
 

 

 

 های فاراتلاسراهنمای استفاده از یوپی
Digital Smart Sine 

       

 

 های:مدل
 

 DSS2000X-RT (9003006232)   DSS1500X-RT (9003006223) 

 DSS1500B-RT (9003006227)  DSS3000X-RT (9003006535) 

  DSS1500BW(9003006228) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 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.

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 عایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارتاز آنجا که ر

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

 بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

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

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

 باشند.انتقادات و پیشنهادات شما می

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شرایط نصب و گارانتی
رد، به مدت یک سال اس خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکشرکت فاراتل یوپی

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

و  گردیدهتکمیل  مجاز عامل نصب یا یندگینما توسط بندیبسته در موجود ضمانت کارت

 .شود ارسالقسمت مربوط به خدمات پس از فروش از طریق پست به شرکت فاراتل 

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

 .ردیپذ انجام فاراتل شرکت فروش از پس خدمات مجاز ندگانینما توسط حتماً ستیبایم

ولی الزم است قبل از اعزام  بود نخواهند دستگاه نصب به مجاز محترم کنندگانمصرف

هت نصب دستگاه فراهم کنند. اقداماتی که باید در این کارشناسان فاراتل، شرایط مورد نیاز را ج

 خصوص انجام شود در ادامه همین دفترچه آورده شده است.

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

 مجاز فاراتل تماس حاصل نمایید. ینماینده تریننزدیک با سپسکرده و 

 :باشندنمید زیر مشمول گارانتی موار

 نصب خودسرانه دستگاه توسط مشتری و بدون هماهنگی با واحد خدمات پس از فروش  -

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

نول  یاوجود ارت مشترک  ی،کشی صحیح )همانند اتصال برق در خروجعدم رعایت کابل -

 آن پس از نصب ییرتغ یا(، اتصال نادرست دستگاه به ارت و ساختمان کشیبلمشترک در کا

غیر از تعمیرکاران مجاز  یباز نمودن درب دستگاه توسط هر شخصر و یا اقدام به تعمی -

 لشرکت فارات

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

نادرست و عواملی مانند سقوط از ارتفاع یا  یهبه دستگاه بر اثر استفاد شدهخسارات وارد  -

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

ماه از تاریخ خرید نصب  6ی تا باتر ینتدستگاه کاب یااس منصوبه در یوپی هاییچنانچه باتر -

 .ددگرها شامل گارانتی نمیباتری خرابی، ندنگرد



 

 

 

 

 ایمنی و نكات نگهداری هشدارهای

شده و های دستگاه شارژ ماه یکبار باتری 6هر  ،است C°30تا  C°15چنانچه دمای محیط از  

 یابد.ماه کاهش می 3زمان فوق به  باشد، C°45تا  C°30 صورتیکه دمای محیط از در

  ها، . به دالیل گوناگون مانند وجود باتریکنیدداری اکیداً خود دستگاهدرب  نمودناز باز  

 گرفتگیو خطر برق دنباشولتاژ باال می برق دارای نیزاس حتی هنگام خاموش بودن یوپی یاجزا

 دارند.

 .شود پرهیز جداً ترمینال کابینت باتری  با دست تماس از گرفتگی،برقدلیل خطر هب 

های برق در مسیر سیم تا شودید و دقت یرا بازبینی نماهر ماه یکبار اتصاالت برق دستگاه  

 .اس از نظر الکتریکی ایزوله باشندی و خروجی یوپیورود

 .دار استفاده شوددستمال نم از جز پنل پشت()به تمیز نمودن دستگاه جهتای بطور دوره 

 .باشندن پوشیدهو  بوده یزدستگاه تم یرو یهادقت نمایید تا هواکش 

 ید.نکن یدستگاه اسپر یبه رو یماًرا مستق یعما ییندهوجه مواد شو یچهبه  

 خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه ءاز وارد نمودن هر گونه اشیا 

 جداً خودداری شود.

