
 

 

 

 

 مدل فاراتل هایریکابینت باتراهنمای استفاده از 

SBC48-17-P    وSBC96-8.5-P   

     SBC48-18-PوSBC96-9-P  

 
 های:مدل 

 SBC48-18-P  SBC48-17-P 

 SBC96-9-P   SBC96-8.5-P 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 گفتار:پیش

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصوالت فاراتل، ورود شما را به 

 خانواده بزرگ فاراتل تبریک میگوییم.

دستگاه و دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از 

 شرایط نگهداری از آن است.

های جبران ناپذیر و از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت

فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای مراجعات 

 بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

در جهت باالبردن کیفیت محصوالت و سطح رضایت مشتری به کار  فاراتل تمام تالش خود را

از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت  برد.می

 باشند.انتقادات و پیشنهادات شما می
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 دستگاه هیاول یمعرف -1
 یدهسیزمان سرو شیافزا ای و برق قطع زمان در یدهسیسرو جهت فاراتل یهایباتر نتیکاب

  یسر یهااسیوپی همراه به توانیم را یباتر نتیکاب نیا. است شده ساخته و یطراح اسیوپی

SDC  و  DSSآمده است استفاده نمود. 1که در جدول  فاراتل شرکت ساخت 

 
 

 یهایباتر نتیکاب تعداد

 اسیوپی به اتصال قابل
 یباتر نتیکاب مدل یباتر نتیکاب به اتصال قابل یهااسیوپی

 عدد 3 تا 1
DSS2000X-RT 
DSS1500X-RT 
SDC1500X-RT 

SBC48-17-P 
SBC48-18-P 

 عدد 3 تا 1
SDC2000X-RT 
SDC3000X-RT 
DSS3000X-RT 

SBC96-8.5-P 
SBC96-9-P 

 هایباتر نتیکاب با سازگار یهااسیوپی: 1 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2 

 

 یمنیا یهشدارها -2
 .گردد حاصل نانیاطم نتیکاب بدنه به یباتر نتیکاب یهاکابل سر اتصال عدم از -

 .ردیدر معرض حرارت و آتش قرار نگ یباتر نتیکاب شود دقت -

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

 .دارد وجود یگرفتگبرق خطر برق، یشبکه به

 زیپره جداً یباتر نتیکاب نالیترم با دست تماس از ،یکیالکتر شوک خطر احتمال لیدل به -

 در یدیاس مواد وجود علت به رایز دیینما یخوددار هایباتر نمودن باز از نیهمچن. شود

 .دارد وجود پوست به دنیرس بیآس احتمال آنها

 یضربه وارد نشود. ممکن است اتصاالت داخل یباتر نتیهنگام حمل و نقل مطلقاً به کاب در -

 .ندیبب بیآس هایباتر

 دستگاه نصب -3
 یبندبسته داخل اتیمحتو -1-3

 یباتر نتیکاب 

 دستگاه از استفاده یراهنما دفترچه 

 فروش از پس خدمات ندگانینما ستیل 

 یمشک یمفتول رهیدستگ عدد دو 

 رهیعدد دستگ دو L یمشک شکل 

 یعدد تسمه اتصال مشک کی  

 یعدد تسمه اتصال بزرگ مشک دو  

 4 چیعدد پ دهx8 یمشک یچهارسو سرعدس  

 4 چیعدد پ دوازدهx8 یمشک نهیسرخز چهارسو 

 نگهدارنده نیپ با ینر یمشک یکیپالست هیپا عدد چهار 

 ارت اتصال میس 

 یباتر نتیکاب یبرا یکیسرام وزیف عدد دو SBC48 

 یباتر نتیکاب یبرا یکیسرام وزیف عدد کی SBC96 
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 دستگاه نصب محل انتخاب -2-3

 :شود گرفته نظر در ریز نکات دیبا دستگاه نصب محل انتخاب در

  باید در جایی دور از منابع گرمایی،  وجهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده  دستگاهاین

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

  10دستگاه باید حداقلcm امکانشود که  نصبدر جایی  وجانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 

 .باشد داشته وجودگردش هوا 

 25̊حدود  دیبا یمحل نصب باتر یدماC کاهشبه شدت  یباالتر عمر باتر یباشد. در دما 

 .ابدییم

 باشد اشخاص تردد ریمس در دینبا یباتر نتیکاب و اسیوپی یارتباط یهاکابل. 

