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 فتار:گپیش

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

 خانواده بزرگ فاراتل تبریک میگوییم.

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

 شرایط نگهداری از آن است.

های جبران ناپذیر و نجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارتاز آ

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

 بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

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

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 اولیه معرفی -1

 با که ستنده( On-Line) وقفه بدون AC تغذیه منابع فاراتل کادیالک سری هایاسیوپی

 برق اختالالت نوسانات، به توجه بدون قـادرند و شده طـراحی Double Conversion تـکنولوژی

 هایسایوپی. نمایند تامین مناسب ولتاژ با را کامل سینوسی برق همـواره آن، قطع حتی و شهر

 تیبتر نبدی و بوده DSP یپیشرفته و دیجیتال تماماً کنترلی سیستم به مجـهز کادیالک سری

 .شودمی انجام آن توسط هاقسمت تمامی در خطاها تشخیص همچنین و کنترل

 گیری،هانداز دقیق هایدستگاه کامپیوتری، هایسیستم در استفاده جهت هادستگاه از سری این

 .گیرند رارق استفاده مورد توانندمی …و مخابراتی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، حساس وسایل

 

 :تذکر

 عهمراج 2 پیوست به کادیالک سری اسیوپی داخلی ساختار دیاگرام بلوک یمشاهده جهت

 .نمایید
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 ویژه هایقابلیت -1-1

 .است شده معرفی کادیالک هایاسیوپی یویژه هایقابلیت زیر جدول در
 

 قابلیت
 

 سودمندی
با  DSPشرفتهیپ یکروکنترلرهایم به مجهز

 باال نانیاطم تیقابل

 دیجیتال تماماً کنترلی سیستم به مجهز 

 
ل از انواع معمو یعتربرابر سر DSP 200 هایمیکروکنترلر

 و تردقیق برق شرایط مانیتور تا شوندیبوده و باعث م
 .باشد سطح باالترین در منابع تمامی از استفاده

 3Hz± یکار در بازه فرکانس ورود تیقابل

 5Hz± ای
 

 رراتوژن با کار ییتوانا

 بان هوشمنددیده یستمبه س مجهز
 

 Restartتشخیص عملکرد نادرست کامپیوترها و  جهت
 از یاو  یوترنمودن مجدد آنها مانند زمان هنگ نمودن کامپ

  USB یا یالمربوط به پورت سر یها Deviceکار افتادن 

حدود  یینپا یاربس یولتاژ خروج تغییرات
  ال(با یونرگوالس یت)قابل %1

 بوده بارها میزان و ورودی تغییرات از مستقل خروجی ولتاژ
 تغییرات به حتی که هاییدستگاه تا شودمی موجب و

 کار به مشکل بدون هستند حساس نیز ولت چند یدامنه
 .دهند ادامه خود

 یتداخلیزهاینوحذفییتوانا 
 RFI یوئیو راد EMI یسیالکترومغناط

 در زولهیا ترانس از استفاده امکان 
 یخروج

 
 50dBاز  شیتا ب Common Mode یزهاینو کاهش ◄

 یاماهواره ،یپزشک ،یمخابرات مراکز در استفاده امکان ◄
 زینو به حساس

)در  یخروجارت -نول ولتاژ اختالف رساندن صفر به ◄
 (زولهیصورت استفاده از ترانس ا

  زاتیتجه ریبا سا یتداخل فرکانس کاهش ◄

 اسیوپی به متصل یبارها و هامیس در تلفات جادیا عدم ◄
 PFC یقدرت ورود بیضر اصالح

 
 انیجر کیهارمون اعوجاج و باال یورود توان بیضر

 :داشت خواهد بر در را ریز جینتا که نییپا یورود
کاهش  جهیو در نت نییپا اریبس یمصرف ویراکت توان ◄

  یورود انیدامنه جر

باالتر مانند  تیبا ظرف زاتیبه نصب تجه ازین عدم ◄
 انیبه جر ازین لیها و ژنراتورها به دلها، کابلرانست

  یکمتر در ورود

 لیبه دل زات،یتجه ریبا سا یتداخل فرکانس کاهش ◄
 یورود انیجر THDکاهش قابل مالحظه 
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 تیقابل
 

 یسودمند

 وقت در ییجوصرفه و آسان راتیتعم  ستمیبودن س ماژوالر

 نییپا وزن و حجم منسجم، یطراح  بدون ترانس یطراح ایو  IGBT یتکنولوژ

هوشمند  یارتباط یهاپورت به مجهز
RS232  وUSB                            

 UPSwingافزار قدرتمند نرم با ارتباط یبرقرار امکان ◄

Pro باز و خروج از  یهالیفا بستن نمودن، رهیجهت ذخ
 نگیتوریو امکان کنترل و مان یبحران طیشبکه در شرا

 آن  توسط اسیوپی

 یپارامترها و تیوضع از مختلف گزارشات هیته امکان ◄
 اسیوپی

مناسب سرورها و عدم از  Shut Downاز  نانیاطم ◄
 طیدر صورت بروز شرا یدست رفتن اطالعات حت

 هشدار
 یباتر تیریمد 
 سوییچینگبه شارژر  مجهز                                                                                                                            

 یتربا دشارژ و شارژ نیح در ژهیو یهاتمیالگور از استفاده
 :داشت خواهد بر در را ریز جینتا که
 یباتر عمر طول شیافزا ◄

 در طول مدت دشارژ یباتر انیجر پلیر زانیم حداقل ◄

 و شهر برق به اسیوپی اتصال با شارژر شدن روشن ◄
 اسیوپی نمودن روشن به ازین ونبد

 شهر برق وجود بدون اسیوپی یانداز راه تیقابل ◄
  یتست جهت اطالع از سالمت باتر به دکمه مجهز ◄
  هایباتر تیظرف شینما ◄
 شارژ مستقل از بارها  ولتاژ ◄

 نتیکاب به اتصال جهت مخصوص کانکتور به مجهز ◄
 کاربر ازین با متناسب توان نیتام و یباتر

 دیاس لدیس یهایباتر به مجهز
 

 سیسرو و ینگهدار به ازین بدون

  یدست Bypassانجام  امکان
 

 خاموش به ازین بدون دستگاه سیسرو و ریتعم امکان
 استفاده صورت در ،(یاصورت لحظهبه ی)حت بارها نمودن

 فاراتل پسبای تابلوی از

 فاز سه ای فاز تک صورت به کار ییتوانا

 (فاز هس یهامدل در)فقط 

 استفاده و یورود برق مختلف طیشرا در استفاده امکان 

 هایباتر از نهیبه
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 تیقابل
 

 یسودمند

 فن سرعت کنترل
 

 فن عمر طول رفتن باال و ییشنوا زینو کاهش ،یانرژ رهیذخ ◄
 فن افتادن کار از صیتشخ امکان ◄

 یتکنولوژ
 On-Line Double Conversion  

 و ولتاژ به نسبت یخروج فرکانس و ولتاژ یوابستگ عدم ◄
 یورود فرکانس

بوده و  ینوسیبه صورت کامالً س اسیوپی یخروج ولتاژ ◄
 .   باشدیم نییپا اریبس یکل خروج کیاعوجاج هارمون

 دما تیریمد
 

 و سنجدیم را دستگاه مختلف یهاقسمت یدما اسیوپی ◄
 موجب که نموده محاسبه را هایهاد مهین وندیپ یدما

 دستگاه یداخل یدما حد از شیب شیافزا لمقاب در حفاظت
 .گرددیم اسیوپی دنید بیآس و

 بار اضافه زمان تیریمد
 

در زمان  ینیمدت مع یبرا اسیوپیتوان بار توسط  نیتام
 اضافه بار کاهش منظور به هشدار واضافه بار 

 باال راندمان
 

 نییپا یمصرف توان ◄
 هانهیهز کاهش ◄

 اسیوپی یکل عمر طول شیافزا یحرارت ترنییپا تلفات ◄
 LCD شگریاز نما استفاده

 
 کاربر با راحت و مناسب ارتباط یبرقرار ◄
 آمده  شیپ یخطاها ایمختلف و  یهشدارها یمتن شینما ◄

 یخروج و یورود مختلف یپارامترها شینما ◄

 طیشرا تمام در یباتر شارژ و یمصرف توان شینما ◄

و  PCاط با ارتب از مستقل پرکاربرد، ماتیتنظ انجام امکان ◄

 افزارنرم نصب
 نتیکاب یروقرار گرفتن دستگاه بر  امکان

 پاور کربه  ازیو عدم ن یباتر
 و کنندهمصرف نظر به بنا فضا از نهیبه استفاده امکان ◄ 

  سنتر تاید یهاستمیس با سازگار
 دیخر به ازین عدم لیدل به کننده مصرف یهانهیهز کاهش ◄

 پاور رک
 Cadillac دستگاه یویژه هایقابلیت: 1 جدول
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 حفاظتی هایسیستم -2-1

برق  ولتاژ یناگهان یشدر مقابل رعد و برق و افزا اسیوپیمتصل به  یحفاظت از بارها -

 در صورت وجود ارت استاندارد

 ورودی برق شدن فاز دو مقابل در اسپییو به متصل بارهای از حفاظت -

 یخارج از محدوده یولتاژ خروج ییراتل تغکننده در مقابمصرف هایحفاظت از دستگاه -

 مجاز

در  یکننده در مقابل اتصال معکوس فاز و نول ورودمصرف یهااز دستگاه حفاظت -

 صورت وجود ارت استاندارد

 یخروج درحفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه  -

 یو فرکانس برق ورود ولتاژ ییراتحفاظت در مقابل تغ -

 یورود برق شبکه باالی سامپدان مقابل در حفاظت -

 داخل دستگاه یاز حد مجاز دما یشب یشحفاظت در مقابل افزا -

برق شهر در صورت وجود ارت  در موجود Common Mode یهایزحفاظت در مقابل نو -

 استاندارد

 یحفاظت در مقابل اتصال معکوس باتر -

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر -

 یرمجاز بات یرغ یهحفاظت در مقابل تخل -

 یحفاظت در مقابل اتصال کوتاه باتر -

 یحفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتر -

 آن ورودی به دستگاه خروجی اتصال برابر در حفاظت -
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 دستگاه نصب -2

