
 

 

 مدل فاراتل یباتر نتیکاب و استفاده نصب یراهنما
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 :گفتارشیپ
 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 دفترچه

 .است آن از ینگهدار طیشرا

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

 هایاستفاده برای 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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 دستگاه هیاول یمعرف -1

در زمان قطع برق،  اسیوپیمتصل به  زاتیتجه یبانیجهت پشت SBC240مدل  یباتر نتیکاب

 20است که متشکل از 240Vساخته شده است. این کابینت باتری دارای ولتاژ ترمینال  و یطراح

 باهای ای است که امکان مونتاژ باتریگونه. طراحی بهباشدیسری شده م یولت 12باتری 

در نظر گرفته شده  400Wدارد. درون کابینت باتری یک شارژر  وجود مختلف یهاتیظرف

را دارد. همچنین در طراحی آن  اسیوپیاست که امکان موازی شدن با شارژر داخل دستگاه 

 امکان اضافه نمودن شارژر دیگری نیز برای کاهش زمان شارژ مجدد در نظر گرفته شده است.

  ( SBC240Mو SBC240L یهامدل)در 

در نظر گرفته شده است، برای این  Backup Timeها امکان توسعه این سری کابینت باتری در

 منظور ترمینال مخصوص توسعه در پشت کابینت باتری در نظر گرفته شده است.

 1مندرج در جدول  اسیوپی یهادستگاه یتمامبه  توانیفاراتل را م SBC240NC یباتر نتیکاب

 متصل نمود:

 
 یباترنتیکاب اسیوپی مدل

CAD10KX1-RT4U 
CAD10KX3-RT4U 
SDC6000X-RT3U 

SBC240 

 

  SBC240 یسر یباتر نتیکاب با سازگار یهااسیوپی: 1 جدول
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 یباتر نتیکاب پشت پنل ینما -1-1

 یباتر نتیکابباتری  وزیف  یباتر نتیکاب شارژر یورود برق (220VAC) 

 ارت 

 

  یباتر نتیکاب شارژر یبرا یباتر نتیکاب یخروجبرق 

 آپ( بک شی( )جهت افزا220VAC) گرید

 یخروج DC یباتر نتیکاب  هواکش 

 یخروج DC یبرا یباتر نتیکاب 

 گرید یباتر نتیکابشدن با  یمواز

 آپ( بک شی) جهت افزا

 

 

  .شوندینم مونتاژ 6 و 5 کانکتور دوعدم وجود شارژر  لیبه دل SBC240NC: در  توجه

 
 دستگاه پشت پنل ینما: 1شکل

 

 



 
 

3 

 

 یباتر نتیکاب جلو پنل ینما -1-2

رنگ وجود دارد که روشن  سبز  LEDعدد کی SBC240L وSBC240M جلو دستگاه  پنل در

 است. یبودن باتر شارژدر حال  دهندهنشان LED نیشدن ا

وجود داردکه با فشرده شدن، مقدار ولتاژ  LEDو چهار عدد  یفشار دیکل کی SBC240L در

 .شودینشان داده م یباتر

 
 
 

 
  SBC240NC دستگاهجلو  پنل ینما: 2شکل
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  SBC240M دستگاهجلو  پنل ینما :3شکل

 
 
 

 
  SBC240L دستگاهجلو  پنل ینما: 4شکل
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 اندازی دستگاهنصب و راه -2

 از پس خدمات مجاز ندهینما توسط دیبا یارانتگ خدمات از استفاده منظور به دستگاه نصب -

 .شود انجام فاراتل شرکت فروش

ها جب عملکرد نامطلوب باتریوتواند مهای مندرج در این دفترچه میعدم رعایت دستوالعمل -

 اس شود.پیدستگاه یو و همچنین

  یبندبسته داخل اتیمحتو  -2-1

 یباتر نتیکاب -1
 عدد(1) 60*2.5سیم سبز با خط زرد  -2
 عدد(3) 45*10 یمشک کابل -3

 عدد( 4) یمشک نیپ با یمادگ یکیپالست هیپا -4
 (SBC240NC)به جز (عدد 1) Back to Back مشکی برق کابل -5

