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  :گفتارشيپ
 به را شما ورود فاراتل، محصوالت ديخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با يگرام كاربر

  .مييگويم كيتبر فاراتل بزرگ خانواده
 و دستگاه از استفاده يچگونگ درباره يمهم نكات شامل ديدار يرو شيپ در كه ييراهنما دفترچه

  .است آن از ينگهدار طيشرا
 و ناپذير جبران هايخسارت بروز باعث است ممكن شده درج موارد نكردن تيرعا كه آنجا از

 هاي استفاده براي و مطالعه كامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتي فسخ
  .دييفرما ينگهدار يمناسب يجا در يبعد

 كار به يمشتر تيرضا سطح و محصوالت تيفيك باالبردن جهت در را خود تالش تمام فاراتل
 افتيدر يرايفروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذ يروي واحدها نياز ا. برد يم

 .باشنديشما م شنهاداتيانتقادات و پ
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  دستگاه هياول يمعرف -1
در زمان قطع برق،  اس يوپيمتصل به  زاتيتجه يبانيجهت پشت SBC240مدل  يباتر نتيكاب

است كه متشكل  240Vساخته شده است. اين كابينت باتري داراي ولتاژ ترمينال  و يطراح
 باهاي  اي است كه امكان مونتاژ باتري گونه . طراحي بهباشد يسري شده م يولت 12باتري  20از

در نظر گرفته شده  400Wدارد. درون كابينت باتري يك شارژر  وجود مختلف يها تيظرف
را دارد. همچنين در طراحي آن  اس يوپياست كه امكان موازي شدن با شارژر داخل دستگاه 

 امكان اضافه نمودن شارژر ديگري نيز براي كاهش زمان شارژ مجدد در نظر گرفته شده است.

   ) SBC240Mو SBC240L يها مدل(در 
در نظر گرفته شده است، براي اين  Backup Timeها امكان توسعه  اين سري كابينت باتري در

  منظور ترمينال مخصوص توسعه در پشت كابينت باتري در نظر گرفته شده است.
 1مندرج در جدول  اس يوپي يها دستگاه يتمامبه  توانيفاراتل را م SBC240NC يباتر نتيكاب

 متصل نمود:

 
  يباترنتيكاب اسيوپيمدل

CAD10KX1-RT4U  
CAD10KX3-RT4U  
SDC6000X-RT3U  

SBC240 

  
  SBC240 يسر يباتر نتيكاب با سازگار يهااسيوپي: 1 جدول
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  يباتر نتيكاب پشت پنل ينما -1-1
 يباتر نتيكابباتري  وزيف   220( يباتر نتيكاب شارژر يورود برقVAC(  
 ارت  

  
  يباتر نتيكاب شارژر يبرا يباتر نتيكاب يخروجبرق 
  آپ) بك شي) (جهت افزا220VAC( گريد

 يخروج DC يباتر نتيكاب  هواكش
 يخروج DC يبرا يباتر نتيكاب 
  گريد يباتر نتيكابشدن با  يمواز

  آپ) بك شي( جهت افزا
  

  

    .شوند ينم مونتاژ 6 و 5 كانكتور دوعدم وجود شارژر  ليبه دل SBC240NC: در  توجه

دستگاه پشت پنل ينما: 1شكل
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  يباتر نتيكاب جلو پنل ينما -1-2
رنگ وجود دارد كه روشن  سبز  LEDعدد كي SBC240L وSBC240M جلو دستگاه  پنل در

 است. يبودن باتر شارژدر حال  دهندهنشان LED نيشدن ا

وجود داردكه با فشرده شدن، مقدار ولتاژ  LEDو چهار عدد  يفشار ديكل كي SBC240L در
 .شود ينشان داده م يباتر

 
 
 

 SBC240NC دستگاهجلو  پنل ينما: 2شكل
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 SBC240M دستگاهجلو  پنل ينما :3شكل

 
 
 

 SBC240L دستگاهجلو  پنل ينما: 4شكل
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  اندازي دستگاه نصب و راه -2
 از پس خدمات مجاز ندهينما توسط ديبا يارانتگ خدمات از استفاده منظور به دستگاه نصب -

 .شود انجام فاراتل شركت فروش
ها  جب عملكرد نامطلوب باتريوتواند م هاي مندرج در اين دفترچه مي عدم رعايت دستوالعمل -