 بندیبسته داخل محتویات -1-2

 اسیوپی دستگاه -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 UPSwing هایافزاراز نرم کامل CDیک عدد  -

 کامپیوتر باکابل ارتباط سریال  -

  یوتربا کامپ USBکابل ارتباط  -

بست  عدد 4همراه  به شکل U سرکابل عدد( فاز سه)مدل  هشت یا)مدل تکفاز(  شش -

 یکمربند

 برق تابلو روی بر نصب جهت ایمنی هشدار برچسب عدد یک -

 کارت گارانتی -

 فروش از پس خدمات نمایندگان اسامی شامل ایدفترچه -

 یاو  یباتر نتیکاب یرو بر دستگاه دادن قرار جهت یمادگ یکیپالست هیپا عدد چهار -

 یزولهجعبه ترانس ا

 پاور رک در نصب صورت در استفاده جهت آن متعلقات و کناری دستگیره عدد دو -

 پاور رک در نصب صورت در استفاده جهت پولکی پایه عدد چهار -

 خروجی-شکل ترمینال ورودی Lدرپوش  -
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 دستگاه جلوی پنل نمای -2-2

که در  باشدیو دکمه م یشگرنما یو تعداد LCDصفحه  یک یدارا Cadillacدستگاه  یجلو پنل

 نشان داده شده است. 1شکل 

 باتری تست و دستگاه نمودن روشن جهت: ON/Testدکمه  -1

 دستگاه نمودن خاموش برای: OFF یدکمه -2

 قبلی منوی به بازگشت جهت :(       ESC (خروج یدکمه -3

 تائید فرعی، منوهای و اصلی منوی به ورود برای: (         Menu)انتخاب  یامنو  یدکمه -4

 مختلف تنظیمات میان جاییجابه و هاانتخاب

 طرهاس و منوها بین شدن جا به جا برای: (Down) یینحرکت به پا یدکمه -5

 هاسطر و منوها بین شدن جا به جا برای: (UP)به باال حرکت  یدکمه -6

 هشدار یا و خطا نمایشگر -7

 (Backupباتری) عملکرد در حالت یشگرنما -8

 (Line) عملکرد در حالت برق شهر یشگرنما -9

 (LCD) یشگرنما یصفحه -10

 
 یالککاد یسر اسپییو جلوی پنل نمای: 1 شکل
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 ستگاهد پشت پنل نمای -3-2

 .است شده داده نشان 3 و 2 هایشکل در که است مختلفی هایقسمت شامل پنل این

 USB ارتباطی پورت -8 شهر برق ورودی ترمینال -1

 کنندهخنک هایفن -9 خروجی ترمینال -2

 یباتر کابینت به اتصال مخصوص کانکتور -10 خروجی و ورودی ارت اتصال محل -3

 شود)رجوع  پسبای لوتاب به اتصال کانکتور-4

 فاراتل( پسیبا تابلو دفترچه به

 باتری کابینت شارژر مخصوص پریز -11

 یباتر کابینت شارژر ورودی بریکر فیوز -12

جهت خاموش نمودن دستگاه  EPO پورت -13 دستگاه ورودی برق بریکر -5

 (هامدل ی)در برخ یدر مواقع اضطرار

رجوع ) زولهیاتصال به ماژول ترانس ا پورت -14

 برخی در) (ایزوله ترانس دفترچه به شود

  (هامدل

6- Slot اسپییو یریتجهت کارت مد 

 (هامدل ی)برخ

 RS232 یپورت ارتباط -7

 

 

 CAD10KX1-RT4Uمدل ی،تکفاز ورود کادیالک سری اسپییو پشت نمای: 2 شکل
 

 
 وجود دارد. اسیوپین اضافه شدن آن به امکا ید،از خر یشپ یدارتنها در صورت سفارش خر 
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 CAD10KX3-RT4U مدل ی،فاز ورودسه کادیالک سری اسپییو پشت نمای: 3 شکل

 

 دستگاه نصب محل انتخاب -4-2

 :شود گرفته نظر دردستگاه نکات زیر  نصبدر انتخاب محل 

ایی، ور از منابع گرمباید در جایی د واس جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده یپاین یو

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

 گردش امکانشود که  نصبدر جایی  وجانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 10ccدستگاه باید حداقل 

 .باشد داشته وجودهوا 

رق کننده و تابلو بکه حداقل فاصله را با بار مصرف یردقرار گ یدر مکان بایستیم اسیوپی -

 زیاد رودیو برق تابلو از کنندهمصرف بارهای فاصله که مواردیخود داشته باشد. در  یورود

 هایکابل عوض در و شود نصب بارها مجاورت در اسیوپی که شودمی یهتوص یداًاک است،

 .شوند انتخاب باالتری نمره با آن ورودی

 باتری کابینت روی یا و رپاو رک داخل مناسببر روی سطح صاف و به صورت  ددستگاه بای -

 و نصب گردد. گرفته قرار

 .باشد اشخاص تردد مسیر در نباید باتری کابینت و اسیوپی ارتباطی هایکابل -
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 گرم هوای شدن خارج جهت مناسب تهویه سیستم یک به پاور، رک در استفاده صورت در -

 .باشدمی نیاز آن داخل به خنک هوای دمیدن و اسپییو از خروجی

 پسبای ابلویت تا باتری کابینت و اسیوپی فاصله فاراتل، پسبای تابلوی از استفاده صورت رد -

 .باشد 2m از کمتر بایستمی

 جدول با مطابق دریا، سطح از ارتفاع و دما رطوبت، مانند دستگاه، از استفاده محیطی شرایط   -

 .باشد 3 پیوست در موجود فنی مشخصات

 
 

 اسپییو همراه به نصب بلقا جانبی تجهیزات -5-2

 که دهید سفارش زنی را بیرونی ایزوله ترانس و دستی پسبای تابلوی توانیدمی دستگاه همراه به

 .باشدمی ذیل شرح به کدام هر محاسن

 : از است عبارت فاراتل دستی پسبای تابلوی از استفاده محاسن

 (ای لحظه صورتبه حتی) هاکنندهمصرف برق قطع بدون دستی پسبای انجام امکان، 

 اسپییو تعمیر یا و تعویض جهت

  رعایت عین در اسپییو برای خروجی و ورودی برق تابلو جداگانه تهیه به نیاز عدم 

 کشیسیم و حفاظتی استانداردهای

 در توانمی راحتیبه استاندارد کشیسیم یک از اطمینان بر عالوه پسبای تابلوی از استفاده با

 یبارها به مستقیماً را شهر برق است، آمده پیش اسیوپی برای مشکلی که اضطراری مواقع

 .دهیم انتقال مصرفی
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  پسبای تابلوی :5 شکل ایزوله ترانس جلوی پنل نمای: 4 شکل           

  هایدستگاه خالف بر و شده طراحی جدید تکنولوژی با کادیالک هایدستگاه سری

Transformer Base و ندارند خود صحیح عملکرد جهت فورماتورستران به نیازی گونههیچ 

 دارای ایزوله ترانس از استفاده حال عین در اما. باشندمی Transformer Less نوع از اصطالحاً

 .شودمی توصیه آن کارگیریبه کنندهمصرف نیاز به بسته که است محاسنی

 بیمارستانی یکاربردها در ملزومات از یکی که خروجی در گالوانیک ایزوالسیون ایجاد -

 .است

 بسیار بایستمی حساس کاربردهای در که 1مشترک مد نویزهای مالحظه قابل کاهش -

 .شوند محدود

 کاربردهای در ملزومات از یکی که خروجی، ارت و نول ولتاژ اختالف شدن صفر -

 .است مخابراتی

 هدستگا عمر طول سطمتو بردن باال و اسیوپی خروجی بر وارد هایاسترس کاهش -

 یشنهادپ حساس کاربردهای کلیه در ایزوله ترانس از استفاده که شودمی باعث فوق محاسن کلیه

 .گردد

 ولیکن ،دارد وجود نیز اسیوپی نصب از پس حتی ایزوله ترانس و پسبای تابلوی سفارش امکان

 .شوند بازبینی هاکشیسیم بایستمی

 

 

                                                 
1  Common Mode Noise 
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 دستگاه یانداز راه جهت اتصاالت -6-2

 مکانیکی اتصاالت -1-6-2

 نتیکاب یرو بر نصب نیهمچن و رک در نصب تیقابل فاراتل Cadillac یسر یها اسیوپی

 داده حیتوض ادامه در الذکرفوق یهاروش از کدام هر به دستگاه نصب که باشندیم دارا را یباتر

 .شودیم

 رک در نصب -1-1-6-2

 :باشدیم ریز بیترت به رک در دستگاه نصب مراحل

 هتج لذا است، شده یطراح یباتر نتیکاب یرو بر گرفتن قرار یبرا فرض شیپ طور به اسیپوی

 :گردند اجرا لیذ راتییتغ دیبا رک در آن دادن قرار

 .گردد خارج اسیوپی ریز از دوسو یگوشتچیپ توسط یکیپالست یهاایهپ 6 شکل مطابق بتداا -1

 

 
 یکیپالست یهاهیاپ نمودن خارج :6 شکل
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 (.7 شکل)مطابق  گردد نصب اسیوپی ریز در یکیپالست یهاهیپا یجا به یپولک یهانیپ -2

 

 
 کف دستگاه یپولک یهاهیپا گرفتن قرار محل: 7شکل

 .شود چیپ شکل L یفلز قطعات به هارهیدستگ ابتدا  8 شکل مطابق -3
 

 
 شکل Lقطعه به رهیدستگ اتصال ینحوه: 8 شکل
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 توجه(. 9 شکل مطابق) شود بسته دستگاه بدنه به چیپ عدد چهار با شکل L قطعات از کی هر -4

 .باشد رونیب سمت به شکل L قطعات داخل خم که شود

 
 دستگاه بدنه به L قطعات اتصال ینحوه: 9 شکل

          