 (عدد 12) 12*10 هایباتر نیب رابط جامپر -6

 (عدد 1) اسیوپی به یباتر نتیکاب یارتباط کامل کابل -7
 (عدد 3) 53*10 یمشک کابل -8

 (عدد 4) 15*3 چیپ -9

 (عدد 36)  10*4 چیپ -10

 (عدد 36) 4mm یفنر واشر -11

 عدد( 1) یکیسرام وزیف -12
 (عدد 1) 90*10 یمشک کابل -13

 عدد( 18) یباتر نگهدارنده L هیپا -14

 ضمانت کارت -15
 راهنما دفترچه -16
 فروش از پس خدمات ندگانینما ستیل -17
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10-5   11-5 12-5 

 یباتر نتیکاب یبندبسته داخل اتیمحتو: 5 شکل

 : تذکر

 حاصل تماس فروش از پس خدمات واحد با یباتر نتیکاب اتیمحتو در نقص وجود درصورت

 .دیینما

 دستگاه نصب محل انتخاب -2-2

 موارد است الزم باشد، اسیوپی یکینزد در یستیبا یباتر نتیکاب استقرار محل نکهیا به توجه با

 .شود گرفته نظر در دستگاه نصب محل انتخاب در ریز

 منابع از دور جایی در باید و شده طراحی اتاق شرایط در استفاده جهت یباتر نتیکاب دستگاه 

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

 در نصب نکات و یکشمیس دیبا اسیوپی نصب یراهنما دفترچه در مندرج موارد به توجه با 

 .شود لحاظ مربوطه اسیوپی مورد

 وجود دستگاه ریتعم و یباتر ضیتعو ،ینگهدار و ریتعم نصب، مراحل انجام جهت یکاف یفضا 

 . باشد داشته
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 6 شکل

 و صاف سطح روی بر باید دستگاه. شود نصب قبول قابل و مسطح یمکان در دیبا یباتر نتیکاب 

 .ردیگ قرار ایستاده صورت به

 شود گرفته نظر در نصب محل یفضا در آن یبارگذار ،یباتر نتیکاب وزن و ابعاد به توجه با. 

 باشد ییایمیش یهاندهیآال گرید و خورنده عناصر از یعار دیبا دستگاه نصب محل یفضا. 

 دیینما اجتناب زاآتش مواد کنار در یباتر نتیکاب دادن قرار از. 

 10 حداقل باید دستگاه. شود گرفته درنظر یباتر نتیکاب با اسیوپی فاصلهcm جانبی اشیاء از 

 .باشد داشته وجود هوا گردش امکان که شود نصب جایی در و داشته فاصله

 شود استفاده یباتر نتیکاب استاندارد کابل از اس،یوپی دستگاه به یباتر نتیکاب اتصال یبرا. 

 نباشد افراد تردد ریمس در( اسیوپی دستگاه و) یباتر نتیکاب یهاکابل. 

 حدود دیبا یباتر نصب محل یدما C0 25 کاهش شدت به یباتر عمر باالتر، یدما در. باشد 

 .ابدییم

 از هایباتر عمر طول شیافزا جهت و بوده متعارف یدما یدارا دیبا یباتر نتیکاب نصب محل 

 .شود زیپره گرادیسانت درجه 40 از شیب یدما با محل در نصب
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 اسیوپی دستگاه و یباتر نتیکاب یاندازراه -2-3

 :دیینما عمل ریز مراحل مطابق یباتر نتیکاب یاندازراه جهت

 باال نیهمچن و شهر برق در موجود یزهاینو مقابل در دستگاه عملکرد از نانیاطم جهت -1

 پشت در شده تعبیه چیپ به اسیوپی پشت پنل از را ارت کابل دستگاه، یمنیا بیضر بردن

 (7 شکل مطابق. )دیینما دقت اتصال بودن محکم به نسبت و نموده متصل یباتر نتیکاب

توان از یک ارت وجود نداشت، میاس پییوخروجی دستگاه -که در ترمینال ورودیدر صورتی

تر مکرد. )قبالً از اتصال این پیچ با ارت به وسیله مولتیاستفاده  اسپییو دنه دستگاهبپیچ 

 اطمینان حاصل شود(

 
 یباتر نتیکاب به ارت اتصال: 7شکل

 

 اسیوپی پشت کانکتور به را( To UPS)کابل  یخاموش است کابل باتر اسیوپی کهیدر حال -2

 .دیینما حاصل نانیاطم اتصال بودن محکم از و نمودهمتصل 
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 اسیوپی به یباتر نتیکاب کابل اتصال: 8 شکل

 به باتری کابینت نمودن جدا یا متصل از قبل دیبا حتماً  ها،ترمینال ولتاژ بودن باال دلیل به   -

