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 :گفتارشيپ
 به را شما ورود فاراتل، محصوالت دیخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با یگرام کاربر

 .مییگویم کیتبر فاراتل بزرگ خانواده

 و دستگاه از استفاده یچگونگ درباره یمهم نکات شامل دیدار یرو شیپ در که ییراهنما هدفترچ

 .است آن از ینگهدار طیشرا

 و ناپذیر جبران هایخسارت بروز باعث است ممکن شده درج موارد نکردن تیرعا که آنجا از

 یهااستفاده رایب و مطالعه کامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتی فسخ

 .دییفرما ینگهدار یمناسب یجا در یبعد

 کار به یمشتر تیرضا سطح و محصوالت تیفیک باالبردن جهت در را خود تالش تمام فاراتل

 افتیدر یرایفروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذ یروی واحدها نی. از ابردیم

 .باشندیشما م شنهاداتیانتقادات و پ
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 بندیمحتویات داخل بسته -1

 دستگاه AVR32F  

 چه راهنمای استفاده از دستگاهفترد 

 دو عدد کابل متصل به کانکتور 

 چهار عدد رولپالک و پیچ 

 ترانس یپایه نگهدارنده 

 کارت گارانتی 

 ای شامل اسامی نمایندگان خدمات پس از فروشدفترچه 

 دستگاه عرفیم -2

دارای فیلتری است که نویز موجوود در بورش شوهر را کوه باعوث اخوتالل در  AVR32Fترانس

گردد، حذف کرده و برقی عاری از هرگونه پارازیت، جهت کننده میهای مصرفعملکرد دستگاه

ظوت و تقویوت یوا احف جهوتکند. این دستگاه های مصرفی در خروجی ایجاد میاستفاده دستگاه

 24000آمپر و یا کولرهای گازی توا قودرت  32ی دارای کنتورهافاز ساختمانتضعیف برش تک

مجهز به هشداردهنده صوتی است کوه هرگواه بوار مصورفی  F32AVRاشد. ترانسبمی 1یوتیبی

 آید.می آمپر شود به صدا در 32دستگاه بیش از 

ولوت  190ولوت ورودی  و یوا کمتور از  280ولت )معادل  245چنانچه ولتاژ خروجی بیش از 

تواژ خروجوی را قطور کورده و از ول ،ولت ورودی  گردد، ترانس اتوماتیک فاراتول 125)معادل 

قرموز  نمایشگردر این حالت  و نمایدهای مصرفی در مقابل برش غیر نرمال محافظت میدستگاه

OUT OF LIMIT شودروشن می. 

دقیقوه بطوور خودکوار  3حدود ترانس اتوماتیک پس از  ،در صورت عادی شدن ولتاژ برش شهر

 ایشگرونموالت وووودر این ح نموده ورفی وصل های مصاهورش تثبیت شده را به دستگومجدداً ب

 گردد.روشن می OUTPUTسبز  نمایشگرخاموش شده و  OUT OF LIMITقرمز 

                                                 
های الکتریکال بیان شده ست تا با مطالعه ویژگیا ، الزمی کولر گازیاهبا توجه به تغییر مشخصات برخی مدل - 1

 اطمینان حاصل گردد. AVR32استفاده از ترانس هنگام برای کولر در دفترچه راهنمای آن، از عملکرد صحیح کولر در 
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کننده المپ باشد تثبیت ولتاژ در هنگام نوسان برش شهر به صوورت کوم در صورتی که مصرف

 .باشدمینور یا پر نور شدن المپ 

 جدول مشخصات فنی -1-2

 AVR32F مدل

 ورودی

 135-265 [VAC] تاژول

 32 [A]دائم  ACجریان 

 تک فاز فاز

 خروجی

 22012 [VAC] ولتاژ

 MaxA[ 32[جریان 

 MaxVA[ 8000[ توان

 <0.9 (Load Factor)ضریب بار 

 64 [A] جریان استارت

 50/60 [Hz] فرکانس

 تک فاز فاز

 دقیقه 3 وصل زمان تاخیر

 مشخصات

 فيزیکی

 [kg] وزن
 29 خالص

 30.6 بندیبا بسته

 (mm)ابعاد 

  ]عرض*عمق* ارتفاع[ 

 184*422*370 خالص

 245*445*395 بندیبا بسته

 C0[ 0~40[دما  شرایط محيطی

شود، ولتاژ خروجی دستگاه از  135VACیا کمتر از  265VAC* در صورتی که ولتاژ ورودی بیش از 

