
 

  
  
  

  مدل فاراتل هاي  ريكابينت باتراهنماي استفاده از 
SBC48-17-P    وSBC96-8.5-P   

     SBC48-18-PوSBC96-9-P   
  

  هاي: مدل 
 SBC48-18-P  SBC48-17-P 

 SBC96-9-P   SBC96-8.5-P 

  
  
  
  
  
  
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



  
 

 
 

  گفتار: پيش
كاربر گرامي با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خريد محصوالت فاراتل، ورود شما را به 

  خانواده بزرگ فاراتل تبريك ميگوييم.
دستگاه و دفترچه راهنمايي كه در پيش روي داريد شامل نكات مهمي درباره چگونگي استفاده از 

  شرايط نگهداري از آن است.
هاي جبران ناپذير و  از آنجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن است باعث بروز خسارت

فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور كامل مطالعه و براي مراجعات 
  بعدي در جاي مناسبي نگهداري فرماييد.

در جهت باالبردن كيفيت محصوالت و سطح رضايت مشتري به كار  فاراتل تمام تالش خود را
از اين روي واحدهاي فروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذيراي دريافت  برد. مي

  باشند. انتقادات و پيشنهادات شما مي
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  دستگاه هياول يمعرف - 1
 يدهسيزمان سرو شيافزا اي و برق قطع زمان در يدهسيسرو جهت فاراتل يها يباتر نتيكاب
  يسر يهااسيوپي همراه به توانيم را يباتر نتيكاب نيا. است شده ساخته و يطراح اسيوپي

SDC  و  DSSآمده است استفاده نمود. 1كه در جدول  فاراتل شركت ساخت  
  

  

يهايباترنتيكابتعداد
  اس يوپي به اتصال قابل

 يباتر نتيكاب مدليباتر نتيكاب به اتصال قابل يها اسيوپي

  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  

  هايباتر نتيكاب با سازگار يهااسيوپي: 1 جدول
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  يمنيا يهشدارها - 2
 .گردد حاصل نانياطم نتيكاب بدنه به يباتر نتيكاب يها كابل سر اتصال عدم از -
 .رديدر معرض حرارت و آتش قرار نگ  يباتر نتيكاب شود دقت -
 دستگاه يورود اتصال عدم صورت در يحت ها، يباتر از دستگاه يخروج برق نيتأم علت به -

 .دارد وجود يگرفتگ برق خطر برق، ي شبكه به
 زيپره جداً يباتر نتيكاب ناليترم با دست تماس از ،يكيالكتر شوك خطر احتمال ليدل به -

 در يدياس مواد وجود علت به رايز ديينما يخوددار ها يباتر نمودن باز از نيهمچن. شود
 .دارد وجود پوست به دنيرس بيآس احتمال آنها

 يضربه وارد نشود. ممكن است اتصاالت داخل يباتر نتيهنگام حمل و نقل مطلقاً به كاب در -
  .نديبب بيآس ها يباتر

  دستگاه نصب - 3
  يبندبسته داخل اتيمحتو - 3- 1

 يباتر نتيكاب 

 دستگاه از استفاده يراهنما دفترچه 

 يمشك يمفتول رهيدستگ عدد دو 

 رهيعدد دستگ دو L يمشك شكل 

 يعدد تسمه اتصال مشك كي  

 يعدد تسمه اتصال بزرگ مشك دو  

 4 چيعدد پ دهx8 يمشك يچهارسو سرعدس  

 4 چيعدد پ دوازدهx8 يمشك نهيسرخز چهارسو 

 نگهدارنده نيپ با ينر يمشك يكيپالست هيپا عدد چهار 

 ارت اتصال ميس 

 يباتر نتيكاب يبرا يكيسرام وزيف عدد دو SBC48 

 يباتر نتيكاب يبرا يكيسرام وزيف عدد كي SBC96  
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  دستگاه نصب محل انتخاب - 3- 2
  :شود گرفته نظر در ريز نكات ديبا دستگاه نصب محل انتخاب در

  بايد در جايي دور از منابع گرمايي،  وجهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شده  دستگاهاين
 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هواي اسيدي

  10دستگاه بايد حداقلcm امكانشود كه  نصبدر جايي  وجانبي فاصله داشته  ءاز اشيا 
 .باشد داشته وجودگردش هوا 

 250حدود  ديبا يمحل نصب باتر يدماC كاهشبه شدت  يباالتر عمر باتر يباشد. در دما 
  .ابدي يم

 باشد اشخاص تردد ريمس در دينبا يباتر نتيكاب و اس يوپي يارتباط يها كابل. 