 .ردیگ قرار خاموش حالت در باتری کابینت فیوز اس،یوپی

 :تذکر

 .شود گرفته نظر در مربوطه اسیوپی یراهنما دفترچه در شده دیق نکات است الزم

 .دیده قرار وصل حالت در را یباتر نتیکاب وزیف -3

 .دیینما روشن مربوطه یراهنما دفترچه مطابق را اسیوپی -4

 :تذکر

 روشن یباتر مد در ابتدا اسیوپی دستگاه اس،یوپی به یباتر نتیکاب اتصال از پس است الزم

 (Battery Mode. )شود

 تیرعا با را اسیوپی دستگاه یورود برق ،یباتر حالت یرو بر دستگاه حیصح کارکرد صورت در

 کی برق، حالت در اسیوپی دستگاه نمودن روشن از پس و نموده متصل نول و فاز حیصح جهت

 .دیده فشار را اسیوپی دستگاه تست دکمه بار

 نشان فاراتل یها اسیوپی مختلف یهامدل به یباتر نتیکاب اتصال مراحل 10 و 9 یهاشکل در

 .است شده داده
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 SDC6000X-RT یهااسیوپی به یباتر نتیکاب اتصال: 9 شکل

 
 CAD10KX3-RT یهااسیوپی به یباتر نتیکاب اتصال: 10 شکل
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    ستم،یس کل بودن سالم از نانیاطم حصول و یباتر و برق در اسیپوی شدن روشن کامل از پس

 یاندازراه ستمیس اً مجدد و بنص اسیپوی یخروج به ازین مورد یبارها و شود خاموش اسیپوی

 .گردد
 فروش   از پس خدمات مجاز ندهینما توسط کامل طور به دیبا یگارانت کارت دستگاه، نصب از پس

 . شود لیتکم

 

 گرید یباتر نتیکاب کی کردن اضافه با یبانیپشت زمان توسعه -2-4

. نمود یمواز هم با را یباتر نتیکاب عدد چند توانیم ،یبانیپشت زمان شیافزا به ازین صورت در

 :دییفرما عمل 11 شکل مطابق صورت نیا در

 
 

 
 هایباتر نتیکاب نمودن اضافه ینحوه: 11 شکل

 : تذکر

 شتریب توسعه به ازین صورت در. نمود یمواز گریکدی با توانیم را یباتر نتیکاب دو حداکثر

 .شود انجام فاراتل فروش از پس خدمات واحد با الزم یهماهنگ حتماً  ها،یباتر نتیکاب
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 ینگهدار نکات و یمنیا یهشدارها -3

کاران گردد توسط سرویسها مستلزم رعایت نکاتی است که توصیه مینصب و سرویس باتری -

 اتل انجام شود.فارمجاز 

 .ردینگ قرار آتش و حرارت معرض در یباتر نتیکاب شود دقت -

 به دستگاه یورود اتصال عدم صورت در یحت ها،یباتر از دستگاه یخروج برق نیتأم علت به -

 .دارد وجود یگرفتگبرق خطر برق، یشبکه

 صورت در. )نشوند کوتاه ای بلند عنوان چیه به یباتر نتیکاب و اسیوپی یارتباط یهاکابل -

 .(شود هماهنگ فاراتل فروش از پس خدمات با ضرورت

 یداخل اتصاالت است ممکن. نشود وارد ضربه یباتر نتیکاب به مطلقاً  نقل و حمل هنگام در -

 .ندیبب بیآس هایباتر

 .گردد حاصل نانیاطم نصب مکان بودن مناسب از یباتر نتیکاب وزن بودن باال به توجه با -

 خطر شوک الکتریکی، از تماس دست با ترمینال کابینت باتری جدًا پرهیز شود.بدلیل احتمال  -

 پوست به رساندن بیآس احتمال که آن نمودن باز از یباتر در یدیاس مواد وجود علت به -

 .گردد یخوددار دارد وجود

 و دارند قرار اسیپوی توان یاصل ریمس در هایباتر ،برق شبکه در مشکل بروز هنگام در -

 .گرددیم اسیپوی عملکرد در اشتباه موجب یباتر نتیکاب در اشکال هرگونه

 اسیپوی فوراً  ،یباتر نتیکاب از یعیطب ریغ یاصد ای گرما ای زننده یبو احساس صورت در -