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

 حتمالزیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها ا نماییدها خودداری باتری مودناز باز ن 

 .ده پوست و چشم وجود دارآسیب رسیدن ب

ها الزم است تا به دفترچه راهنمای کابینت   در خصوص نحوه و شرایط نگهداری باتری 

 باتری خریداری شده مراجعه کنید.

 



 

 

 

 

مواد  وجود نیهمچن اس ویوپیمهم  یاز اجزا یکیبعنوان  یباتر تیبا توجه به اهم   

توسط  های، باترلیبه هر دل یرات احتمالاز بروز خط یریآن، الزم است جهت جلوگ در ییایمیش

یکسال پس از  یعیطب ریغ یگرما ایتورم و  ی،مواد داخل یاز لحاظ نشت فاراتل یکارشناس فن

 های مجدد هر شش ماه یکبار تکرار شود.نصب مورد بررسی قرار گیرند و بازبینی

 د.باشیم اهکاربر دستگبر عهده  هایباتر ازدید ازکه عواقب عدم بشود متذکر می 
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 معرفی اولیه دستگاه -1

ی ژتکنولـو هستند کـه بـان وقفه دوب ACبع تغذیه افاراتل من Digital Smart Sine هایاسیوپی

Line-Interactive بدون توجه به نوسانات، اختالالت برق شـهر و حتـی  ندادرـراحی شده و قـط

 تامین نمایند.  ولتاژ مناسب با سینوسی کامل رابرق قطع آن، 

بوده و بدین ترتیب مجـهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری  DSS های سریاسیوپی

 شود.انجام می آنها توسط قسمت میتما و همچنین تشخیص خطاها در کنترل

گیری، های دقیق اندازههای کامپیوتری، دستگاهسیستم در استفاده به منظور هااین سری از دستگاه

 …وهای برقـی ، باز و بسته کردن دربپزشکی، تجهیزات مخابراتی ،وسایل حساس آزمایشگاهی

 اند.طراحی و ساخته شده

 تذکر:

مراجعـه   6-1بخش به  DSSهای سری اسساختار داخلی یوپی رامی بلوک دیاگجهت مشاهده

 .نمایید

 های ویژهقابلیت -1-1

 RFIو رادیوئی  EMIغناطیسی توانایی حذف نویزهای تداخلی الکتروم -

 جویی در وقتماژوالر بودن سیستم جهت تعمیرات آسان و صرفه -

 دارند( Xهایی که پسوند )مدل ت باتریمجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابین -

 (DSS1500B هایدارای باتری داخلی )مدل -

 دارای حجم و وزن پایین -

 مجهز به شارژر سوئیچینگ  -

 USBو  RS232مجهز به پورت ارتباطی هوشمند  -

 هایجهت ذخیره نمودن، بستن فایل UPSwing Pro افزار قدرتمندنرم امکان برقراری ارتباط با -

 اس توسط آن شبکه در شرایط بحرانی و امکان کنترلینگ و مانیتورینگ یوپی ز و خروج ازبا

جهت تشخیص عملکرد نادرست کامپیوترها و خاموش و  بان هوشمنددیدهمجهز به سیستم  -

 روشن کردن مجدد آنها

 قابلیت کار با ژنراتور -



 

 

2 

 

 ق پنل جلواس از طریپییو امکان تغییر در تنظیمات داخلی -

 ی تست جهت اطالع از سالمت باتریمجهز به دکمه -

 روز یکبار 21ها هر تست اتوماتیک باتری -

 مجهز به کنترل هوشمند میکروپروسسوری -

 (Cold Start) اس بدون وجود برق شهراندازی یوپیقابلیت راه  -

 اسوشن نمودن یوپیبه ر اس به برق شهر و بدون نیازاتصال یوپی روشن شدن شارژر با -

 )اختیاری( SNMP Cardاس مانند های مدیریت یوپی  Deviceامکان اضافه نمودن -

 و یا بر روی کابینت باتری بصورت ایستاده ، امکان نصب در رک -

 (DSS1500BW)مدل  جهت امکان نصب در دیواربه  مناسب برای فضاهای کوچک -

 LCDمجهز به نمایشگر  -

در ها )متناسب با آن رهای کابینت باتری و تنظیم جریان شارژمند ماژولامکان تشخیص هوش -