 

 
 
 

 یباتر نتیکاب نصب یهاروش -3-3

 .کرد نصب صورت سه به توانیم را یباتر نتیکاب

 رک داخل در نصب -

 اسیوپی کنار در و ستادهیا صورت به نصب -

 یافق صورت به یباتر نتیکاب یرو  UPSنصب -

 رک داخل در نصب -1-3-3

 :دیینما دقت ریز یمنیا نکات به رک داخل در دستگاه نصب از شیپ

 از نهیبه یاستفاده نیهمچن و یمنیا یاستانداردها تیرعا منظور به: مناسب هیتهو وجود 

 .نمود حاصل نانیاطم رک داخل در هوا مناسب هیتهو از دیبا زات،یتجه
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 رک، داخل در دستگاه ینگهدارنده صفحات و هالیر: نگهدارنده صفحات و هالیر استحکام 

 .نکنند دایپ شکل رییتغ دستگاه وزن اثر در تا شوند انتخاب دستگاه ابعاد و وزن به توجه با دیبا

 رک داخل در یباتر نتیکاب نصب صورت در: یباتر نتیکاب و اسیوپی یریقرارگ محل 

 نیباالتر یرو بر اسیوپی و ترنییپا طبقات در هایباتر کابینت االمکانیحت که شود توجه

 .ردیگ قرار یباتر نتیکاب

 :باشدیم ریز بیترت به رک در دستگاه نصب مراحل 

 شود. چیشکل پ L یبه قطعات فلز هارهیدستگ ابتدا 1 شکل مطابق -1
 

 
  Lبه قطعه  رهی: نحوه اتصال دستگ1 شکل

 

(. 2به بدنه دستگاه بسته شود )مطابق شکل  چیشکل با چهار عدد پ Lاز قطعات  کی هر -2

 باشد. رونیشکل به سمت ب Lتوجه شود که خم داخل قطعات 

 

 
 یباتر نتیکاب بدنه به L قطعات اتصال ینحوه: 2 شکل
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)مطابق  شود بسته رک یهاچیپ توسط و گرفته قرار رک بدنه داخل در یباتر نتیکاب -3

 (.3 شکل

 
 رکدر  یباتر نتیکاب نصب ینحوه: 3 شکل

 

 

 اسیوپی کنار در و ستادهیا صورت به نصب -2-3-3

 :باشدیم ریز بیترت به ستادهیا صورت به هایباتر نتیکاب با دستگاه نصب مراحل

 یباتر نتیکاب کنار از 4 شکل مطابق یکیپالست یهانیپ دوسو، یگوشتچیپ توسط ابتدا -1

 .گردد خارج

 

 
 یکیپالست یهانیپ نمودن خارج: 4شکل

 

 به نصب هنگام در که دارد وجود دستگاه یبندبسته داخل در یکیپالست هیپا عدد چهار -2

 .شود متصل دستگاه ریز به 5 شکل مطابق دیبا ستاده،یا صورت
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 هاهیپا گرفتن قرار محل: 5 شکل

 

 از و ردیگیم قرار اسیوپی کنار در ریز شکل مطابق یباتر نتیکاب مرحله نیا در -3

 مطابق. )شوندیم وصل گریکدی به یفلز یهابست با دستگاه پشت و یفوقان قسمت

 (6 شکل

     

 
 یباتر نتیکاب و اسیوپی یرو بر نگهدارنده یهابست قرارگرفتن نحوه:  6 شکل

 

 متصتل اسیوپیت بته 7 شتکل مطتابق نگهدارنتده یهابستت توسط هایباتر نتیکاب نیهمچن

 .گردندیم
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 یباتر نتیکاب و اسیوپی پشت در نگهدارنده یهابست قرارگرفتن نحوه:  7 شکل

 

 و نموده تکرار را قبل مراحل باشد عدد کی از شیب هایباتر نتیکاب تعداد کهیصورت در -4

 (7 شکل مطابق) .دیده قرار اول یباتر نتیکاب کنار در زین را یبعد( یها) یباتر نتیکاب

 یافق صورت به یباتر نتیکاب یرو  UPSنصب -3-3-3

 نتیکاب یروبرSDC1500, DSS1500, DSS2000 اسیپوی یافق نصب به ازین صورت در

با  ،SBC96 یباتر نتیکاب یروبر  DSS3000, SDC2000, SDC3000 اسیپوی و SBC48یباتر

از حرکت  یریبه منظور جلوگ باشد،یم یمادگ نیپ فاقد 2U یهایباتر نتیکاب نکهیتوجه به ا