 (.10 شکل مطابق) شود بسته رک یهاچیپ توسط و گرفته قرار رک بدنه داخل در دستگاه -5

 
 رک به دستگاه اتصال ینحوه: 10 شکل

   

 رک، در شکل ینبش L نگهدارنده عدد دو ای و نگهدارنده یهالیر نصب از پس انتها در -6

 .شودیم داده قرار پاور رک در هاآن یرو بر اسیوپی

 پسیبا یتابلو ای و زولهیا ترانس مراهه یباتر نتیکاب و اسیوپی یبندمیس و یریقرارگ ینحوه

 .است شده داده نشان 1 وستیپ در یدست
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  یباتر نتیکاب یرو بر نصب -2-1-6-2

 یباتر نتیکاب یرو بر گرفتن قرار جهت فرض شیپ طور به اسیپوی نیا شد گفته که همانطور

 یموجود در لوازم جانب یکیپالست یمادگ یهاهیتا پا ستیکاف ابتدا منظور نیشده است. بد یطراح

 یرو به را اسیپوی سپس دهیکوب یباتر نتیکاب یشده بر رو نییتع شیاز پ یهارا در محل

 و بار به را آن ،یآت یهابخش در یکشمیس دستورالعمل با مطابق و دیده قرار یباتر نتیکاب

 .دیینما متصل یباتر ت نیکاب

 و دهدا قرار یباتر نتیکاب یابتدا ترانس را بر رو زولهیصورت استفاده از ماژول ترانس ا در

 رانست جعبه یرو بر فوق، روند مشابه یکیپالست یمادگ یهاهیپا نصب از پس را اسیپوی سپس

 . دیده قرار زولهیا

 

 یباتر نتیکاب به اتصال -2-6-2

 کیاست. در نظر گرفته شده  یولت 240 یباتر نتینوع کاب دو الکیکاد یهادستگاه یسر یبرا

و  باشدیم موجود نییپا یهاساعت آمپر در اغلب و داشته را پاور رک در استفاده تیقابل آن نوع

. دیباشیم گریکدیبا  یباتر نتیکردن حداکثر سه کاب یمجاز به مواز  ،آمپر ساعت شیجهت افزا

 زولهیترانس ا ایو  اسیوپی یراحت به توانیم و بوده پاور رک از مستقل یباتر نتیکاب گریدنوع 

 باشدیموجود م 28ccباالتر از  یهاساعت آمپر در یباتر نتیکاب نوع نیآن قرار داد. ا یرا بر رو

 یراحت به توانیم و بوده پاور یهارک ابعاد مشابه که شده گرفته نظر در یاگونهبه آنو ابعاد 

 ینحوه. نمود استفاده اسیپوی نگهدارنده محل عنوان به آن از پاور رک دیخر به ازین بدون

 .است شده داده نشان 1 وستیپ در هایباتر نتیکاب انواع و اسیوپی یریقرارگ

 .شود مراجعه آن با مرتبط یراهنما دفترچه به حتماً هایباتر نتیکاب نصب یبرا -

 هیبتع نالیترم به را یباتر نتیکاب مخصوص کابل برق، قطع زمان در دستگاه یدهسیسرو جهت

 .نمایید دقت اتصال بودن محکم به نسبت و نموده متصل دستگاه پشت در دهش

 اس،یوپی به یباتر نتیکاب نمودن جدا ای و وصل از قبل ها،نالیترم ولتاژ بودن باال لیدل به

 .نمایید جدا برق از و خاموش را دستگاه

 رقرا خاموش حالت در را آن اتصاالت انجام از قبل ،یباتر نتیکاب در کریبر وجود صورت در

 .دیده
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را  )جهت شارژ( یباتر نتیکاب یبرق ورود میشارژر دار، س یباتر نتیصورت استفاده از کاب در

تا در  نماییدصورت دقت  نیا ری. در غنماییدمتصل  اسیوپیمخصوص آن در پشت  زیبه پر

 .شوند نیتام Rاز فاز  یباتر نتیبه کاب یسه فاز، برق ورود یکشکابل یهاستمیس

 ولتاژ تا شود دقت آن انتخاب در. نمود وصل اسیوپی به توانینم را یباتر نتیکاب از یمدل هر

 و ازین مورد یباتر نتیکاب انتخاب جهت. باشد سازگار اسیوپی مشخصات با یباتر نتیکاب

 .نمایید حاصل تماس فروش سازمان با ای و نموده مراجعه فاراتل تیسا به مربوطه مشخصات

 

 و ارت شهر برق بار، به اتصال -3-6-2

 و بوده گانیرا کشور سراسر در آن یجانب زاتیتجه و فاراتل شرکت یهااسیوپی نصب

 رد لذا ردیپذ انجام فاراتل شرکتخدمات پس از فروش  مجاز ندگانینما توسط حتماً ستیبایم

 به جازم رممحت کنندگانمصرف و شده داده حیتوض یکل کامالً صورت به نصب قهیطر ادامه

 .بود نخواهند دستگاه نصب

 هر اتصال از قبل لیدل نیهم به است، شده یطراح یوتریکامپ یبارها هیتغذ جهت دستگاه نیا

ال ؤسشرکت فاراتل  یبانیاز کارشناسان بخش پشت اسیوپی به وتریکامپ از ریغ یدستگاه گونه

 ینترهایپر توانیانجام شده، م یهاشیگفت که طبق آزما دیبا زین نترهای. در مورد پردیئنما

 لیبه دل ،یمیقد یبا تکنولوژ نترهایپر یمتصل نمود. اما در خصوص برخ اسیوپیرا به  یزریل

شوند که  اسیوپیخطا در عملکرد  جادیممکن است باعث ا یالحظه DC یهاانیجر دنیکش

 .شود استفاده زولهیا ترانس ماژول از که شودیم شنهادیپ مشکل نیا رفع یبرا

 شودکهیم هیتوص داًیاک یشگاهیآزما یکاربردها ای و حساس مراکز در دستگاه استفاده صورت در

 ترچهدف حتماً صورت نیا در گردد، استفاده دستگاه یخروج در زولهیا ترانسفورماتور ماژول از

 .نمایید مطالعه دقت به را آن به مربوط یراهنما

 نیتام اسیوپی یخروج قینحصراً ارت خود را از طرم اسیوپیمتصل به  یشود که بارها دقت

ا اِرت در باره ستمیس یهمبند جهت. باشندبه ارت نداشته  یگریمستقل د ریمس چینموده و ه

ر پشت دمحل در نظر گرفته شده  ایو  دستگاه نالیشده در ترم هیاِرت تعب چیاز پ شودیم هیتوص

 نشان داده شده است. 11 شکلارت در اتصال  به  حیصح وهی. ششود استفادهها دستگاه
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 اسیوپی به هاکنندهمصرف نول و ارت اتصال ینحوه: 11 شکل

 

 .باشد اسیوپی نامی توان 70% از کمتر متصل بارهای مصرفی توان مجموع شودمی توصیه -

 :نمایید عمل زیر ترتیب به بارها، مجاز توان مقدار تخمین جهت -

 .نمایید تهیه شوندمی محافظت اسیوپی توسط که را ییهادستگاه یهمه لیست -1

آن درج شده  یکیبرچسب مشخصات الکتر یبر رو یخروج VAدر پشت هر دستگاه مقدار  -2

 است.

عدد  ینکل بار محاسبه گردد. ا یوان مصرفتتا  نماییدها را با هم جمع دستگاه VAمقدار  -3

 باشد. اسیوپی یاز توان نام یشترب یدنبا

 .ماییدن حاصل اطمینان برق، رابط هایسیم یا و دستگاه ورودی برق بودن داراِرت از -

. در نمایدیهشدار ارت را اعالم م اسیوپیفقدان ارت سالم،  یاصورت عدم اتصال و  در -

 یدر منو Earth یبوق ممتد زده و کلمه اسیوپینشده باشد،  یرفعالبوق ارت غ یکهصورت

Warning نسبت به  یدکننده باصورت مصرف ینن خواهد نمود. در اشروع به چشمک زد

 . یدحاصل نما ینانارت اطم یستمس صحت

 وزارت مهندسی نظام معاونت نامهآئین با مطابق ساختمان اِرت چاه که شودمی توصیه  -

 یستمهمانند اتصال به س یراستانداردغ یهااز ارت هرگز .شود برداریبهره و احداث مسکن

جان  یمنیا ی. وجود اتصال اِرت استاندارد برانشود استفاده فلزی پنجره و درب یاو  یکشلوله
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 که است ذکر به الزم. است ضروری Common Mode یزهایحذف نو ینکاربران و همچن

داده  یشنما LCD یکند اما هشدار ارت همواره بر روکار  تواندمی  نیز ارت بدون دستگاه

 .شودیم

 فاز هایسیم یعنی باشد، مجزا کامالً خروجی کشیسیم از باید دستگاه ورودی کشیسیم مدار -

 یخروج یو بارها باشند نداشته هم به الکتریکی اتصال هیچگونه خروجی و ورودی نول و

 مثال عنوان به. یندنما ینتام اسیوپیو ارت خود را فقط و فقط از  فاز، نول بایستیم

موضوع  یناز ا ینانحصول اطم یبصورت نول مشترک باشد. برا یدوجه نبا یچبه ه کشیکابل

 هرگونه وجود صورت در است بذکر الزم. نمایید مراجعه 5 یوستدرج شده در پ یشبه آزما

وجود  اسیوپی صحیح عملکرد بر تضمینی شبکه ارت یا و نول فاز، و بار بین مستقل مسیر

اتصال نول  یحصح ییوه. شاست گارانتی از خارج دستگاه یصورت بروز هر مشکل درنداشته و 

 نشان داده شده است. 11و ارت در شکل 

چشمک بزند  Warning یدر منو NULL یبه برق شهر کلمه اسپییوپس از اتصال  چنانچه -

 ینالفاز و نول به ترم هاییمس یحاتصال صح یبداشته باشد، ابتدا از ترتو دستگاه بوق ممتد 