 (3KVAی هامدل

 تیهای حفاظسیستم -2-1

 حفاظت در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق -

       استفاده از باتری در حالت ی ورودیروی دو شاخهحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ  -

(Back Feed Protection) 

 اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودیبارهای متصل به یوپی از حفاظت -

 مجاز یکننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدودهمصرفهای دستگاه از حفاظت -

 و فرکانس برق ورودی حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ -

 اهدمای داخل دستگ حفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز -

 برق شهرموجود در  Common Mode هایحفاظت در مقابل نویز -

 خروجیدر حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه  -

 ی کانکتور ویژهبوسیله حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری -

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر -

 حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری -
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 لتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتریحفاظت در مقابل و -

 خط تلفن/فکس/مودم/شبکهاز حفاظت  -

 نصب دستگاه -2

 بندیمحتویات داخل بسته -1-2

 اسدستگاه یوپی -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 UPSwing هایافزارنرمکامل از  CDیک عدد  -

 با کامپیوترکابل ارتباط سریال  -

 فکس/مودم/کابل ارتباط تلفن -

 USBکابل  -

 (RTهای با پسوند در مدل) آنهای و پیچ Rack Mountهای دستگیره -

 (DSSX-RTهای لدر مد) چهار عدد پایه پالستیکی -

 (DSS1500BWقطعه آویز فلزی جهت نصب در دیوار )فقط در مدل  -

 (DSS1500B-RTاس به صورت ایستاده )فقط در مدل پیپایه مخصوص قرار گرفتن یو -

 کارت گارانتی - 

 ای شامل اسامی نمایندگان خدمات پس از فروشدفترچه -

 انتخاب محل نصب دستگاه -2-2

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  نصبدر انتخاب محل 

ع باید در جایی دور از منابو طراحی شده  داخل ساختماناس جهت استفاده در یپاین یو -

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

امکان گردش شود که  نصبدر جایی و جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 10UUدستگاه باید حداقل  -

 .وجود داشته باشدهوا 

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

 باشد.  6-2بخش ل مشخصات فنی موجود در جدو

 در رک به درستی در محل مناسب نصب گردد. ددستگاه بای -

 ری نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.اس و کابینت باتهای ارتباطی یوپیلکاب -
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 اندازی دستگاهاتصاالت جهت راه  -3-2

 اتصاالت مكانیكی -1-3-2

 و افقی فاراتل قابلیت نصب در رک و همچنین نصب به صورت ایستاده DSSی های سراسیوپی

 باشند. بر روی کابینت باتری را دارا می

 نصب در رک  -1-1-3-2

 باشد:مراحل نصب دستگاه در رک به ترتیب زیر می

 شکل پیچ شود. Lها به قطعات فلزی ابتدا دستگیره 1مطابق شکل  -1
 

 
 Lیره به قطعه ی اتصال دستگ: نحوه1شکل 
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 باز کنید.، اندبسته شدهها که از قبل در محل بستن دستگیره را هاییپیچ -2

 خارج نمایید. هارا از محل بستن دستگیره های درپوشپین -3

(. 2شکل با چهار عدد پیچ به بدنه دستگاه بسته شود )مطابق شکل  Lهر یک از قطعات  -4

 بیرون باشد. شکل به سمت Lتوجه شود که خم داخل قطعات 

 
  

  
 به بدنه دستگاه Lی اتصال قطعات : نحوه2شکل 

 
 

 (.3های رک بسته شود )مطابق شکل دستگاه در داخل بدنه رک قرار گرفته و توسط پیچ -5

 
  

  
 ی اتصال دستگاه به رک: نحوه3شکل 
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 نصب به صورت ایستاده  -2-1-3-2