  اس شود. پي دستگاه يو و همچنين

  يبند بسته داخل اتيمحتو  -2-1

  يباتر نتيكاب -1
  عدد)1( 60*2.5سيم سبز با خط زرد  -2
  عدد)3( 45*10 يمشك كابل -3
  عدد) 4( يمشك نيپ با يمادگ يكيپالست هيپا -4
  )SBC240NC(به جز )عدد Back to Back )1 مشكي برق كابل -5
  )عدد 12( 12*10 ها يباتر نيب رابط جامپر -6
  )عدد 1( اس يوپي به يباتر نتيكاب يارتباط كامل كابل -7
  )عدد 3( 53*10 يمشك كابل -8
  )عدد 4( 15*3 چيپ -9

  )عدد 36(  10*4 چيپ - 10
  )عدد 4mm )36 يفنر واشر - 11
  عدد) 1( يكيسرام وزيف - 12
  )عدد 1( 90*10 يمشك كابل - 13
  عدد) 18( يباتر نگهدارنده L هيپا - 14
  ضمانت كارت - 15
  راهنما دفترچه - 16
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1 -5  2 -5  3 -5  
  

  
  

  

4 -5  5 -5  6 -5  

  
  

  
7 -5  8 -5  9 -5  
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10-5      11-5  12-5  
  يباتر نتيكاب يبند بسته داخل اتيمحتو: 5 شكل

  : تذكر
 حاصل تماس فروش از پس خدمات واحد با يباتر نتيكاب اتيمحتو در نقص وجود درصورت

  .ديينما

  دستگاه نصب محل انتخاب -2-2
 موارد است الزم باشد، اس يوپي يكينزد در يستيبا يباتر نتيكاب استقرار محل نكهيا به توجه با
  .شود گرفته نظر در دستگاه نصب محل انتخاب در ريز
 منابع از دور جايي در بايد و شده طراحي اتاق شرايط در استفاده جهت يباتر نتيكاب دستگاه 

 .شود داده قرار غبار و گرد و اسيدي هواي رطوبت، باران، گرمايي،
 در نصب نكات و يكش ميس ديبا اس يوپي نصب يراهنما دفترچه در مندرج موارد به توجه با 

 .شود لحاظ مربوطه اس يوپي مورد
 وجود دستگاه ريتعم و يباتر ضيتعو ،ينگهدار و ريتعم نصب، مراحل انجام جهت يكاف يفضا 

 . باشد داشته
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 6 شكل

 و صاف سطح روي بر بايد دستگاه. شود نصب قبول قابل و مسطح يمكان در ديبا يباتر نتيكاب 
 .رديگ قرار ايستاده صورت به
 شود گرفته نظر در نصب محل يفضا در آن يبارگذار ،يباتر نتيكاب وزن و ابعاد به توجه با. 
 باشد ييايميش يها ندهيآال گريد و خورنده عناصر از يعار ديبا دستگاه نصب محل يفضا. 
 ديينما اجتناب زا آتش مواد كنار در يباتر نتيكاب دادن قرار از. 
 10 حداقل بايد دستگاه. شود گرفته درنظر يباتر نتيكاب با اس يوپي فاصلهcm جانبي اشياء از 

 .باشد داشته وجود هوا گردش امكان كه شود نصب جايي در و داشته فاصله
 شود استفاده يباتر نتيكاب استاندارد كابل از اس، يوپي دستگاه به يباتر نتيكاب اتصال يبرا. 
 نباشد افراد تردد ريمس در) اس يوپي دستگاه و( يباتر نتيكاب يها كابل. 
 25 0 حدود ديبا يباتر نصب محل يدماC كاهش شدت به يباتر عمر باالتر، يدما در. باشد 

 .ابدي يم
 از ها يباتر عمر طول شيافزا جهت و بوده متعارف يدما يدارا ديبا يباتر نتيكاب نصب محل 

 .شود زيپره گراد يسانت درجه 40 از شيب يدما با محل در نصب
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  اس يوپي دستگاه و يباتر نتيكاب يانداز راه -2-3
  :ديينما عمل ريز مراحل مطابق يباتر نتيكاب ياندازراه جهت

 باال نيهمچن و شهر برق در موجود يزهاينو مقابل در دستگاه عملكرد از نانياطم جهت -1
 پشت در شده تعبيه چيپ به اس يوپي پشت پنل از را ارت كابل دستگاه، يمنيا بيضر بردن
  )7 شكل مطابق. (ديينما دقت اتصال بودن محكم به نسبت و نموده متصل يباتر نتيكاب

توان از يك  ارت وجود نداشت، مياس  پي يوخروجي دستگاه - كه در ترمينال ورودي در صورتي
تر م كرد. (قبالً از اتصال اين پيچ با ارت به وسيله مولتياستفاده  اس پي يو دنه دستگاهبپيچ 