چشمک  ی. در صورت ادامهنماییدحاصل  یناندستگاه و بالعکس نبودن آنها اطم یورود

 با مشاوره، جهت که باشدمی برق یشبکه نول خط بودن ضعیف در اشکال ،NULL یکلمه

 ولتاژ دیگر عامل یک. نمایید حاصل تماس فاراتل شرکت فروش از پس خدمات نمایندگان

 .است فاز سه سیستم در نامتعادل بارهای اثر در نول سیم از زیاد جریان عبور باال، ارت و نول

 :نمایید عمل زیر ترتیب به بارها و شهر برق به اسپییو اتصال جهت -

 یا و ولهایز ترانس ماژول از دستگاه این همراه به است ممکن شد گفته این از پیش کههمانطور

 باعث دو ینا از کدام هر از استفاده که آن به توجه با. شود استفاده نیز فاراتل پسبای تابلوی

 ضمناً . شود خوانده هاآن راهنمای دفترچه نصب از پیش حتماً. شد خواهد کشیسیم در تغییراتی

 هایاسیوپی. است شده داده ایشنم کشیسیم ینحوه و اتصاالت شکل کلی طور به 1 پیوست در

 .شوندمی عرضه فازسه و تکفاز هایمدل در کادیالک سری
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( ارت و نول فاز،) ایرشته 3 کابل یک از توانمی متر 5 از کمتر فواصل برای تکفاز هایمدل در

 تا ساپییو فاصله کهصورتی در. نمود استفاده اسیوپی ورودی تغذیه کابل عنوان به 6 نمره با

 . شود استفاده باال به 10 نمره کابل از باشد، متر 5 از بیش تغذیه تابلو

 هر که هنگامی. باشندمی دارا را فاز سه و تکفاز بصورت کار قابلیتفاز باشد سه اسیوپی چنانچه

 یکهعمل خواهد کرد. در صورت فاز سه صورت به دستگاه آنگاه باشند مجاز یمحدوده در فاز سه

امکان وجود دارد که دستگاه بصورت تک فاز  یندر محدوده نباشند ا T یا Sهر دو فاز  یاو  یک

سه  یطمختلف در شرا یاز فازها بوریع یاناختالف جر ینب ینقابل توجه در ا ی. نکتهیدعمل نما

بوده  25cاً سه فاز حدود یطدر شرا یماز هر س عبوری ثرؤم یان. حداکثر جرباشدیفاز و تکفاز م

 عملکرد اجازه اگر دلیل ین. به همعبور کند یزن 50cتا  Rتکفاز ممکن است از فاز  یطاما در شرا

فواصل کمتر از  یمراجعه شود( برا 3-2-4به دستگاه داده نشده باشد )به بخش  تکفاز حالت در

استفاده  اسیوپی یورود هیبه عنوان کابل تغذ 5/2با نمره  رشته 5کابل  یکاز  توانیمتر م 5

 5کابل  یکاز  یدامکان عملکرد در حالت تکفاز وجود داشته باشد آنگاه با یمنمود. اما اگر بخواه

 یرمتر به تناسب طول مس 5از  یشاستفاده شود. دقت شودکه در فواصل ب 6 یبا نمره یارشته

 باالتر استفاده شود. یبا نمره یماز س یدبا

قرار  Bypassدر حالت  یلیبه هر دل اسیوپیبصورت تکفاز داده نشود و  عملکرد یاجازه اگر

 زا جلوگیری برای. شد خواهد گرفته نظر در بار اضافه عنوان به 50% از بیشتر بارهای یردگ

 به اسپییو که مواردی در حتی اسیوپی ورودی کابل تا شودمی توصیه اکیداً احتمالی خطرات

 .شود انتخاب باال به 6 ینمره از یستن کار به مجاز تکفاز صورت

عدد در  8در مدل تکفاز و  عدد 6شکل ) U سرکابل تعدادی اس،یوپی یبنددر داخل بسته -

 یارهشمهر دو کابل همانند شکل  هاییمسمت به س یکاز  یدمدل سه فاز( قرار دارد که با

 کاریلحیم قلع با را آنها کریمپ، جهت مناسب ابزار وجود عدم صورت در. شود کریمپ 12

 .نمایید
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 فاز سه مدل: ب تکفاز مدل: الف

 خروجی و ورودی های کابل: 12 شکل

 باشند. یتقابل رو هاینال)در صورت وجود( در پشت دستگاه را باز نموده تا ترم ترمینال قاب

        رت )طبقفاز، نول و اِ یبرا به دقت و با توجه به ترت یو خروج یورود یهاکابل اکنون

وان به عن R. توجه شود که دستگاه از فاز نماییدوصل  یو خروج یورود ینال( به ترمیرجدول ز

 دیشنها. لذا پکندیاستفاده م یخروج یزاسیونسنکرون یو برا Bypassعمل  یفاز مرجع برا

 که یندارد فاز یخاص یتدستگاه اهم یکه انتخاب مرجع فاز خروج ییدر کاربردها شودیم

درست  یلتوا یتبا رعا یگرو دو فاز د یتلق Rبه عنوان فاز  باشدیم یبارگذار ینکمتر یدارا

 شوند. ینشنسبت به آن گز

 اسیوپی اینگردد.  یترعا یبدرست Tو  R، S یفازها یمدل سه فاز لطفاً دقت شود که توال در

 هشدار خواهد یحصح یتوال یتفازها را دارا بوده و در صورت عدم رعا یتوال تشخیص قابلیت

 (یابیاشکالداد. )رجوع شود به بخش 

ز( فا ی)توال Seqcدستگاه هشدار  نمایشگر و دارید اطمینان فاز سه برق صحت از که صورتی در

 یطاخدستگاه عوض نمود تا  یرا در ورود Sو  Tدو فاز  یجا یستتنها کاف دهدیم یشرا نما

 رفع گردد. یتوال

 داراتم دیدن آسیب امکان نول، یا ارت ورودی بجای فازها از یکی باهاشت اتصال با که شود توجه

 .دارد وجود داخلی
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 رنگ معنا نماد نوع

 سه
از

ف
 

R ایقهوه 1 فاز 

S مشکی 2 فاز 

T قرمز 3 فاز 

N آبی نول 

 
 سبز/زرد ورودی ارت

از
کف

ت
 

L ایقهوه فاز 

N آبی نول 

 
 سبز/زرد خروجی ارت

  
 :نکته

 از تگاهدس خروجی و ورودی ارت اتصال بایستمی باشد، فاز سه نوع از دستگاه که صورتی رد

 (ب -13 شکل مطابق. )شود گرفته شده، مشخص  عالمت با که مکانی در و اسیوپی بدنه

 

 50 مینیاتوری فیوز سه یا یک طریق از باید دستگاه ورودی به شده وصل کابل اکنون -4

 برق به صحیح نول و فاز رعایت با است شده نصب درستی به برق تابلو روی بر که آمپری

 دفترچه در شده درج نکات رعایت با نیز را خروجی به متصل کابل همچنین. گردد وصل شهر

 محل در را بندیبسته در موجود ایمنی هشدار چسببر نهایتاً  .نمایید وصل بارها به راهنما

 

 

 : مدل سه فاز ب تکفاز مدل: الف

 خروجی و ورودی هایکابل اتصال: 13 شکل
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 شده گرفته نظر در فوق نکته فاراتل، پسبای تابلوی از استفاده صورت در. بچسبانید برق تابلو

 .باشدنمی اضافی فیوز نصب به نیازی و

)مطابق .شود بسته ترمینال محل در مجدداً آن روی قاب ترمینال، اتصاالت اتمام از پس -5

 (14شکل 

 
 خروجی -: شمای درپوش ترمینال ورودی14شکل 

 که است الزم شودمی استفاده پسبای تابلوی یا و ایزوله ترانس ماژول از کهصورتی در -6

 شکل مطابق اسیوپی دستگاه پشت در شده تعیین محل در هاآن از کدام هر مربوطه کانکتور

 یکدیگر از کامالً ایزوله ترانس ماژول و پسبای تابلوی که است ذکر به الزم. شود متصل 15

 استفاده مورد جداگانه را هاآن از کدام هر توانمی کنندهمصرف نیاز به بسته و بوده مستقل

 .داد قرار

 
 EPOپس و بای ایزوله، تابلوی ترانس به مربوط اتصاالت و پشت پنل شکل: 15 شکل

 ایزوله ترانس ماژول با ارتباط دوتایی کانکتور-2  فاراتل ستید پسبای تابلوی با ارتباط تاییسه کانکتور  -1  

 EPOکانکتور دوتایی ارتباطی -3
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ا اعمال ولتاژ مناسب خواهد بود. ب EPOمجهز به مدار  یالککاد یدر صورت سفارش، سر -7

ه کانکتور در نظر گرفته شده در پنل پشت، دستگاه بالفاصله خاموش خواهد شد. جهت ب

قطع  یطشرا یندر ا یزن یحتماً برق ورود بایستیم اسیوپیاز عدم روشن شدن  اطمینان

 110تا  48 ینب DCرا داراست. حالت  DCو  ACعملکرد با ولتاژ  یتقابل EPOشود. مدار 

 حتماً   DCاعمال ولتاژ  یطشرا دراست.  ACولت  220تا  110 ینب ACو در حالت  DCولت 

 داده شده در پنل دقت شود. یشنما –+ و  یهابه عالمت

 

 (یاری)اخت کامپیوتر با ارتباط کابل اتصال -4-6-2

 یافزارهانرم یاز امکانات گسترده یریگو بهره یوترو کامپ اسیوپی ینارتباط ب یبرقرار جهت -

UPSwing، یاو  سریال ارتباط لکاب باید USB ودوصل نم یوترکامپ به را. 