 هایاتریبا کابینت ب مراحل نصب دستگاه

 SBC96-8.5-P،SBC48-17-P،SBC48-18-P،SBC96-9-P  به صورت ایستاده به ترتیب زیـر

 باشد:می

 خارج گردد. 4مطابق شکل  های درپوشپین، گوشتیابتدا توسط پیچ -1

 

 
 درپوش هایپین: خارج نمودن 4شکل

 

ه ببندی دستگاه وجود دارد که در هنگام نصب ل بستهچهار عدد پایه پالستیکی در داخ -2

 به زیر دستگاه متصل شود. 5صورت ایستاده، باید مطابق شکل 

 

 
 ها: محل قرار گرفتن پایه5شکل 

 تذکر:

 کابینت باتری مطابق با دستورالعمل نصب آماده گردد.

 گردد.های پالستیکی کابینت باتری نیز به همین صورت نصب میپایه
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 توجه: 

های ها جدا شود و بصورت بالعکس بسته شوند بطوریکه آرمهای جلوی کابینت باتریپنل

 ها در یک جهت باشند.و کابینت باتریاس یوپی

قرار اس کنار هم د و کابینت باتری و یوپیناس جدا شوکف یوپی درپوش هایپین -3

از یک کابینت  به هم محکم شوند. در صورت استفاده بیش هاو توسط بست گیرد

 .گردند ها به یکدیگر متصلکابینت 6باتری مطابق شکل 

 
 اس و کابینت باتریهای نگهدارنده بر روی یوپی:  نحوه قرارگرفتن بست6شکل 

   

به یکدیگر  7های نگهدارنده مطابق شکل ستاس و کابینت باتری از پشت توسط بیوپی -4

 متصل گردد.
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 اس و کابینت باتریهای نگهدارنده در پشت یوپی:  نحوه قرارگرفتن بست7شکل 

 بر روی کابینت باتری نصب -3-1-3-2

 بینت باتری مطابق مراحل زیر عمل نمایید.اس بر روی کاجهت نصب یوپی

خارج  اسیوپی زیراز  دوسوگوشتی وسط پیچت درپوش هایپین 8ابتدا مطابق شکل  -1

 گردد.

 

 
 درپوش هاینی:  خارج نمودن پ8شکل 

 



 

 

9 

 

)مطابق  .نصب گردد اسزیر یوپی در ی درپوشهابه جای پین های پالستیکیایهپ -2

 (9شکل

 

 
 ها بر روی کف دستگاه:  محل قرار گرفتن پایه9شکل

برای ) شودداده می ت باتری قراراس بر روی کابینیوپی 10مطابق شکل در انتها  -3

 .(اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای کابینت باتری مراجعه شود

 تذکر: 

برای محصول و  SBC48 هایاز کابینت باتری  DSS1500Xو DSS2000برای محصول

DSS3000 باتری  از کابینتSBC96 گردد استفاده. 

 

 

 

 بر روی کابینت باتری اسیوپی :  نحوه قرارگرفتن10شکل 
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 تذکر: 

در هـا را بـه هـم متصـل و ارت کابینت ،ود در لوازم کابینت بـاتریهای سبز رنگ موجتوسط سیم

 اس متصل نمایید.نهایت به ارت یوپی

 2Uنصب بر روی کابینت  -4-1-3-2

-SBC48-17یباتر نتیکاب یروبرDSS1500X , DSS2000 اسیپوی یافق نصب به ازین صورت در

P  یا SBC48-18-Pاسیپوی و DSS3000 یاترب نتیکاب یروبر SBC96-8.5-P  یاSBC96-9  با

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. 11شکل  مطابق

 
 یافق صورتبه یباتر نتیکاب یرو UPS نصب: 11 شکل

مانند  زین هایباتر نتیکابباشد  شتریب ایدو عدد  یباتر نتیکابکه تعداد  ی: در صورتحیتوض