  اطمينان حاصل شود)

  
  يباتر نتيكاب به ارت اتصال: 7شكل

  
 اسيوپي پشت كانكتور به را) To UPS(كابل  يخاموش است كابل باتر اسيوپي كهيدر حال -2

  .ديينما حاصل نانياطم اتصال بودن محكم از و نمودهمتصل 
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 اسيوپيبهيباترنتيكابكابل اتصال:8شكل
 به باتري كابينت نمودن جدا يا متصل از قبل ديبا حتماً ها، ترمينال ولتاژ بودن باال دليل به   -

  .رديگ قرار خاموش حالت در باتري كابينت فيوز اس، يوپي
  :تذكر

  .شود گرفته نظر در مربوطه اس يوپي يراهنما دفترچه در شده ديق نكات است الزم
  .ديده قرار وصل حالت در را يباتر نتيكاب وزيف -3
  .ديينما روشن مربوطه يراهنما دفترچه مطابق را اس يوپي -4

  :تذكر
 روشن يباتر مد در ابتدا اس يوپي دستگاه اس، يوپي به يباتر نتيكاب اتصال از پس است الزم
  )Battery Mode. (شود

 تيرعا با را اس يوپي دستگاه يورود برق ،يباتر حالت يرو بر دستگاه حيصح كاركرد صورت در
 كي برق، حالت در اس يوپي دستگاه نمودن روشن از پس و نموده متصل نول و فاز حيصح جهت
  .ديده فشار را اس يوپي دستگاه تست دكمه بار
 نشان فاراتل يها  اس يوپي مختلف يها مدل به يباتر نتيكاب اتصال مراحل 10 و 9 يها شكل در

 .است شده داده
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 SDC6000X-RTيها اس يوپي به يباتر نتيكاب اتصال: 9 شكل

  
  CAD10KX3-RT يها اس يوپي به يباتر نتيكاب اتصال: 10 شكل
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    ستم،يس كل بودن سالم از نانياطم حصول و يباتر و برق در اسيپوي شدن روشن كامل از پس
 ياندازراه ستميس اًمجدد و بنص اسيپوي يخروج به ازين مورد يبارها و شود خاموش اسيپوي

  .گردد
 فروش   از پس خدمات مجاز ندهينما توسط كامل طور به ديبا يگارانت كارت دستگاه، نصب از پس
 . شود ليتكم

 

  گريد يباتر نتيكاب كي كردن اضافه با يبانيپشت زمان توسعه -2-4
. نمود يمواز هم با را يباتر نتيكاب عدد چند توان يم ،يبانيپشت زمان شيافزا به ازين صورت در
  :دييفرما عمل 11 شكل مطابق صورت نيا در
  

 

 
  ها يباتر نتيكاب نمودن اضافه ي نحوه: 11 شكل

  : تذكر
 شتريب توسعه به ازين صورت در. نمود يمواز گريكدي با توان يم را يباتر نتيكاب دو حداكثر

  .شود انجام فاراتل فروش از پس خدمات واحد با الزم يهماهنگ حتماً ها، يباتر نتيكاب
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  ينگهدار نكات و يمنيا يهشدارها -3
كاران  گردد توسط سرويس ها مستلزم رعايت نكاتي است كه توصيه مي نصب و سرويس باتري -

 اتل انجام شود.فارمجاز 

 .ردينگ قرار آتش و حرارت معرض در  يباتر نتيكاب شود دقت -
 به دستگاه يورود اتصال عدم صورت در يحت ها، يباتر از دستگاه يخروج برق نيتأم علت به -

 .دارد وجود يگرفتگ برق خطر برق، ي شبكه
 صورت در. (نشوند كوتاه اي بلند عنوان چيه به يباتر نتيكاب و اس يوپي يارتباط يها كابل -

 .)شود هماهنگ فاراتل فروش از پس خدمات با ضرورت

 يداخل اتصاالت است ممكن. نشود وارد ضربه يباتر نتيكاب به مطلقاً نقل و حمل هنگام در -
 .نديبب بيآس ها يباتر

 .گردد حاصل نانياطم نصب مكان بودن مناسب از يباتر نتيكاب وزن بودن باال به توجه با -
 خطر شوك الكتريكي، از تماس دست با ترمينال كابينت باتري جداً پرهيز شود.بدليل احتمال  -

 پوست به رساندن بيآس احتمال كه آن نمودن باز از يباتر در يدياس مواد وجود علت به -
 .گردد يخوددار دارد وجود