UPS، در هر دو سمت(  هارهیدر محل بستن دستگ یباتر نتیکابموجود در لوازم  یهابست(

 بسته شوند. 8 شکل مطابق
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 یافق صورتبه یباتر نتیکاب یرو UPS نصب: 8 شکل

مانند  زین هایباتر نتیکاب ،باشد شتریب ایدو عدد  یباتر نتیکابکه تعداد  ی: در صورتحیتوض

  .شوند بسته همدوم به نتیکاب یموجود در لوازم جانب یهابا بست 8 شمارهشکل 
 

 یباتر نتیکاب یاندازراه و یبندمیس -4-3

 :دیینما عمل ریز مراحل مطابق دستگاه یاندازراه یبرا

 اسیوپیرا به کانکتور پشت  یباتر نتیکاب یخروج کابل است خاموش اسیوپی کهیحال در -1

 . دیینمامتصل 
 

 .دیده قرار خود یجا دررا  یباتر وزیف -2

 .دیینمامربوطه روشن  یمطابق دفترچه راهنما را اسیوپی -3

 

 هایباتر نتیکاب نمودن اضافه -5-3

. نمود یرا با هم مواز یباتر نتیچند عدد کاب توانیم یباتر یدهسیزمان سرو شیافزا جهت

دوم متصل  نتیکاب EXTENDED Toاول را به کانکتور  یباتر نتیکاب یخروج کابل کار نیا یبرا

 .دییوصل نما UPSدوم را به  یباتر نتیکاب یخروجنموده و کابل 
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 اسیوپی و هایباتر نتیکاب یبندمیس و نمودن اضافه نحوه:  9 شکل

 

 یکیزیف مشخصات -4
 

 مدل
 ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد

(mm) 

 (Kg) وزن

 بندیبسته با خالص

SBC48-17-P 
SBC48-18-P 

 90*542*483:      هیپا و رهیدستگ با

:هیپا و رهیدستگ بدون 88*512*440  

 205*620*530       :یبندبسته با

29.3 31.3 
SBC96-8.5-P 
SBC96-9-P 

 یکیزیف مشخصات: 2 جدول

 یبرداربهره و انبارش ،یمنیا نکات -5
 باشدیم دیاس و آب ضیتعو به ازین بدون د،یاس لدیس نوع از هایباتر . 

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

 .ردینگ

 شود انجام مرتب صورت به دیبا هایباتر یادوره سیسرو. 

 یمواز تیقابل و انیجر ولتاژ تطابق است، یداخل رشارژ یدارا یباتر نتیکاب کهیدرصورت 

 .شود چک حتماً اسیوپی شارژر با شدن
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 ردیسر و ته قرار بگ دینبا یباتر نتیکاب . 

 باشد درست یباتر نتیکاب نالیترم تهیپالر شود دقت. 

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

 .باشند زیتم دستگاه یرو یهاهواکش که

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

 .شود یخوددار

 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

 صورت نیا ریغ در باشد مطابق یباتر ینام ولتاژ با شارژر ولتاژ که کرد دقت دیبا همواره 

 .است محتمل انفجار و گاز جادیا و یباتر شارژر اضافه امکان

 ابدییم کاهش دشارژها و شارژ تعداد با متناسب هایباتر عمر. 

 

 فروش از پس خدمات و یگارانت -6
 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 یگارانت

 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

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

 .دییفرما دقت آن ینگهدار و حفظ در است

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

 .باشدیم داریخر عهده به سیسرو

 .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

 :دینمایم نقض را یگارانت کارت اعتبار ریز موارد

 مجازریغ افراد توسط دستگاه نصب -1

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

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

 دستگاه ینام توان با یمصرف توان تناسب عدم

 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، ،یسوزآتش

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

 رمجازیغ

 نداشتته مطابقتت یگتارانت کارت پشت برچسب با شده نصب یهایباتر CODEچنانچه -5

 .بود خواهد یگارانت فاقد شده نصب یهایباتر باشد،

 

 

 

 