 و نموده خاموش را اسیوپی و کامپیوتر حتماً ،USB یا یالارتباط سر کابل نمودن وصل هنگام -

قع در وا ،Serialرا به کانکتور  بندیبسته در موجود سریال، ارتباط کابل نری سر ابتدا سپس

 یخال های COM Portاز  یکیرا به  آن یو سپس سر مادگ کردهوصل  اسیوپیپشت 

 .هیدد انجام را فوق مشابه عملیات USB. در صورت استفاده از ارتباط نمایید متصل یوترکامپ

را به  لیاو سر USBارتباط، هر دو پورت  یاز برقرار ینانباال بردن اطم جهت شودمی پیشنهاد -

 PCجهت ارتباط با  یباالتر یتاز اولو USB پورتحالت،  ین. در انماییدوصل  یوترکامپ

 لهبالفاص افزارنرم گردد، قطع دلیلی هر بهUSB ارتباط با پورت  چنانچهبرخوردار است و 

 .نمایدمی سریال پورت طریق از ارتباط برقراری به تالش

 گرددمی توصیه اما دهدمی انجام خوبی به را خود وظایف افزارنرم بدون حتی اسیوپی -

افزار بطور خالصه در . محاسن استفاده از نرمنمایید استفاده آن مزایای از و نصب را افزارنرم

 است. آورده شده 5بخش 

 ارت سیم قطری از تنها و مشترک ارت سیم یک به اسیوپی و کامپیوتر شودمی توصیه اکیداً -

 .باشند متصل اسیوپی خروجی
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 دستگاه عملکرد -3

 دستگاه نمودن روشن -1-3

 هگفت قبل مراحل در آنچه طبق را اتصاالت و کرده انتخاب نصب برای مناسبی کانم که اکنون

 .نمود روشن را اسیوپی توانمی و رسیده اسیوپی از برداریبهره به نوبت اید،داده انجام شد

 به باید هایباتر آن، نمودن روشن از قبل ،نماییدمی اندازیراه بار اولین برای را اسیوپی اگر

 وصل شهر برق به را اسیوپی که است الزم تنها کار این برای. شوند شارژ ساعت 10 مدت

 پذیرامکان نیز شهر برق به بودن وصل و دستگاه خاموشی زمان در حتی شارژ عمل واقع در. نمود

 .باشدمی

 که دستگاه، پشت پنل در شده تعبیه ،(Input Breaker) اسیوپی ورودی بریکر که شوید مطمئن

 پنل روی بر ON دکمه سپس باشد ON حالت در است، شده داده نشان 2-3 بخش هایشکل در

 ورودی قبر چنانچه. شود روشن دستگاه تا دهید فشار اسیوپی بوق قطع زمان تا را دستگاه جلوی

 این غیر در و شده روشن  Normalحالت در اسیوپی باشد، فرکانس و ولتاژ مجاز یمحدوده در

 .شودمی روشن و کرده تامین باتری از را خروجی Battery حالت در اسیوپی صورت
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2-3- LCD  دستگاه یمنوهاو 

 یاصل صفحه -1-2-3

 دهیفراهم گرد اسیپوی یداخل ماتیتنظ از یبرخ در رییتغ امکان دستگاه یجلو پنل قیطر از

 .باشدیم خط 4 یدارا 16دستگاه مطابق شکل  LCDاست. صفحه 

 

 
 LCD یه اصل: صفح16 شکل

 

 باشدیدستگاه م یمد کار یدهندهنشان اول خط است روشن اسیپوی که یزمان ،یعاد حالت در

دوم  خط .است شده داده شرح 2در جدول  هاتیوضع نیا میمختلف آن و مفاه یهاکه حالت

( ±%1)دقت  بار درصد سوم خط و( ±%5)با دقت  یشارژ باتر زانیحالت م نیدر ا LCDصفحه 

 .دهدیم نشان را
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         جمله LCDچنانچه دستگاه بخواهد به کاربر اعالم هشدار کند در خط آخر صفحه 

"Check Warning Menu" شودیم ظاهر زن چشمک صورت به. 
 

UPS Mode 
 هشدار

 یصوت
 تیوضع

 اسیوپی
 حاتیتوض

Normal ــ Normal 

 از یخروج برق و داشته قرار مجاز یمحدوده در یورود فرکانس/ولتاژ
سه  کهی. در صورتشودیم نیتام یبرق ورود کمکو به  نورتریا قیطر

ز تنها فا کهیو در صورت 3مجاز باشد نشانگر  یدر محدوده یفاز ورود
R  1در محدوده باشد نشانگر نوشته  بهLCD شودیاضافه م. 

Bypass ــ Bypass 

 ممکن حالت نیا. شودیم هیتغذ یورود برق قیطر از ماًیمستق یخروج
 شدن روشن هنگام ای و یدست صورت به خطا، دادرخ لیدل به است

 .افتد اتفاق دستگاه

Backup منقطع Backup/ 
Battery 

 انقطاع سرعت آن شدن یخال با و شده نیتام یباتر از یخروج برق
 .شودیم شتریب نور چشمک و بوق

Sleep 

 منقطع
 رفتن حال در

 Sleepحالت  به

نموده  افتیدستور به خواب رفتن را در UPSwingافزار از نرم دستگاه
به  شودیبه طور معکوس شمارش م LCDکه در  یو پس از مدت زمان

 .رودیخواب م

 Sleep ــ

 جدول طبق و رفته خواب به UPSwing افزارنرم توسط دستگاه
 مدت ،LCD. در شودیم روشن یدست صورت به ای و شده یزمانبند

 داده شینما معکوس شمارش طور به شدن روشن جهت ماندهیباق زمان
 .باشدیم روز 10 زمان نیا حداکثر. شودیم

Batt.Test منقطع Backup/ 
Battery 

بر  ON یدستگاه در مد برق باشد با فشردن کوتاه مدت دکمه اگر
 یبه مد باتر یهثان 10به مدت  اسیوپیدستگاه،  یپنل جلو یرو
 .شودیانجام م هایملکرد باترکار جهت تست ع ین. ارودیم

Self Test ــ 
 بین سوئیچ
 هایحالت

 مختلف

 . باشدیخود م یداخل یهادر حال تست بخش اسیوپی

Initialize ــ 
 بین سوئیچ
 هایحالت

 مختلف

 .باشدمی دهیسرویس جهت سازیآماده حال در اسیوپی

 UPS کاری مدهای: 2 جدول 
 
 
 
 

 



 

 

27 

 

 اصلی منوی -2-2-3

 یحالت شما ین. در ایدفشار ده( را     ) Menuدکمه  است کافی اصلی منوی به ورود برای

LCD  یابدمی تغییر 17شکل  صورتبه. 

 

 
 اصلی منوی: 17 شکل

 :دارد وجود فرعی منوی سه شودمی مشاهده زیر شکل در چنانچه

1- UPS Parameters 
2- UPS Settings 
3- Warning Menu 

اال( و بحرکت رو به  ی)برا  یها Arrow Keyاز  سطرها یمنوها نبی نمامکان جاییجابه برای

 شودی( استفاده میینحرکت رو به پا ی)برا. 

 :باشدیم یردستگاه به شکل ز یمنوها درختی نمودار
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  UPS Parameters یفرع منوی -3-2-3

 را نمامکان  و  هایدکمه از استفاده با اصلی منوی در است کافی منو این به شدن وارد برای

. شوید منو وارد تا دهید فشار را (     )Menu  دکمه و برده "UPS Parameters.1" گزینه روی

 .است مشاهده قابل اندآمده 3 جدول در که اسیوپی پارامترهای منو این در

      

 :تذکر

 به )     ( ESC یداست با چند بار فشردن کل کافی هستید اصلی منوی از غیر ایصفحه در اگر 

 .  یدشو یاصل یوارد منو (      )Menu   یدبار فشردن کل یکبازگشته و سپس با  یصفحه اصل

 :تذکر

. ندشویپارامترها در صفحه جا نم ینا یاست تمام یهیبد LCD یصفحه بودن خطی 4 به توجه با 

 .نماییداستفاده  و   هایدکمه از شوندمین دیده که پارامترهایی یمشاهده برای
 

 واحد پارامتر توضیح
 R VinR rmsVموثر فاز  ولتاژ

 VinS* سه فاز( یها)مدل Sموثر فاز  ولتاژ
rmsV 

 VinT* سه فاز( یها)مدل Tموثر فاز  ولتاژ
rmsV 

 Vout rmsV خروجی موثر ولتاژ
 Iout rmsA خروجی موثر جریان

 Bat VDC باتری ولتاژ

 Watt KW وات کیلو برحسب مصرفی بار توان
 V.A. KVA آمپر ولت کیلو برحسب مصرفی بار توان

 ـــ .P.F توان ضریب

 Fin Hz ورودی برق فرکانس

 Fout Hz خروجی برق فرکانس

 ـــ Circuit Tmp دستگاه داخلی مدارات دمای بودن نامناسب یا مناسب

 Ambient Tmp c0 محیط دمای

 ـــ Firmware اسیوپی میکروی افزار میان ورژن

 .شودیپارامتر ظاهر م یندر مقابل ا NAتکفاز عبارت  هایمدل در* 

 UPS ی: پارامترها3 جدول
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 UPS Settings یفرع منوی -4-2-3

 روی را نماابتدا مکان و   هایبا استفاده از دکمه یاصل یدر منو منو، این به شدن وارد برای

 ییدانتخاب خود را تأ (     )Menuو سپس با استفاده از دکمه  برده "UPS Settings.2" یینهگز

 :شودیباز م UPS Settings منوی 18. مطابق شکل یدکن

 
 

 

 
 UPS Settings یفرع ی: منو18 شکل
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 :است شده داده شرح دارد وجود منو این در که تنظیماتی انواع زیر جدول در
 در آیتم شماره

 LCD یمنوها
 توضیحات فرضپیش آیتم

2.1. Synch 
Bandwidth 

3 HZ± 

 تواندیدستگاه که م یو خروج یفرکانس ورود ینکس یبازه

3HZ±50  5 یاوHZ±50 در صورت گرددیم یمتنظ ینجاباشد در ا .

را  یینتوان پا یکار با ژنراتورها ییتوانا اسیوپی ±5HZ یانتخاب بازه

وارد  یبحساس آس یمصرف یاشت اما ممکن است به بارهاخواهد د

 گردد.

2.2. 