  

  
  
 

  يباتر نتيكاب نصب يها روش - 3- 3
  .كرد نصب صورت سه به توانيم را يباتر نتيكاب

 رك داخل در نصب -

 اسيوپي كنار در و ستادهيا صورت به نصب -

 يافق صورت به يباتر نتيكاب يرو  UPSنصب -

 رك داخل در نصب - 3- 3- 1

  :ديينما دقت ريز يمنيا نكات به رك داخل در دستگاه نصب از شيپ
 از نهيبه ياستفاده نيهمچن و يمنيا ياستانداردها تيرعا منظور به: مناسب هيتهو وجود 

 .نمود حاصل نانياطم رك داخل در هوا مناسب هيتهو از ديبا زات،يتجه
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 رك، داخل در دستگاه ينگهدارنده صفحات و هالير: نگهدارنده صفحات و هالير استحكام 
 .نكنند دايپ شكل رييتغ دستگاه وزن اثر در تا شوند انتخاب دستگاه ابعاد و وزن به توجه با ديبا

 رك داخل در يباتر نتيكاب نصب صورت در: يباتر نتيكاب و اس يوپي يريقرارگ محل 
 نيباالتر يرو بر اسيوپي و ترنييپا طبقات در هايباتر كابينت االمكانيحت كه شود توجه
 .رديگ قرار يباتر نتيكاب

  :باشد يم ريز بيترت به رك در دستگاه نصب مراحل 
  شود. چيشكل پ L يبه قطعات فلز هارهيدستگ ابتدا 1 شكل مطابق - 1

  

 
   Lبه قطعه  رهي: نحوه اتصال دستگ1 شكل

  

). 2به بدنه دستگاه بسته شود (مطابق شكل  چيشكل با چهار عدد پ Lاز قطعات  كي هر - 2
 باشد. رونيشكل به سمت ب Lتوجه شود كه خم داخل قطعات 

 

 
 يباترنتيكاببدنهبهLقطعاتاتصال ي نحوه:2شكل
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(مطابق  شود بسته رك يهاچيپ توسط و گرفته قرار رك بدنه داخل در يباتر نتيكاب - 3
 ).3 شكل

 
  ركدر  يباتر نتيكاب نصب ي نحوه: 3 شكل

  

  

 اسيوپي كنار در و ستادهيا صورت به نصب - 3- 3- 2

  :باشد يم ريز بيترت به ستادهيا صورت به ها يباتر نتيكاب با دستگاه نصب مراحل
 يباتر نتيكاب كنار از 4 شكل مطابق يكيپالست يها نيپ دوسو، يگوشتچيپ توسط ابتدا - 1

 .گردد خارج

 

  
  يكيپالست يها نيپ نمودن خارج: 4شكل

  
 به نصب هنگام در كه دارد وجود دستگاه يبند بسته داخل در يكيپالست هيپا عدد چهار - 2

  .شود متصل دستگاه ريز به 5 شكل مطابق ديبا ستاده،يا صورت
  
  



 

6 

 

  

  
  ها هيپا گرفتن قرار محل: 5 شكل

  

 از و رديگ يم قرار اس يوپي كنار در ريز شكل مطابق يباتر نتيكاب مرحله نيا در -3
 مطابق. (شوند يم وصل گريكدي به يفلز يها بست با دستگاه پشت و يفوقان قسمت
 )6 شكل

      

  
  يباتر نتيكاب و اس يوپي يرو بر نگهدارنده يها بست قرارگرفتن نحوه:  6 شكل

  

ـ  بـه  7 شـكل  مطـابق  نگهدارنـده  يهـا  بست توسط ها يباتر نتيكاب نيهمچن  متصـل  اس يوپي
  .گردند يم
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  يباتر نتيكاب و اس يوپي پشت در نگهدارنده يها بست قرارگرفتن نحوه:  7 شكل

 
 و نموده تكرار را قبل مراحل باشد عدد كي از شيب ها يباتر نتيكاب تعداد كهيصورت در -4

 )7 شكل مطابق( .ديده قرار اول يباتر نتيكاب كنار در زين را يبعد) يها( يباتر نتيكاب

  يافق صورت به يباتر نتيكاب يرو  UPSنصب -3-3- 3
 نتيكاب يروبرSDC1500, DSS1500, DSS2000 اس يپ وي يافق نصب به ازين صورت در
با  ،SBC96 يباتر نتيكاب يروبر  DSS3000, SDC2000, SDC3000 اس يپ وي و SBC48يباتر

از حركت  يريبه منظور جلوگ باشد، يم يمادگ نيپ فاقد 2U يها يباتر نتيكاب نكهيتوجه به ا
UPS، (در هر دو سمت)  ها رهيدر محل بستن دستگ يباتر نتيكابموجود در لوازم  يها بست
  بسته شوند. 8 شكل مطابق
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  يافق صورت به يباتر نتيكاب يرو UPS نصب: 8 شكل