 و دارند قرار اسيپوي توان ياصل ريمس در هايباتر ،برق شبكه در مشكل بروز هنگام در -
 .گردديم اسيپوي عملكرد در اشتباه موجب يباتر نتيكاب در اشكال هرگونه

 اسيپوي فوراً ،يباتر نتيكاب از يعيطب ريغ ياصد اي گرما اي زننده يبو احساس صورت در -
 فروش از پس خدمات به و گردد جدا يباتر نتيكاب از يباتر و برق يهاكابل و شود خاموش
 .شود داده اطالع

شارژ  كامالً ها باتريگردد  شود، توصيه مي ها به مدت طوالني استفاده نمي چنانچه از باتري -
 .گردند) نگهداري گراد سانتي درجه 15ي خنك (كمتر از و سپس در دما شوند
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 ييايميشـ  مـواد  وجود نيهمچن و اس يپ وي مهم ياجزا از يكي عنوان به يباتر اهميت به توجه با -
ـ دل هـر  بـه  ياحتمـال  خطرات بروز از يريجلوگ جهت است الزم آن، در  توسـط  هـا  يبـاتر  ل،ي

 از پـس  كسـال ي يعيطب ريغ يگرما اي و تورم ،يداخل مواد ينشت لحاظ از فاراتل يفن كارشناس
 از قبـل  تـا  شـود  تكـرار  كباري ماه شش هر مجدد يها ينيبازب و رديگ قرار يبررس مورد نصب
 و گـردد  ضيتعـو  خـراب  يهـا يباتر اس، يوپي دستگاه يخروج يناگهان قطع و هاباتري خرابي
ـ بازد عدم عواقب كه شود يم متذكر .نگردد هاباتري ساير خرابي به منجر  بـر  هـا يبـاتر  از دي
 .باشديم دستگاه كاربر عهده

  يبردار بهره و انبارش ،يمنيا نكات  -4
 باشديم دياس و آب ضيتعو به ازين بدون د،ياس لديس نوع از هايباتر .  
 ردينگ قرار مرطوب و گرم طيمح در يباتر نتيكاب است بهتر هايباتر عمر شيافزا منظور به.  
 شود استفاده دار نم دستمال از دستگاه نمودن زيتم جهت يا دوره بطور . 

 جداً دستگاه يرو بر عاتيما يمحتو ظروف ادند قرار اي يخارج ءيش هرگونه نمودن وارد از 
 .شود يخوددار

 نباشند دهيپوش و بوده زيتم دستگاه يرو يها هواكش تا ديينما دقت. 

 آسيب احتمال آنها در اسيدي مواد وجود علت به زيرا ودهنم خودداري هاباتري نمودن باز از 
 .دارد وجود چشم و پوست به رسيدن

 از طيمح يدما چنانچهباشند.  كامل شارژ حالت در ها يباتر حتماً يانباردار صورت در         
-15°C  30+تا°C  طيمح يدما كهيدستگاه شارژ شود و درصورت يها يباتر كباريماه  6باشد هر 

 .ابدييباشد زمان فوق به سه ماه كاهش م C°40+تا  C°30+از 

 ابدييم كاهش دشارژها و شارژ تعداد با متناسب هايباتر عمر.  
 دهند،  بدون نرم افزار نيز وظايف خود را به خوبي انجام مي كابينت باتري و اس پي اگر چه يو

 ها مطلع شود. افزار نصب شود تا كاربر از وضعيت باتري گردد كه نرم اما توصيه مي
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 اطالعات تكميلي -5

  يكيزيف مشخصات جدول -5-1

  ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد  مدل
)mm(  

 (Kg) وزن

  بنديبسته با  خالص

SBC240 
:يبند بسته بدون 1000*760*440  

        1150*780*460:يبند بسته با   
55 66 

 يكيزيف مشخصات: 2 جدول

 

  ها يباتر عمربر  رگذاريعوامل تاث -5-2
  دشارژ و شارژ دفعات تاثير

 ًدر كـه  اسـيدي  سـيلد  هـاي  باتري  ظرفيت مقدار و عمر در دشارژ و رژشا دفعات تعداد اصوال 
 توسـط  شـده  ارائـه  منحنـي  بـه  توجـه  با همچنين. استموثر  شود ميبكار برده  هااس يوپي انواع

كـاهش عمـر و    ،شارژ گـردد  سپس و تخليه كامل طور به باتري كه درصورتي باتري سازندگان
 از همـواره  ري. به عبارت ديگر در طول مصرف بـات كندمي پيدا بيشتري سرعت ريظرفيت بات