 245VAC)معادل  280VACخارج شده و چنانچه ولتاژ ورودی بیش از  12VAC±220بازه رگوالسیون 

خروجی  شود، ترانس اتوماتیک فاراتل خروجی را  190VAC)معادل  125VACخروجی  و یا کمتر از 

 کند.قطر می
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 انتخاب محل نصب دستگاه -3

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  نصبدر انتخاب محل 

بایود در جوایی دور از منوابر گرموایی، و جهت استفاده در شرایط اتاش طراحی شده  دستگاهاین 

 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هوای اسیدی

امکان گردش شود که  نصبدر جایی و جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 10cmدستگاه باید حداقل 

 .وجود داشته باشدهوا 

 
 

 

 اندازی دستگاهمراحل نصب و راه -4

ها را مشوخص و سوپس بوا بندی، محول سوورا ی موجود در بستهابتدا با استفاده از نگهدارنده

بندی آن را به دیووار نصوب و سوپس تورانس را های موجود در بستهاستفاده از رولپالک و پیچ

 روی آن سوار نمائید.

کوه خروجوی کنتوور بودون بورش  شویدمطمئن  کمک فازمتربه  و نمودهفیوز زیر کنتور را قطر 

 است.

کشوی بوه سیم را یکوی که باشدموجود می بندیبستهداخل  در عدد کابل متصل به کانکتوردو 

و محول   2)طبوق شوکل شوماره  ودهساختمان و دیگری را به برش بعد از فیوز کنتور متصل نمو

سیم مشکی مربوط بوه فواز و سویم  که توجه شود. ها را با نوار چسب برش کامالً بپوشانیداتصال

 باشد.آبی مربوط به نول می

کشی خروجی کامالً مجزا باشود، کشی ورودی دستگاه از سیمدقت بفرمائید تا مدار سیمهمچنین 

کشی نباید های فاز و نول ورودی و خروجی به هم متصل نباشند. به عبارت دیگر کابلیعنی سیم

 : انتخاب محل نصب دستگاه1شکل 
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. برای حصول اطمینان از ایون موضووع بوه آزموایش درج شوده در بصورت نول مشترک باشد

 مراجعه نمائید. 1پیوست 

کشی ساختمان را بوه کانکتور متصل به برش کنتور را به ورودی دستگاه و کانکتور متصل به سیم

 خروجی دستگاه وصل نمائید.

 است. OFFمطمئن شوید که کلید دستگاه در حالت 

)فیووز از نووع اتوماتیک و حتماً سوالم باشود  و کلیوود  نمودهصول فیووز اصلی زیر کنتوور را و

 3 و پس از حدود شدهروشن OUT OF LIMIT  نمایشگردستگاه را روشن نمایید. در این حالت 

 گردد.میبا خاموش شدن آن خروجی دستگاه وصل  دقیقوه

ی انجام این کوار برا متصل نمود. آنرا به  دستگاهتوان در صورت دسترسی به ارت مناسب می

  2کل شماره و)طبق ش تنها کافی است سیم ارت را به پیچ تعبیه شده روی دستگاه وصل نمائید.