 فروش از پس خدمات به و گردد جدا یباتر نتیکاب از یباتر و برق یهاکابل و شود خاموش

 .شود داده اطالع

شارژ  کامالً  هاباتریگردد شود، توصیه میها به مدت طوالنی استفاده نمیچنانچه از باتری -

 .گردند( نگهداری گرادسانتی درجه 15ی خنک )کمتر از و سپس در دما شوند
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 ییایمیشوو مووواد وجووود نیهمچن و اسیپوی مهم یاجزا از یکی عنوان به یباتر اهمیت به توجه با -

 توسووط هووایباتر ل،یوودل هوور بووه یاحتمووال خطوورات بووروز از یریجلوگ جهت است الزم آن، در

 از پووس کسووالی یعوویطب ریووغ یگرما ای و تورم ،یداخل مواد ینشت لحاظ از فاراتل یفن کارشناس

 از قبوول تووا شووود تکوورار کبوواری موواه شش هر مجدد یهاینیبازب و ردیگ قرار یبررس مورد نصب

 و گووردد ضیتعووو خووراب یهووایبوواتر اس،یوپیوو دستگاه یخروج یناگهان قطع و هاباتری خرابی

 بوور هووایبوواتر از دیووبازد عوودم عواقووب که شود یم متذکر .نگردد هاباتری سایر خرابی به منجر

 .باشدیم دستگاه کاربر عهده

 یبرداربهره و انبارش ،یمنیا نکات  -4

 باشدیم دیاس و آب ضیتعو به ازین بدون د،یاس لدیس نوع از هایباتر . 

 ردینگ قرار مرطوب و گرم طیمح در یباتر نتیکاب است بهتر هایباتر عمر شیافزا منظور به. 

 شود استفاده دارنم دستمال از دستگاه نمودن زیتم جهت یادوره بطور . 

 جداً  دستگاه یرو بر عاتیما یمحتو ظروف ادند قرار ای یخارج ءیش هرگونه نمودن وارد از 

 .شود یخوددار

 نباشند دهیپوش و بوده زیتم دستگاه یرو یهاهواکش تا دیینما دقت. 

 آسیب احتمال آنها در اسیدی مواد وجود علت به زیرا ودهنم خودداری هاباتری نمودن باز از 

 .دارد وجود چشم و پوست به رسیدن

 شوند ینگهدار خنک طیمح در و کامل شارژ حالت در هایباتر حتماً  یانباردار صورت در. 

 15-از  طیمح یدما چنانچه°C  30+تا°C  دستگاه شارژ شود و  یهایباتر کباریماه  6باشد هر

 .ابدییباشد زمان فوق به سه ماه کاهش م C°40+ تا C°30+از  طیمح یدما کهیدرصورت

 ابدییم کاهش دشارژها و شارژ تعداد با متناسب هایباتر عمر. 

 دهند، بدون نرم افزار نیز وظایف خود را به خوبی انجام می کابینت باتری و اسپیاگر چه یو

 ها مطلع شود.افزار نصب شود تا کاربر از وضعیت باتریگردد که نرماما توصیه می



 
 

15 

 

 تکمیلیاطالعات  -5

 یکیزیف مشخصات جدول -5-1

 مدل
 ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد

(mm) 

 (Kg) وزن

 بندیبسته با خالص

SBC240 
:یبندبسته بدون 1000*760*440  

       1150*780*460 :یبندبسته با   
55 66 

 یکیزیف مشخصات: 2 جدول

 

 هایباتر عمربر  رگذاریعوامل تاث -5-2

 دشارژ و شارژ دفعات تاثیر

 ًدر کووه اسوویدی سوویلد هووایباتری  ظرفیووت مقوودار و عمر در دشارژ و رژشا دفعات تعداد اصوال 

 توسووط شووده ارائووه منحنووی بووه توجووه بووا همچنین. استموثر  شودمیبکار برده  هااسیوپی انواع

کوواهش عموور و  ،شووارژ گووردد سووپس و تخلیه کامل طور به باتری که درصورتی باتری سازندگان

 از همووواره ری. به عبارت دیگر در طووول مصوورف بوواتکندمی پیدا بیشتری سرعت ریظرفیت بات

با مقادیر قیوود شووده  زمان پشتیبانی و بدیهی است که به مرور شودمی کاسته اولیه پشتیبانی زمان

 . بود خواهد متفاوتدر دفترچه 
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 بوواطری عموور  حوودوداً% (  100)  شووود تخلیه کامل طور به باطری که صورتی در مثال عنوان به