 . شوند بسته همدوم به نتیکاب یموجود در لوازم جانب یهابا بست 11 شمارهشکل 
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 دارای باتری داخلی DSS1500مراحل نصب  -5-1-3-2

 DSS1500BW نصب -1-5-1-3-2

یک قطعه آویز فلزی به همراه پیچ و  نصب در دیوار طراحی شده که دارای اس جهتاین یوپی

زده های قطعه آویز( دو عدد سوراخ در مرحله اول باید در دیوار)طبق سوراخ .اشدبرولپالک می

نتاژ و در دیوار نصب واس مپیشود سپس قطعه آویزفلزی به یو بستهو رولپالک و پیچ شود 

 گردد.

 نصب گردد.باید در محیط مسقف  ساپیتوجه: این یو
 
 

 
 روی دیواربر نصب قطعه آویز : 12 شکل

 

 
 

 
 DSS1500BWویز به مونتاژ قطعه آ: 13 شکل
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 بر روی دیوار DSS1500BWنصب : 14 شکل

 DSS1500B-RTنصب   -2-5-1-3-2

باشد. نیز می هعالوه بر قرار گرفتن در رک دارای قابلیت نصب به صورت ایستاداس این یوپی

 گردد.مینصب  16و  15های توسط دو عدد پلیت فلزی موجود در لوازم جانبی مانند شکل
 

 
 DSS1500B-RTهای فلزی به بستن پلیت: 15 شکل
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 به صورت ایستاده DSS1500B-RTنصب : 16 شکل

 دارند( Xهایی که پسوند )مدلاتصال به کابینت باتری -2-3-2

 و نموده متصل دستگاه پشت در شده تعبیه ترمینال صوص کابینت باتری را بهکابل مخابتدا  -

 ید.ینما دقت اتصال بودن محکم به نسبت

 دهید. قرار خاموش حالت در را آن اتصاالت انجام از قبل باتری، کابینت در بریکر وجود صورت در -

انتخاب آن دقت شود تا ولتاژ اس وصل نمود. در توان به یوپیهر مدلی از کابینت باتری را نمی -

اس سازگار باشد. جهت انتخاب کابینت باتری مورد نیاز و کابینت باتری با مشخصات یوپی

 .نماییدمشخصات مربوطه به سایت فاراتل مراجعه نموده و یا با سازمان فروش تماس حاصل 

 ه شود. راهنمای مرتبط با آن مراجع ها حتماً به دفترچهبرای نصب کابینت باتری -
 

 اتصال به بار -3-3-2

اس از کارشناسان بخش پشتیبانی قبل از اتصال هر گونه دستگاهی، غیر از کامپیوتر به یوپی -

 اس وصل نگردد.یا پالتر به یوپیید. دقت شود هرگز پرینتر لیزری و یال نماسؤشرکت فاراتل 

 .نماییدکابل ورودی تجهیزات کامپیوتری را به پریزهای خروجی در پشت دستگاه متصل  -
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مین أاس تاس منحصراً ارت خود را از طریق خروجی یوپیدقت شود که بارهای متصل به یوپی -

بندی سیم ارت در نموده و هیچ مسیر مستقل دیگری به ارت نداشته باشند. همچنین جهت هم

 شود از پیچ ارت تعبیه شده در پنل پشت دستگاه استفاده شود.بارها توصیه می

 اس باشد.توان نامی یوپی 70کمتر از % ،شود مجموع توان مصرفی بارهای متصلتوصیه می -

 تخمین مقدار توان مجاز بارها

 .نماییدتهیه  شونداس محافظت میهایی را که توسط یوپیی دستگاهلیست همه -1

معموالً در پشت هر دسـتگاه برچسـبی بـا مشخصـات الکتریکـی آن وجـود دارد، ولتـاژ  -2

(Voltage( و جریان )Current مندرج در آن را خوانده و در هم ضرب )تا تـوان  نمایید

 به دست آید. VAدستگاه برحسب 

محاسبه گردد. این عدد تا توان مصرفی کل بار  نماییدها را با هم جمع دستگاه VAمقدار  -3