 
 AVR32Fبندی نصب دستگاه : سیم2شکل  
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 خارج نمودن دستگاه از مسير برق ساختمان -5

نیاز بوه خوروج   …در صورتیکه به هر علت )استفاده از دستگاه جوشکاری، سرویس دستگاه و 

 ، به ترتیب زیر عمل نمایید:ترانس از مسیر برش ساختمان باشد

 و فیوز زیر کنتور برش را قطر نمایید.قرار داده  OFFدر حالت کلید دستگاه را  -1

)طبق شکل کانکتورهای برش ورودی و خروجی را از دستگاه جدا و به یکدیگر متصل نمایید. -2

  3شماره 

 
 

 

 گردد.برش ساختمان وصل  تا نمودهفیوز کنتور را وصل  -3

 

 تذکر:

بر طرف شدن مشکل و چنانچوه خواهوان بازگردانودن دسوتگاه بوه مسویر هسوتید،  در صورت

 کانکتورها را جدا کرده و دوباره در جای مخصوص وصل نمائید.

 اهو هشداردهنده دستگاهمختلف وضعيت  -6

 ولتاژ ورودی نمایشگرهای -1-6

سوطح  اندشودهداده  اننش 4در شکل شماره  Aکه با حرف  های زردنمایشگراعداد سمت چپ 

به معنی کمتر از و عالموت  "<"عالمت در این سطوح  د.ننمایدستگاه را اعالم میولتاژ ورودی 

 باشد.میعدد درج شده در کنار آن به معنی بیشتر از  ">"
 

 خروجی اتصال کانکتورهای کابل ورودی و :3شکل 
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2-6- OUTPUT 

نمایوانگر آن نشان داده شده اسوت،  4در شکل شماره  Bکه با حرف  نمایشگرروشن شدن این 

 رساند.های مصرفی میولت را به دستگاه 220برش ورودی را تنظیم و ولتاژ  دستگاهاست که 

3-6- OUT OF LIMIT  

نمایوانگر آن  نشان داده شده اسوت، Cبا حرف  4 شماره که در شکل نمایشگرروشن شدن این 

. در ایون حالوت باشودمی است که ولتاژ ورودی بیش از اندازه ضعیف و یا بیش از اندازه قووی

 شود.های مصرفی جلوگیری تا از صدمه رسیدن به دستگاه نمایدمیرش خروجی را قطر ب دستگاه

 

 
 : نمایشگرهای نوری دستگاه4شکل 

4-6- OVER LOAD 

بوه  اهمراه بو نشان داده شده است و 4در شکل شماره  Dا حرف که ب نمایشگرروشن شدن این 

آمپر  32ت که جریان مصرفی بیش از نمایانگر آن اس باشد،صدا در آمدن هشدار صوتی نیز می
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خواموش و هشودار  OVER LOAD نمایشگرتا  ادهدر این حالت بار اضافی را کاهش د .باشدمی

 صوتی قطر گردد و دستگاه به کار عادی خود ادامه دهد.
 

 :ذکرت

 شود.با کاهش ولتاژ عمل تقویت ولتاژ انجام نمی OVER LOADدر حالت  

5-6- OVER HEAT 

به معنای خاموش باشد  OVER LOAD نمایشگرکه هشدار صوتی به صدا در آید ولی در صورتی

 بوده و ممکن است یکی از حاالت زیر ر  داده باشد.افزایش دمای داخلی دستگاه 

ها بواز شود که باید مسیر هواکشنجام نمیهای دستگاه پوشیده شده و عمل تهویه اهواکش -1

 و یا ممکن است دمای محیط بیشتر از حد مجاز باشد. شود

تمواس  شورکت فاراتول ی خدمات پس از فروشگفن دستگاه از کار افتاده و باید با نمایند -2

 گرفته شود. 

 

6-6- LOW VOLTAGE 

خروجوی  ولت 190ولت )معادل  125در صورتیکه ولتاژ برش شهر کمتر از حداقل ولتاژ ورودی 

در  کوه  OUT OF LIMIT) مربوطوه نمایشوگرو  گرددباشد خروجی ترانس اتومواتیک قطر می

شود توا این عمل مووجب می .گرددنمایش داده شده است روشن می Cبا حرف  4شکل شماره 

ر دآسیب نرسواند.  …و هایی مانند یخچال، فریزر، کولرپاییون بودن ولتاژ برش به موتور دستگاه