 گووردد تخلیووه ظرفیت %30 تا باطری کهدرصورتی ولی بود خواهد دشارژ و شارژ بار 300 تا 200

 .   یابدمی افزایش دشارژ و شارژ بار 1100 به باطری عمر شود، شارژ سپس و

         دما ریتاث

 دمووای در هوواباتری شودمی توصیه. است تاثیرگذار هاباتری عمر بر شدتبه محیط دمای افزایش 

 .شود استفاده( گرادسانتی درجه 25) قتاا

 
 36 بوواتری عموور گراددرجه سانتی 25است که مثالً اگر در  نیا کنندهانیب شده داده نشان نمودار

 عموور شووود اسووتفادهدرجه )طبق نمودار(  37در دمای  یباتر که صورتی در باشد، شده تعیین ماه

 .ماه خواهد بود 14حدود  آن
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 فروش از پس خدمات و یگارانت -6

عملکرد به مدت  نیو همچن هیمواد اول تیفیخود را از نظر ک یباتر نتیکابدستگاه  فاراتل شرکت

محصول،  دیالزم است پس از خر یرانتگااز خدمات  یبه منظور برخوردار د،ینمایم یگارنت کسالی

 قیطر از و دهیدگر لیتکم نصب عامل ای یندگینما توسط یبندکارت ضمانت موجود در بسته

 .شود ارسال شرکت به پست

 یگارانت کارت و شده نصب فروش از پس خدمات مجاز ندگانینما توسط که ییهادستگاه تنها -1

 .بود خواهند ضمانت مشمول شود، یندگینما مهر به ممهور آنها

 از پس خدمات ندهینما توسط یگارانت کارت مندرجات است الزم دستگاه، دیخر هنگام -2

 مربوطه قسمت و دهیگرد داریخر لیتحو امضا و مهر از پس و لیتکم( نصب عامل)فروش

 .گردد ارسال فاراتل شرکت به ندهینما توسط

 دیخر هنگام لذا باشد،یم اعتبار فاقد نصب عامل یامضا و مهر بدون و ناقص یگارانت کارت -3

 .گردد لیتکم خدمات یندگینما و فروشنده توسط یگارانت کارت است الزم

 در مندرج) فروش از پس خدمات مجاز یهایندگینما توسط منحصراً  یگارانت خدمات ارائه -4

 است خواهشمند لذا. شودیم انجام یگارانت کارت یارائه قبال در و( خدمات ندگانینما ستیل

 .دییفرما دقت آن ینگهدار و حفظ در

 .شود انجام فروش از پس خدمات یهایندگینما توسط دیبا و بوده گانیرا دستگاه نیا نصب -5

 .باشدیم داریخر یعهده به هازیپر ارت نیتام و ساختمان داخل یکشکابل -6

 سیسرو و نصب بابت ندهینما( یشهر درون و یشهر برون) ذهاب و ابیا ینهیهز پرداخت -7

 .باشدیم داریخر عهده به

 .باشدیم یگارانت مشمول ماه 12 مدت به نصب خیتار از دستگاه نیا یهایباتر -8

 یگارانت مشمول هایباتر یخراب نشوند، نصب دیخر از پس ماه 6 تا حداکثر هایباتر چنانچه -9

 .گرددینم
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 :دینمایم نقض را یگارانت کارت اعتبار ریز موارد

 مجازریغ افراد توسط دستگاه نصب -1

 اتصال و مناسب ارت فقدان ،یکشکابل در مشترک نول از استفاده ح،یصح یکشکابل فقدان -2

 عدم و دستگاه استقرار محل بودن نامناسب ،یاصول ریغ نصب دستگاه، به ارت نادرست

 دستگاه ینام توان با یمصرف توان تناسب

 ،یسوزآتش گر،ید ایاش با برخورد ارتفاع، از سقوط نقل، و حمل ،ییجابجا از یناش صدمات -3

 دستگاه داخل به عاتیما ورود ای تماس هرگونه و لیس زلزله،

 اشخاص توسط ریتعم و سیسرو ،یدستکار دستگاه، ضمانت برچسب شدن مخدوش -4

 رمجازیغ

 باشند، خریداری نشده فاراتل شرکتاز  یباتر نتیکاب داخل شده نصب یهایباتر چنانچه -5

 .بود هنداخوشرکت فاراتل  ینتاگار فاقد شده نصب یهایباتر

 