 اس باشد.نباید بیشتر از توان نامی یوپی

 اتصال به برق شهر و اِرت -4-3-2

 .نماییدهای رابط برق، اطمینان حاصل برق ورودی دستگاه و یا سیم پریز دار بودناز ارت -

فاز و  هایکشی خروجی کامالً مجزا باشد، یعنی سیمکشی ورودی دستگاه باید از سیممدار سیم -

کشی نول ورودی و خروجی هیچگونه اتصال الکتریکی به هم نداشته باشند. به عنوان مثال کابل

نباید بصورت نول مشترک باشد. برای حصول اطمینان از این موضوع به آزمایش درج شده 

 .نماییدمراجعه  6-4 بخشدر 

 اس را به پریز برق شهر وصل نمایید.کابل ورودی یوپی -

( بر روی پنل Faultی اس به برق شهر نمایشگر قرمز )هشداردهندهپیچنانچه پس از اتصال یو -

نمایش داده شد،  LCDبر روی  SWFجلوی دستگاه شروع به چشمک زدن نمود و هشدار 

ابتدا فاز و نول ورودی را بالعکس نموده و در صورت خاموش نشدن نمایشگر و برطرف نشدن 

باشد. در اینصورت ابتدا باید مشتری می ارت -ولتاژ نولباال بودن ، مشکل در SWFهشدار 

 تار -ولتاژ نولباال بودن دلیل دیگر . نسبت به اطمینان از درستی سیستم ارت اقدام نماید

اثر بارهای نامتعادل در سیستم سه کشیده شدن جریان زیاد از سیم نول در  به دلیل تواندمی

 فاز باشد.
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نامه معاونت نظام مهندسی وزارت مسکن شود که چاه اِرت ساختمان مطابق با آئینتوصیه می -

ران و همچنین صال اِرت استاندارد برای ایمنی جان کارببرداری شود. وجود اتاحداث و بهره

 ضروری است. Common Modeحذف نویزهای 

اس و تجهیزات حساس حفاظت شده توسط آن شود برای تداوم اتصال ارت به یوپیتوصیه می -

 ایـن درشود. استفاده  در پنل پشت تعبیه شده ارتپیچ از  (Bondingبندی )و همچنین ایجاد هم

اس از پریز برق ساختمان نیز اتصال ارت برقرار شدن دو شاخۀ یوپی جداموقع حتی در  ،صورت

ه به پیچ در این حالت الزم است دقت شود که سیم ارت پریز و سیم ارت متصل شد خواهد بود.

 ارت هر دو از یک نقطه تامین شده باشند و اختالف پتانسیل بین آنها نباشد.

 اتصال کابل ارتباط با کامپیوتر )اختیاری( -5-3-2

افزارهای نرمی گیری از امکانات گستردهاس و کامپیوتر و بهرهجهت برقراری ارتباط بین یوپی -

Upswing باید کابل ارتباط سریال و یا ،USB .را به کامپیوتر وصل نمود 

اس را خاموش نموده و ، حتماً کامپیوتر و یوپیUSBهنگام وصل نمودن کابل ارتباط سریال یا  -

، واقع در Serialبندی را به کانکتور سپس ابتدا سر نری کابل ارتباط سریال، موجود در بسته

خالی کامپیوتر های COM Portاس وصل کرده و سپس سر مادگی آن را به یکی از پیپشت یو

 عملیات مشابه فوق را انجام دهید. USB. در صورت استفاده از ارتباط نماییدمتصل 

و سریال را به  USBشود جهت باال بردن اطمینان از برقراری ارتباط، هر دو پورت پیشنهاد می -

 PCاز اولویت باالتری جهت ارتباط با  USBدر این حالت، پورت  .نماییدکامپیوتر وصل 

افزار بالفاصله به هر دلیلی قطع گردد، نرمUSB برخوردار است و چنانچه ارتباط با پورت 

 نماید.تالش به برقراری ارتباط از طریق پورت سریال می

افزار گردد نرمما توصیه میدهد اافزار وظایف خود را به خوبی انجام میاس حتی بدون نرمیوپی -