برش خروجی  توانمی از دستگاه جهت روشنایی استفاده نمود که برای این کارتوان میاین حالت 

کوه در ایون حالوت  کوردروی ترانس اتوماتیوک، وصول  LOW VOLTAGEستی شرا با فشار 

 د.شوقرمز باالی شستی روشن شده و پس از زمان تاخیر خروجی وصل می نمایشگر

 به ترتیب زیر عمل نمایید: (LOW VOLTAGE)در حالت برش ضعیف  روشناییبرای استفاده از 

های دارای موتور را از مدار ترانس خارج نمایید. )مانند یخچال، فریزر، ماشین کلیه دستگاه -1

  …لباسشویی و 
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قرمز باالی کلید روشن گردد،  نمایشگرترانس را فشار دهید تا  LOW VOLTAGEشستی  -2

توانیود از ولتواژ بورش میدقیقه خروجی دستگاه وصل شده  3پس از گذشت  در این هنگام

 ضعیف فقط برای روشنایی استفاده نمایید. 

قوورمز  نمایشوگرهنگامی که ولتواژ بورش به حود نرموال رسید پس از خاموووش شوودن  -3

LOW VOLTAGE مایید. پس های دارای موتور را مجدداً به برش وصل نتوانید دستگاهمی

 نمایشوگراز نرمال شدن برش دستگاه بصورت اتوماتیک از حالت برش ضعیف خارج شده و 

 شود.)برش ضعیف  خاموش می LOW VOLTAGEقرمز 

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش -7

خود را از نظر کیفیت موواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت  AVR32Fدستگاه شرکت فاراتل 

نماید. به منظور برخورداری از خدمات گارانتی، الزم اسوت پوس از خریود مییک سال گارانتی 

از  وگردیده تکمیل توسط نمایندگی یا عامل نصب  بندیموجود در بسته کارت ضمانتدستگاه، 

 ارسال شود. به شرکت پست طریق

 باشند:مووارد زیر مشمول گارانتی نمی

 و مندرجات پشت کارت ضمانت اراهنم یعدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه -

 کشی صحیح و اتصال نادرست دستگاه به ارتعدم رعایت کابل -

غیر از تعمیرکاران مجاز شورکت  یتوسط هر شخص باز نمودن درب دستگاه و اقدام به تعمیر -

 فاراتل

 عدم ارسال فرم اشتراک داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاه -

عواملی مانند سوقوط از ارتفوواع یوا  ی نادرست واستفاده گاه بر اثربه دستشده خسارات وارد  -

 سایر موارد مشابه  و سوزی، زلزله، هرگونه تماس با آب یا اسیدبرخورد با اشیاء دیگر، آتش
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 وجود ارتباط بين ورودی و خروجی روش تشخيص -1پيوست 

 

 هدف: -

کشی ورودی دستگاه بایود از مدار سیم AVR32Fدستگاه از آنجایی که برای نصب و استفاده از 

ل اطمینوان از برای حصوو AVR32Fکشی خروجی مجزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه سیم

 توان آزمایش زیر را انجام داد.جدا بودن مسیر فاز و نول ورودی از فاز و نول خروجی می

 

 ابزار مورد نیاز جهت آزمایش: -

 یک عدد المپ به همراه سرپیچ آویز -1

کشی وجود دارد به جای یک الموپ از تذکر: در صورتی که احتمال وجود دو یا سه فاز در سیم

 ستفاده شود.دو المپ سری ا

 های برش جهت برقراری اتصاالتسیم -2
 

 گیری:ی انجام آزمایش و نتیجهنحوه -
 

 
 

 

کننده و بورش شوهر مانند شکل فوش واسط بین دستگاه مصورف AVR32Fدستگاه از آنجایی که 

صوفحه  حالت  همانند شکل 6های مختلف )استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتیب با است،

تووان از مجوزا انتظار داریم تا فقط در یک حالت المپ روشن شود. تنها در این صورت می دبع
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و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی  ورودی و خروجی اطمینان حاصل نمودبودن 

 وجود دارد که باید برطرف گردد.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