A
u
d

ib
le

 
A

la
rm

s
 

Silent No 
 دائمی صورت به اینجا در باتری از استفاده زمان در صوتی هشدار

 .گرددمی وصل یا قطع

Earth Yes 
 دائمی صورت به اینجا در مناسب ارت فقدان زمان در صوتی هشدار

 .گرددمی وصل یا قطع
Unblnc 

)در مدل 

 سه فاز(
No 

هنگامی که اختالف ولتاژ بین فازهای ورودی بیش از  صوتی هشدار

 ولت باشد. 50

2.3. 
Working on 1 

 (فاز سه مدل)در 
No 

 

 قسمت این در فاز سه یا و فاز تک صورت به کار یاجازه امکان

 .گرددمی تنظیم

 یینهب گزو انتخا Tو  S یکه در صورت فقدان فازها یطور به

Yes،  دستگاه با استفاده از فازR  به صورت تک فاز به کار خود ادامه

وجود  Rآمپر از فاز  50تا عبور جریانحالت امکان  ین. در ادهدیم

از  یشب یدو نول با R یورود یهاقطر کابل یلدل یندارد. به هم

 انتخاب شود. No یینهگز ینصورتا یرباشد. در غ 4 ینمره
 

 UPS یمات: تنظ4 جدول

مورد  ینهپس از انتخاب گز UPS Settings یموجود در منو یماتاز تنظ یکانتخاب هر  برای

استفاده  Menuپارامتر مورد نظر از دکمه  ییرتغ یسپس برا ید،را فشار ده Menuنظر دکمه 

را  Menuمه رفته و دک Save and exit ینهگز یشود رو یرهذخ ییراتتغ ید. چنانچه بخواهییدنما

 یماتاز تنظ ESCاست با زدن دکمه  کافی یدمنصرف شد ییراتو اگر از انجام تغ یدفشار ده

 .یدمورد نظر خارج شو

 یینهمربوط به گز یماتتنظ فاز سه اسیوپی در خواهیممی کنید فرض مثال عنوان به

"Working on 1" فرضیشرا از حالت پ NO  به حالتYes کار به صورت. مراحل یمبده ییرتغ 

 خواهد بود. یرز
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 یدانتخاب خود کل یدتائ یرفته، سپس برا "Working on 1" یینهگز یرو  یداستفاده از کل با

Menu ی. صفحهدهیمیرا فشار م LCD  بود خواهد 19به صورت شکل. 

 

 
 تکفاز صورت به دستگاه کارکرد امکان تنظیم: 19 شکل

  
 .نماییمیرا انتخاب م Yes یینهگز Menu یدفشردن کل با

ود خانتخاب  Menu یدرفته و با فشردن کل "Save and Exit" یینهگز یرو  یداستفاده از کل با

 .نماییمیم یدرا تائ

 

 Warning Menu یفرع منوی -5-2-3

 "Check Warning Menu" جمله اصلی صفحه در هشدار وجود صورت در شد گفته چنانچه

 یرو یاصل یمنو یقاز طر یدمنو را چک کند با ینکاربر بخواهد ا . اگرشودیم ظاهرصفحه  یرو

وارد آن شود. در زمان وقوع  Menuرفته و با فشردن دکمه  "Warning Menu.3" یفرع یمنو

 یزدستگاه ن یپنل جلو در  منو، نشانگر  یندر ا یعالوه بر هشدار متن یهشدار یحالت ها

 .ییدمراجعه نما 6 جدولبه  یهشدار ایهحالت تمامیمشاهده  برای. زندیچشمک م
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 دستگاه جلوی پنل نشانگرهای -6-2-3

 دهش داده توضیح نشانگرها این مفاهیم زیر جدول در. است نشانگر سه دارای دستگاه جلوی پنل

 :است

 *شماره  نماد
 مفهوم

 زنچشمک روشن

 
 مجاز است یدر محدوده R فاز 9

 ارج از محدودهخ R: دامنه فاز  یعسر چشمک

 خارج از محدوده Rکند: فرکانس فاز  چشمک

 شارژرها در اشکال یا و ضعیف باتری است باتری از انرژی تامین حالت در دستگاه 8 

 

 است داده رخ خطا یک 7
 یچند هشدار رخ داده است به منو یا یک

Warninig رجوع شود 

 .باشدمی 1شکل در هاگذاریشماره اساس بر ستون، این در مندرج اعداد* 

 جلو پنل نشانگرهای: 5 جدول

 

 باتری تست -3-3

هشدار توسط هاباتری تست ینتیجه و شده سازیشبیه برق قطع شرایط تست، عمل در -

 ،UPSwing یافزارهاموجود در نرم ییشرفتهپ یابزارها یقاز طر یاو  یصوت ی،نور هایدهنده

 .رددگیاعالم م نصب، صورت در

دستگاه  یپنل جلو یبر رو ON یبا فشردن کوتاه مدت دکمه Normal Mode یتوضع در -

 LCD یاصل یدر صفحه UPS Modeعبارت  یحالت جلو ینا در. شودیعمل تست انجام م

ست ت یانو پس از پا یهثان 10. پس از گذشت حدوداً شودیداده م یشنما Batt. Test عبارت

شروع به  Warning یدر منو .Bat عبارتوجود داشته باشد  یتردر با یکه اشکال یدر صورت

 چشمک زدن خواهد کرد.
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 برق قطع زمان در صوتی هشدار نمودن وصل /قطع -4-3

 حالت رد .آیدمی در صدا به منقطع بصورت باتری از استفاده مدت طول در اسیوپی داخلی بوق

Battery یدکمه ایلحظه فشردن با ON بوق بصورت موقت قطع و  اس،یوپی یپنل جلو یبر رو

 .گرددیمجدداً وصل م یا

 اسیوپی ورودیسالم در  برق وصل صورت در که است آن بوق قطع بودن موقت دلیل

(Normal Mode) بوق قطع جهت. آیدمی در صدا به دوباره منقطع بوقبرق،  ددجو قطع م 

 .شود مراجعه 4به جدول  دائم بصورت
 

 اسیوپی اریک مدهای -5-3

)واقع در سطر اول  UPS Modeهمواره در مقابل  اسیوپی عملکردی وضعیتذکر شد  چهچنان

مراجعه  2 جدول به مدها ینا یمشاهده برای. شودمی داده نمایش( LCD ییابتدا یصفحه

 .ییدنما

 

 دستگاه نمودن خاموش -6-3

 :گردد خاموش تواندمی مرحله دو در اسیوپی

 یپنل جلو یبر رو OFF یباشد، با فشردن دکمه Normalستگاه در حالت که د یصورت در

لت حا ین. در ارودیم Standbyخاموش شده و به حالت  اسیوپی یه،ثان 3دستگاه به مدت 

کار  ین. بعد از اپردازدیم هایروشن بوده و به عمل شارژ باتر اسیوپی یشارژر داخل یمدارها

را در  اسیوپیدر پشت  ی،ورود یکربر یدهست یزن اسیوپیل چنانچه خواهان خاموش شدن کام

ت به مد OFF یدباشد با فشردن کل یدر حالت باتر اسیوپی یکه. هنگامیدقرار ده OFFحالت 

 دستگاه به طور کامل خاموش خواهد شد. یه،سه ثان

 را ستگاهد ورودی اتصال فوق، یمرحله انجام از پس گردد، خاموش کامالً اسیوپی بخواهید اگر

 .نمایید جدا شهر برق از
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 یابیاشکال -4

 (Warning) هشداری هایحالت -1-4

 .است در عملکرد رخ نداده یبوده و اختالل یصرفاً جهت اطالع کاربر از حالت Warning)) هشدار

در  ”Check Warning Menu“ یو جمله حاالت، نشانگر  ینکاربر از وقوع ا یآگاه یبرا

علت  یمشاهده ی. براگرددیزن روشن مدستگاه به صورت چشمک یدر پنل جلو LCD یشگرنما

 چک شود. warning یذکر شد منو 3-4-5چنانچه در بخش  یدهشدار با

 هشدار نوری هشدار

 صوتی
 توضیحات تعریف

 هشدار کلمه

Null باال ارت و نول ولتاژ ممتد 

. از باشدیولت م 40 یحالت ولتاژ نول و ارت باال ینا در
له دستگاه و فاص یفاز و نول به ورود هاییمس یحاتصال صح
. در ییدحاصل نما یناناز تابلو برق اطم UPSمناسب 

 یابوده  یفنول ضع کشییمصورت تداوم مشکل، احتماالً س
 در برق شبکه وجود دارد. یمورد

Earth نامناسب ارت اتصال ممتد 

 اطمینان ارت هچا بودن مناسب و ارت سیم صحیح اتصال از
 قطع جهت توانیدمی تمایل صورت در و نموده حاصل
 UPSwing Proافزارنرم از هشدار این از ناشی بوق صدای

 .ییداستفاده نما UPS Settings یمنو یقاز طر یاو 

Fan منقطع 
 چرخش در اشکال

 دستگاه پشت هایفن

 حاصل اطمینان هافن با خارجی اجسام برخورد عدم از
 .نمایید


Blnc 

 (فاز سه)مدل 
 منقطع

 ولتاژهای تعادل عدم
 ورودی فازهای

 شده ولت 50 از بیش ورودی فازهای بین ولتاژ اختالف
 لتحا این در. باشدمی برق یشبکه از مشکل عمدتاً. است
 .دهدنمی ادامه خود کار به فاز سه صورت به اسیوپی

Bat. خراب باتری منقطع 
Battery  Defect 

 نای در که بوده باتری ولتاژ بودن پایین حد از شبی دلیل به
. شوند شارژ ساعت 10 حداقل هاباتری تا است الزم حالت
 .یدحاصل کن یناناطم هایاز سالم بودن باتر ینهمچن

P.F. منقطع 
P.F.  بارها خارج از

 محدوده
P.F. یارهابشود تا از  ی. بررسباشدیم 0.5تر از کوچک 

 نشود. استاندارد استفاده یرغ

Temp مجاز حد از باالتر دما منقطع 
 یا و رفته باال اسیوپی داخلی رادیاتورهای یا و محیط دمای
 .اندشده بسته اسیوپی یتهویه منافذ


Seqc 

 (فاز سه)مدل 
 منقطع

 فازهای نادرست توالی
 ورودی

در  Sو  Tمربوط به فاز  یمبا جا به جا کردن س اغلب
 .شودیبرطرف م یورود ینالترم

 این هشدار وجود ندارد. تکفاز هایمدل در *    

 Warning ی: منو6 جدول



 

 

35 

 

 (Fault) خطا هایحالت -2-4

بر  (text) ینوع خطا به اختصار و به صورت متن اس،پییو در( Fault) خطا آمدن بوجود هنگام

پنل جلو  یرو یبه طور دائم جلب نظر کاربر عالمت  یقابل مشاهده بوده و برا LCD یرو

 .زندمی بوق منقطع صورت به دستگاه هاحالت تمامی در و گرددیروشن م

 رد باشد مجاز رنج در ورودی برق و گرفته قرار شهر برق حالت در دستگاه اگر خطا، زمان در

الت ح ی،ند اتصال کوتاه خروجاز خطاها مان ی. البته در بعضرودیم  Bypassبه هاحالت از برخی

Bypass شودیقطع م یوجود نداشته و خروج. 