با مقادير قيد شده  زمان پشتيباني و بديهي است كه به مرور شودمي كاسته اوليه پشتيباني زمان
  . بود خواهد متفاوتدر دفترچه 
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 بـاطري  عمـر   حدوداً% )  100(  شود تخليه كامل طور به باطري كه صورتي در مثال عنوان به
 گردد تخليه ظرفيت% 30 تا باطري كه درصورتي ولي بود خواهد دشارژ و شارژ بار 300 تا 200

  .   يابد مي افزايش دشارژ و شارژ بار 1100 به باطري عمر شود، شارژ سپس و
          دما ريتاث

 دماي در هاباتري شودمي توصيه. است تاثيرگذار هاباتري عمر بر شدتبه محيط دماي افزايش 
  .شود استفاده) گرادسانتي درجه 25( قتاا

 
 36 باتري عمر گراددرجه سانتي 25است كه مثالً اگر در  نيا كنندهانيب شده داده نشان نمودار

 عمـر  شود استفادهدرجه (طبق نمودار)  37در دماي  يباتر كه صورتي در باشد، شده تعيين ماه
  .ماه خواهد بود 14حدود  آن
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  فروش از پس خدمات و يگارانت -6
عملكرد به مدت  نيو همچن هيمواد اول تيفيخود را از نظر ك يباتر نتيكابدستگاه  فاراتل شركت

محصول،  ديالزم است پس از خر يرانتگااز خدمات  يبه منظور برخوردار د،ينمايم يگارنت كسالي
 قيطر از و دهيدگر ليتكم نصب عامل اي يندگينما توسط يبندكارت ضمانت موجود در بسته

 .شود ارسال شركت به پست

 يگارانت كارت و شده نصب فروش از پس خدمات مجاز ندگانينما توسط كه ييها دستگاه تنها -1
  .بود خواهند ضمانت مشمول شود، يندگينما مهر به ممهور آنها

 از پس خدمات ندهينما توسط يگارانت كارت مندرجات است الزم دستگاه، ديخر هنگام -2
 مربوطه قسمت و دهيگرد داريخر ليتحو امضا و مهر از پس و ليتكم) نصب عامل(فروش
 .گردد ارسال فاراتل شركت به ندهينما توسط

 ديخر هنگام لذا باشد، يم اعتبار فاقد نصب عامل يامضا و مهر بدون و ناقص يگارانت كارت -3
 .گردد ليتكم خدمات يندگينما و فروشنده توسط يگارانت كارت است الزم

در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سريال دستگاه را  -4
تماس بگيريد و يا به آدرس  021-61922يادداشت كرده و سپس با شماره تلفن 

www.faratel.com .مراجعه نمائيد 

 .شود انجام فروش از پس خدمات يها يندگينما توسط ديبا و بوده گانيرا دستگاه نيا نصب -5
 .باشد يم داريخر ي عهده به ها زيپر ارت نيتام و ساختمان داخل يكشكابل -6
 سيسرو و نصب بابت ندهينما) يشهر درون و يشهر برون( ذهاب و ابيا ي نهيهز پرداخت -7

 .باشد يم داريخر عهده به
 .باشد يم يگارانت مشمول ماه 12 مدت به نصب خيتار از دستگاه نيا يها يباتر -8
 يگارانت مشمول ها يباتر يخراب نشوند، نصب ديخر از پس ماه 6 تا حداكثر ها يباتر چنانچه -9

 .گردد ينم
 



  
 

18 

 

  :دينما يم نقض را يگارانت كارت اعتبار ريز موارد
 مجاز ريغ افراد توسط دستگاه نصب -1

 اتصال و مناسب ارت فقدان ،يكش كابل در مشترك نول از استفاده ح،يصح يكش كابل فقدان -2
 عدم و دستگاه استقرار محل بودن نامناسب ،ياصول ريغ نصب دستگاه، به ارت نادرست
 دستگاه ينام توان با يمصرف توان تناسب

 ،يسوز آتش گر،يد اياش با برخورد ارتفاع، از سقوط نقل، و حمل ،ييجابجا از يناش صدمات -3
 دستگاه داخل به عاتيما ورود اي تماس هرگونه و ليس زلزله،

 اشخاص توسط ريتعم و سيسرو ،يدستكار دستگاه، ضمانت برچسب شدن مخدوش -4
 رمجازيغ

 باشند، خريداري نشده فاراتل شركتاز  يباتر نتيكاب داخل شده نصب يها يباتر چنانچه -5
  .بود هنداخوشركت فاراتل  ينتاگار فاقد شده نصب يها يباتر

  