 .نماییدرا نصب و از مزایای آن استفاده 

 اتصال خط تلفن/فكس/مودم/شبكه )اختیاری( -6-3-2

خط ورودی  …هایی مانند تلفن، مودم، فکس، کارت شبکه وجهت حفاظت از خط دیتای دستگاه

را به  Output ( و سپس سوکتRJ45/11اس وصل نموده )در پشت یوپی Inputرا به سوکت آن

بندی استفاده شود( به دسـتگاه یـا ی کابل دیگری )برای خط تلفن از کابل موجود در بستهوسیله

 ید.یکارت مورد نظر متصل نما
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 اس )اختیاری(های مدیریت یوپیDeviceنصب  -7-3-2

ین پذیر است که در ااس در شبکه به دو روش زیر امکانارتباط، مدیریت و مانیتورینگ یوپی -

 باشد.قسمت روش اول مورد توجه می

، یـا  Internalاس )بصـورتهـای مـدیریت یـوپیDeviceبـا اسـتفاده از  روش مسـتقیم -1

External) 

 UPSwingی افزارهای خانوادهگیری از نرمبا بهره روش غیرمستقیم -2

فزار شرکت ابا واحد پشتیبانی و یا نرم ،جهت خرید و نصب Deviceقبل از انتخاب هرگونه  -

اس باید با یکدیگر و یوپی Deviceزیرا که ؛ یدیفاراتل تماس گرفته و نیاز خود را بیان نما

 سازگار باشند تا آسیبی به آنها وارد نگردد.

پوش هـای دراس را خاموش نموده و در پشت دستگـاه، پیچ، یـوپـیDeviceدر زمان نصب  -

Intelligent Slot های مرتبط را ببندید.حتیاط داخل آن نموده و سپس پیچرا باز و کارت را با ا 

 .نماییدمطالعه  را آن با مرتبط راهنمای دفترچه حتماً تهیه شده Deviceو استفاده از  نصب جهت -

اس به سایت فاراتل و های برقراری ارتباط با یوپیجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد روش -

 .نماییدمراجعه  CDافزار در یا دفترچه راهنمای نرم
 

 عملكرد دستگاه -3

 روشن نمودن دستگاه -1-3

اکنون که مکان مناسبی برای نصب انتخاب کرده و اتصاالت را طبق آنچه در مراحل قبل گفته  -

 اس را روشن نمود.توان یوپیاس رسیده و میبرداری از یوپیاید، نوبت به بهرهشد انجام داده

ها باید به ید، قبل از روشن نمودن آن، باتریینمااندازی میی اولین بار راهاس را برااگر یوپی -

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

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

 باشد.پذیر میامکان

اس فشار دهید تا بر روی پنل جلوی دستگاه را تا زمان قطع بوق یوپی ON/TESTدکمه  -

اس در ی مجاز ولتاژ و فرکانس باشد، یوپیدستگاه روشن شود. چنانچه برق ورودی در محدوده

خروجی را از  Battery Modeاس در حالت حالت برق روشن شده و در غیر این صورت یوپی

 شود.باتری تامین کرده و روشن می
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 نمای پنل جلوی دستگاه -2-3

  Scroll down یدکمه -ON/Test 6 یدکمه -1

  Select یدکمه -OFF  7 یدکمه -2

  Scroll up یدکمه -Fault  8 شگرینما -3

  LCD شگرینما -Inverter   9 شگرینما -4

  Lineنمایشگر  -5
  

 

 
 

  DSSهای سری اس: نمای جلوی یوپی17شکل  

 

شـرح همین دفترچه،  4این بخش و قسمت  ها درمفاهیم هر یک از نمایشگرها و یا کاربرد دکمه

 داده شده است.