 نمایش حالت از دستگاه ، OFFکلید فشردن با نمایشگر یصفحه روی بر خطا یمشاهده از بعد

 اندازیراه مجدداً دستگاه   ONکلید فشردن با خطا، نمودن برطرف از پس. گرددمی خارج خطا

 پشتیبانی واحد با مشکل رفع جهت خطا، هایحالت از یک ره تداوم صورتدر  .شد خواهد

 .شود گرفته تماس فاراتل

 یبه عنوان کد خطا بر رو یکد دو رقم یکآن،  یحصورت بروز هر خطا، عالوه بر متن توض در

LCD خطا  یجادبهتر عوامل ا یصتشخ یکد برا ین. کارشناسان فاراتل از اشودیداده م یشنما

از تماس  یشمشکوک، پ ییدر صورت بروز خطا شودیم یشنهادپ یلدل ینه همب کنند،یاستفاده م

 .ییدنما یادداشتکد را  ینبا واحد خدمات پس از فروش شرکت فاراتل ا
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 توضیحات وضعیت/تعریف LCD در متنی خطای

Charger Fault 
 شارژر خروجی ولتاژ
 مجاز حد از بیش

 از ناشی مشکل است ممکن. کنید روشن و خاموش را دستگاه بار یک
 .باشد آن باتری کابینت یا UPS شارژر

Low Bat. شودمی برطرف ساعت 10 حدود در مجدد شارژ با احتماالً ضعیف بسیار باتری. 

High Bus ولتاژ بودن متعادلنا 
 داخلی DC هایباس
 اسیوپی

 هب متصل هایبار تک تک کرده، خاموش را UPS ابتدا حالت این در
 غیر بار کامپیوتری، تجهیزات از غیر به تا نموده چک را آن

 روشن را UPS دقیقه 2 حداقل از پس سپس. نباشد وصل استانداردی
 . نمایید

Low Bus 

OutShort 
 در کوتــــاه اتصــــال

 خروجی

 عدم صورت در و داده قرار بررسی مورد یک به یک را بارها ابتدا 
 . باشدمی آن به متصل یهشبک کشیسیم در ایراد مشکل، رفع

Over Heat 
 دمای رفتن باال

 داخلی رادیاتورهای

 مناسب یفاصله کنترل، را دستگاه هوای ورودی منافذ حالت این در
 . ددهی تغییر را دستگاه کار محل نیاز صورت در و بررسی را اشیاء از

Bad Load 

 غیر بارهای اتصال
یوپی به کامپیوتری

 اس

 هک کنید حاصل اطمینان و کنید بررسی را اسیوپی به متصل بارهای
 استفاده است ممکن. باشند متصل اسیوپی به کامپیوتری بارهای تنها

 .باشد خطا این ایجاد عامل نیز قدیمی تکنولوژی با پرینترهای از

Over Load به متصل بارهای اضافی بار اتصال UPS دهید کاهش را . 

Bad Null 
 ینب طبیعی غیر ولتاژ
 ورودی نول و ارت

 Backup یا Normal حالت در دستگاه که دهدمی رخ هنگامی خطا این
 طشرای این. رودمی باال ورودی ارت-نول ولتاژ ناگهانی بطور و بوده

می رخ اسیوپی ورودی از قبل کشیسیم در توجهیبی دلیل به اغلب
 .دهد

High Vin 
ــاژ ــیش ولت  300 از ب

ــــــت  ورودی در ول
 اسیوپی

 خطا این. است شده 300V از بیش ورودی فاز چند یا یک لتاژو
 نادرست اتصال یا و ورودی نول-فاز شدن فاز 2 شرایط در معموالً
 .دهدمی رخ هاورودی

 متنی خطاهای لیست: 7 جدول
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 UPSwing با افزارینرم هایکنترل -5

 UPSwing یخانواده افزارهاینرم عرفیم -1-5

 UPSwingی انوادهافزارهای خشامل تمامی نرم CDاس یک عدد در محتویات بسته بندی یوپی

، CDافزار مورد نظر از روی اس، از طریق نصب نرماندازی یوپیقرار داده شده است. پس از راه

 ، تحت سیستم عاملهای مختلف برقرار خواهد شد.اس و رایانهارتباط یوپی

 باشد:اس فاراتل به شرح زیر میافزارهای مدیریت یوپیوظایف اصلی نرم

 (.Shutdown O.S)امل خاموش نمودن سیستم ع -1

افزار پس از به اتمام رسیدن شارژ باتری در زمان قطع برق یا سایر شرایط بحرانی، نرم

 نماید.اس بصورت مطمئن میاقدام به خاموش نمودن سیستم عامل و یوپی

 (Monitoring)مانیتورینگ  -2

-onت اس و برق شهر بصورهای مختلف یوپیامکان نمایش تمامی پارامترها و وضعیت

line  از طریق کنسول برنامه و نیز بصورتweb based .میسر خواهد بود 

 کنترل )ارسال فرامین( -3

توان فرامین مختلف همچون تست باتری، خاموش نمودن، قطع افزار میاز طریق نرم

 اس ارسال نمود.صدا و غیره را به یوپی

 (Messaging)پیام رسانی  -4

ا و اطالعات مورد نظر را به کاربر ارسال افزار از روشهای مختلف، هشدارهنرم

 نماید.می

 (Logging)ثبت رویدادها و پارامترها  -5

 Logافزار در فایلهای اس توسط نرمتمامی رویدادها و پارامترهای برق شهر و یوپی

 گردد.ثبت می
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 UPSwing Proافزار نرم یقاز طر یتوضع اعالم -2-5

 شوند.بندی میافزاری شرکت فاراتل به دو دستة اصلی تقسیممحصوالت نرم 8طبق جدول 

 نگارش کاربردموارد 

ــارش مخ ــن نگ ــتمای ــل صــوص سیس ــرل و  Windowsعام ــان کنت ــوده و امک ب

 دهد.محلی متصل به کامپیوتر را به کاربر میاس یوپییک مانیتورینگ 

فاراتـل  اسیـوپیافزار بصورت رایگان در سـایت و تمـامی محصـوالت این نرم

 باشد.قابل نصب و استفاده می License Numberموجود و بدون نیاز به 

Single 
User 

U
P

S
w

in
g

 P
lu

s
/P

ro
 

هـای محلـی و یـا اسامکان کنتـرل و مانیتورینـگ یوپی ،افزاردر این نگارش از نرم

Remote  وجـود دارد. همچنـین از طرق مختلفی چـون مرورگرهـای وب در شبکه

 اس توسط سیسـتم تلفـن گویـا و یـا امکـانتوسط این نگارش امکان مدیریت یوپی

 وجود دارد. UPSwing Netshut افزارهایبرقراری ارتباط با نرم

 License Numberافزارها احتیاج به خریـد جهت نصب و استفاده از این دسته نرم

 باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می

Network   
Support 

 Shutdownهای شبکه، امکان دریافت پیغام  Client ها و یا  Server افزار بر رویبا نصب این نرم

هـای فایل نمودنجهت ذخیره   Shutdownشود. دستورایجاد می UPSwing Plus/Proافزار از نرم

در مواقع بحرانی به کامپیوترهای شبکه که مجهز به این نگارش  هاعاملشدن سیستم Down باز و

 شود.باشند صادر میمی

ـرید ( احتیـاج بـه خــClientافزارها )بـه ازای هـر رمــــجهت نصب و استفـاده از این دسـته ن

License Number باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می 

U
P

S
w

in
g

 N
e

ts
h

u
t

 

 8جدول 

 نمایند:های زیر را پشتیبانی میعاملافزاری فاراتل سیستمکلیه محصوالت نرم

1- Windows 2- Linux 3- SCO UNIX 4- SCO UNIX Ware 

5- FreeBSD 6- Sun Solaris 7- OS/2 8- Novell 

 تذکر:

صب و استفاده از ی نافزارهای مورد نیاز، نحوهیه نرمتوضیحات مربوط به چگونگی انتخاب و ته -

افزار، در دسترس میراهنمای نرم و تحت نام دفترچه CDبر روی PDF آن به صورت فایل

 باشد.
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 باشد.ی خریدار میافزارهای شرکت فاراتل برعهدهنصب و راه اندازی تمامی نرم -

افزار به راهنمای نرم ها و یا دفترچهسخهاطالعات تکمیلی، دریافت آخرین نجهت کسب  -

 مراجعه نمایید. http://www.faratel.comافزار در سایت فاراتل به آدرس صفحه دانلود نرم

 برداریبهره و انبارش ایمنی، نکات -6

- Bypass شده و مجاز در نظر گرفته  کارانیسدستگاه توسط سرو یسسرو جهت یدست

متصل به  یزاتشدن تجه Restart یادستگاه و  یدند یبنادرست از آن موجب آس یاستفاده

نوشته شده  . در صورت اجبار به استفاده از آن حتماً مطابق دستورالعملگرددیم اسیوپی

 .دهید انجام را دستی پسبای مراحل تابلو برای

ماه یکبار  6هر  ،است +C030تا  +C015چنانچه دمای محیط از  هایهنگام انبارش باتر در -

باشد، زمان فوق  +C045تا  +C030و در صورتیکه دمای محیط از  شدههای دستگاه شارژ باتری

 یابد.ماه کاهش می 3به 

سیر مهای برق در سیم تا شودید و دقت ئهر ماه یکبار اتصاالت برق دستگاه را بازبینی نما -

 ریکی ایزوله باشند. اس از نظر الکتورودی و خروجی یوپی

 ها در معرض حرارت و آتش قرار نگیرند.دقت شود باتری -

اس درب یوپی نمودنهای الکتریکی، تحت هر شرایطی از باز به علت وجود احتمال شوک -

اس یوپی اجزایها، به دالیل گوناگون مانند وجود باتری که شود دقتاکیداً خودداری شود. 