مانند  زين هايباتر نتيكاب ،باشد شتريب ايدو عدد  يباتر نتيكابكه تعداد  ي: در صورتحيتوض
   .شوند بسته همدوم به نتيكاب يموجود در لوازم جانب يهابا بست 8 شمارهشكل 

 
  يباتر نتيكاب يانداز راه و يبند ميس - 3- 4

  :ديينما عمل ريز مراحل مطابق دستگاه ياندازراه يبرا
 اسيوپيرا به كانكتور پشت  يباتر نتيكاب يخروج كابل است خاموش اسيوپي كهيحال در - 1

 . ديينمامتصل 
  

 .ديده قرار خود يجا دررا  يباتر وزيف - 2

 .ديينمامربوطه روشن  يمطابق دفترچه راهنما را اس يوپي - 3

  
 ها يباتر نتيكاب نمودن اضافه - 3- 5

. نمود يرا با هم مواز يباتر نتيچند عدد كاب توان يم يباتر يده سيزمان سرو شيافزا جهت
دوم متصل  نتيكاب EXTENDED Toاول را به كانكتور  يباتر نتيكاب يخروج كابل كار نيا يبرا

  .دييوصل نما UPSدوم را به  يباتر نتيكاب يخروجنموده و كابل 
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  اس يوپي و ها يباتر نتيكاب يبند ميس و نمودن اضافه نحوه:  9 شكل

 
  يكيزيف مشخصات - 4

  

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

 (Kg) وزن

  بنديبسته با  خالص
SBC48-17-P 
SBC48-18-P 

 90*542*483:      هيپا و رهيدستگ با
:هيپا و رهيدستگ بدون 88*512*440  

 205*620*530       :يبند بسته با

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

  يكيزيف مشخصات: 2 جدول

  يبردار بهره و انبارش ،يمنيا نكات - 5
 باشديم دياس و آب ضيتعو به ازين بدون د،ياس لديس نوع از هايباتر .  
 قرار مرطوب و گرم طيمح در يباتر نتيكاب است بهتر هايباتر عمر شيافزا منظور به 

  .ردينگ
 شود انجام مرتب صورت به ديبا هايباتر يادوره سيسرو. 

 يمواز تيقابل و انيجر ولتاژ تطابق است، يداخل رشارژ يدارا يباتر نتيكاب كهيدرصورت 
 .شود چك حتماً اس يوپي شارژر با شدن
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 رديسر و ته قرار بگ دينبا يباتر نتيكاب . 

 باشد درست يباتر نتيكاب ناليترم تهيپالر شود دقت. 

 ديينما دقت نيهمچن. شود استفاده دار نم دستمال از دستگاه نمودن زيتم جهت يا دوره بطور 
 .باشند زيتم دستگاه يرو يها هواكش كه

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

 ــاردار صــورت در ــاً يانب ــاتر حتم ــا يب ــت در ه ــا چنانچــهباشــند.  كامــل شــارژ حال  يدم
دســتگاه شــارژ شــود و  يهــا يبــاتر كبــاريمــاه  6باشــد هــر  C°30+تــا  C°15-از  طيمحــ

باشــد زمــان فــوق بــه ســه مــاه كــاهش  C°40+تــا  C°30+از  طيمحــ يدمــا كهيدرصــورت
 .ابدييم

 صورت نيا ريغ در باشد مطابق يباتر ينام ولتاژ با شارژر ولتاژ كه كرد دقت ديبا همواره 
 .است محتمل انفجار و گاز جاديا و يباتر شارژر اضافه امكان

 ابدييم كاهش دشارژها و شارژ تعداد با متناسب هايباتر عمر. 

  

 فروش از پس خدمات و يگارانت -6
 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 يگارانت
 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

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

www.faratel.com .مراجعه نمائيد 
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 .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
 و نصب بابت ندهينما) يشهر درون و يشهر(برون  ذهاب و ابيا ي نهيهز پرداخت -7

 .باشد يم داريخر عهده به سيسرو
 .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
 :دينما يم نقض را يگارانت كارت اعتبار ريز موارد

  مجاز ريغ افراد توسط دستگاه نصب -1
 و مناسب ارت فقدان ،يكش كابل در مشترك نول از استفاده ح،يصح يكش كابل فقدان -2

 و دستگاه استقرار محل بودن نامناسب ،ياصول ريغ نصب دستگاه، به ارت نادرست اتصال
 دستگاه ينام توان با يمصرف توان تناسب عدم

 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، ،يسوز آتش

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

 نداشـته  مطابقـت  يگـارانت  كارت پشت برچسب با شده نصب يها يباتر CODEچنانچه -5
  .بود خواهد يگارانت فاقد شده نصب يها يباتر باشد،

  
  
  
  