 باشد.دارای ولتاژ باال می نیز حتی هنگام خاموش بودن دستگاه

 .ودش پرهیز جداًترمینال کابینت باتری  با دست تماس ازخطر شوک الکتریکی  احتمالبدلیل  -

آسیب  لحتمازیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها ا نماییدها خودداری باتری مودناز باز ن -

  .درسیدن به پوست و چشم وجود دار

 اییدنمدقت  یندار استفاده شود. همچندستمال نم ازن دستگاه تمیز نمود جهتای بطور دوره -

را  یعما ییندهوجه مواد شو یچ. به هباشندن پوشیدهو  بوده یزدستگاه تم یرو یهاتا هواکش

 .یدنکن یدستگاه اسپر یبه رو یماًمستق

اه خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگ ءاز وارد نمودن هر گونه اشیا -

 جداً خودداری شود.
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 کادیالک هایدستگاه سری بندیسیم کلی شمای -1 پیوست

 ماژول باتری، کابینت همراه به کادیالک هایدستگاه سری بندیسیم کلی نمایبخش،  ینا در

 داده نمایش پاور رک در یا و مستقل صورت به فاراتل دستی پسبای یتابلو و ایزوله ترانس

 .اندشده

 کادیالک. دستگاه اندشده کشیده ورودی فازسه کادیالک برای هاشکل تمامی است کرذ به الزم

 پنجکابل  جایبه آن ورودی صرفاً و نداشته فازسه دستگاه با تفاوتی هیچ بندیسیم نظر از تکفاز

 .شوندمی بسته ترمینال در مستقیماً آن خروجی ورودی ارت و بود خواهد رشته سه رشته،

 های نوشته شده در کنار هر شکل مطابق جدول زیر است:توضیح شماره

 
4-ITR10000PRO (Isolation Transformer)  1- inputs from AC line 

5-Battery cabinet 2-UPS output to load 

6-MP10000 (External Manual Bypass) 3-Cadillac UPS 
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 فاراتل پسبای تابلوی و ایزوله ترانس همراه به اتریب کابینت و اسیوپی به مربوط اتصاالت -20 شکل

 

 
 ایزوله ترانس همراه به باتری ینتو کاب اسیوپیاتصاالت مربوط به  -21 شکل
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 فاراتل پسبای تابلویبه همراه  باتری ینتو کاب اسیوپی: اتصاالت مربوط به 22 شکل

 

 
  باتری کابینت و اسیوپی به مربوط اتصاالت: 23 شکل      
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 باتری کابینت و اسیوپی به مربوط اتصاالت -24 شکل

 فاراتل پسبای تابلوی و ایزوله ترانس همراه به
 باتری کابینت و اسیوپی به مربوط اتصاالت -25 شکل

 ایزوله ترانس همراه به
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 کابینت و اسیوپی به مربوط اتصاالت -26 شکل

 فاراتل پسبای تابلوی همراه به باتری
 باتری کابینت و اسیوپی به مربوط اتصاالت -27 شکل          

                   
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 دستگاه داخلی ساختار -2 پیوست

 
 

 

 کادیالک سری تکفاز اسیوپی داخلی ساختار: 28 شکل
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 کادیالک سری فاز سه اسیوپی داخلی ساختار: 29 یشماره شکل

 

 

 

 فنی مشخصات جدول -3 پیوست

 CAD10KX1-RT4U CAD10KX3-RT4U مدل

 On-Line Double Conversion تکنولوژی
 10000VA - 7000Watt نامی توان

ی
ورود

 

 270VAC-170 ولتاژ

 25Aفاز:   سه/  50A :تکفاز  50A جریان ماکزیمم

 503Hz یا5Hz *فرکانس

 )فاز+نول+ارت( تکفاز فاز
)سه  فاز سه)فاز+نول+ارت(/  تکفاز

 +نول+ارت(فاز

 Full Load: >99% تکفاز قدرت ضریب
 Full Load: >94%فاز  سه

 Full Load: >99% تکفاز

ی
خروج

 Pure Sine Wave ولتاژ 
220VAC1% 

 45.4A یخط یربار کامل غ در جریان

 50Hz ± 0.01Hz  یدرحالت باتر / 3Hz ± 50 یا ± 5Hz برق حالت در *فرکانس

 فازتک فاز
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 0.7 نامی قدرت ضریب

THD ولتاژ 
 <%2: یبار خط در

 <%5 : یخط یربار غ در

 یهثان 0.4 یبرا %150و تا  یهثان 10به مدت  ینام توان %125 تا بار اضافه تحمل

 زمان
 سوئیچ

و  Bypassبه  نرمال
 برعکس

0 ms 

 ms 0 برعکس و باتری به نرمال

ی
باتر

 

 اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویسسیلد نوع

 240VDC ولتاژ

 %90کامل تا  یهساعت پس از تخل 10حدود  مجدد شارژ زمان

 باتری کابینت به اتصال جهت مخصوص کانکتور به مجهز خارجی باتری

 %91> %92> شهر برق از استفاده زمان در راندمان

ط
شرای

 
ی

محیط
 

 60dB>از دستگاه:  یمتر یکفاصله  در 55dB>از دستگاه:  یمتر یکفاصله  در یشنوای نویز

 کاری محدوده

 040C دما

 فشرده( یر)غ %80~0 رطوبت

 (IEC62040)بر اساس استاندارد  یامتر باالتر از سطح در 1000 ارتفاع

 LCD تنظیمات منوی یقاز طر یا UPSwing Proافزار توسط نرم یم* قابل تنظ

  ی: جدول مشخصات فن9 جدول

 

 

 فیزیکی مشخصات جدول -4 پیوست

 

 ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد مدل
[mm] 

 [Kg] وزن

 بندیبسته با خالص

CAD10KX1-RT4U 177*720*490 : با دستگیره جهت نصب در رک 

  192*687*440:جهت قرارگیری روی کابینت باتریبا پایه 

 290*760*530 : با بسته بندی

24.9 27.5 

CAD10KX3-RT4U 27 29.5 

 فیزیکی مشخصات جدول: 10 جدول
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 یو خروج یورود ینوجود ارتباط ب تشخیص روش -5 پیوست

 

 :هدف -

 از باید دستگاه ورودی کشیسیم مدار اس،یوپی دستگاه نصب و استفاده از یبرا که ییآنجا از -

 از اطمینان حصول برای اسیوپی دستگاه نصب از قبل بنابراین باشد مجزا خروجی کشیسیم

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

 

 :آزمایش جهت نیاز مورد ابزار -

 آویز سرپیچ همراه به مپال عدد یک -1

 دو از پالم یک جای به دارد وجود کشیسیم در فاز سه یا دو وجود احتمال که صورتی در: تذکر

 .شود استفاده سری المپ

 اتصاالت برقراری جهت برق هایسیم -2
 
 

 
 
 

 :گیرینتیجه و آزمایش انجام ینحوه -

 

 
 

با  است، شهر برق و کنندهمصرف ستگاهد بین واسط فوق شکل همانند اسیوپی که آنجایی از

 داریم انتظار زیر شکل همانند( حالت 6) مختلف هاییباستفاده از المپ و قرار دادن آن به ترت

 و ورودیاز مجزا بودن  توانمی صورت این در تنها. شود روشن المپ حالت یک در فقط تا
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وجود دارد که  یو خروج یورود ینب یریمس ینصورتا یرو در غ نمود حاصل اطمینان خروجی

 برطرف گردد. یدبا

 

 
 

 

 فروش از پس خدمات و گارانتی -6 پیوست

ال ساس خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک شرکت فاراتل یوپی

اه، نماید. به منظور برخورداری از خدمات گارانتی، الزم است پس از خرید دستگگارانتی می

و قسمت  گردیدهکمیل عامل نصب ت یا یندگینما توسط بندیبسته در موجود ضمانت کارت

 .شود ارسالمربوط به خدمات پس از فروش از طریق پست به شرکت فاراتل 

 دداشتیادستگاه را  یالاشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سر گونههر وقوع صورت در

 .نماییدمجاز فاراتل تماس حاصل  ینماینده تریننزدیک با سپسکرده و 
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 باشند:تی نمیموارد زیر مشمول گاران

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

نول  یاوجود ارت مشترک  ی،در خروج کشی صحیح )همانند اتصال برقعدم رعایت کابل  -

 ب.آن پس از نص ییرتغ یا(، اتصال نادرست دستگاه به ارت و ساختمان کشیمشترک در کابل

کت غیر از تعمیرکاران مجاز شر یاز نمودن درب دستگاه توسط هر شخصب ،اقدام به تعمیر  -

 لفارات

فاده از است یافاراتل و  پسیبا تابلوی در موجود دستی پسبای کلید از نادرست استفاده -

 از فاراتل  یربه غ یدست پسیبا یتابلو

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

فاع یا نادرست و عواملی مانند سقوط از ارت یبه دستگاه بر اثر استفاده شدهد خسارات وار -

 سوزی، زلزله، هرگونه تماس با آب یا اسید و سایر موارد مشابه برخورد با اشیاء دیگر، آتش

اریخ خرید ماه از ت 6پس از  یباتر ینتدستگاه کاب یااس منصوبه در یوپی هاییچنانچه باتر -

 .گرددها شامل گارانتی نمیباتری ابیخر، ندنصب نگرد

 
 