 نمای پنل پشت دستگاه -3-3

 اسپیجهت کارت مدیریت یو Slot -7 ابل ورودی برق شهرک -1

 هفن خنک کنند -8 ورودی دستگاهبریکر  -2

 RJ45/11ای ورودی و خروجی کانکتوره -9 روجیپریزهای خ -3

 USBو  RS-232 پورت ارتباطی هوشمند -10 پریز خروجی کامپیوتری -4

 محل بستن سیم ارت -IEC320 11بریکر مخصوص پریز  -5

 های باتری خارج(اسپی)مخصوص یو باتریکانکتور مخصوص اتصال به کابینت  -6
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 DSS2000X و DSS1500X های سریاس: نمای پشت یوپی18شکل 

 

 

 
   DSS3000X های سریاس: نمای پشت یوپی19شکل 

 

 

 

 
   DSS1500B های سریاس: نمای پشت یوپی20شکل 
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 تنظیمات از طریق پنل جلو -4-3

 است. گردیده فراهم اسپییو داخلی تنظیمات از برخی در تغییر امکان دستگاه، جلوی پنل طریق از

 )حرکـت بـه بـاال( و  Scroll upهای ( با استفاده از دکمـه17شکل ر پنل جلوی دستگاه )د

Scroll down حرکت به پایین( و(        SELECTمی )توان تنظیمات را اعمال نمود.)انتخاب 

 :نماییدو انجام تنظیمات به ترتیب زیر عمل  Setupجهت ورود به منوی 

 

 به شکل زیر شود. LCDهید تا شمای را فشار د ی       دکمه -1
 

Setup Menu  
Cancel  

 

 دار شود.عالمت Setup Menuی را فشار دهید تا گزینه ی حال دکمه -2
 

Setup Menu  
Cancel 

 

 را فشار دهید تا وارد منوی تنظیمات شوید. ی       دکمه -3

 نمایید انتخاب را نظر مورد یگزینه ابتدا  و  یهادکمه از استفاده با مرحله این در -4

 فشردن بار هر با حال .جلوی گزینه مورد نظر قرار گیرد "" به طوری که عالمت

 و یا تغییر داد. نمود های مختلف را مرورحالت توان می        یدکمه

دار را عالمت Cancelی اید، گزینهکه از تغییرات منصرف شدهصورتیدر نهایت در -5

را فشار دهید. همچنین برای ذخیره و اعمال تغییرات،      یمهو سپس دک کرده

 را فشار دهید.       یه و دکمهنموددار را عالمت Save & Exitی گزینه

 توضیح داده شده است. LCDانواع تنظیمات از طریق پنل  1در جدول 
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 توضیحات فرضپیش حالت نام گزینه

Silent Backup 
هشدار صوتی در 

 زمان قطع برق
NO 

اس بـه حالـت بـاتری رفتـه و پیدر صورت فقدان برق مناسـب در ورودی، یـو

توان بوق هشدار این حالت را نماید. با این گزینه میخروجی را از باتری تامین می

 به صورت دائم وصل و یا قطع نمود. 

Silent SWF 

فعال یا غیرفعال 
نمودن 

 SWFهشدار

YES 

اس و یا برعکس بودن فاز و پیارت در ورودی یو-در صورت ولتاژ نامناسب نول

توان بوق هشدار این حالت را به صـورت دائـم وصـل و یـا نول، با این گزینه می

 قطع نمود.

Green Power 
خاموش شدن در 

 باریحالت بی
NO 

ت باتری باشد و بار اس در حالپی، درصورتیکه یو(Yes)با فعال نمودن این گزینه 

گاه جهت حفظ توان نامی آن کمتر باشد، آن 1اس نیز از %پیبه خروجی یو متصل

اس خاموش شده و بالفاصله پس از پیشارژ باتری و جلوگیری از اتالف انرژی، یو

 گردد.اس مجدداً روشن میپیاس از باتری به برق شهر، یوپیتغییر حالت یو

P.F.D.S 
(Power Fail 
Detection 

Sensitivity) 

 Low سطح حساسیت

اس نسبت به تغییـر شـکل ناگهـانی ورودی ی سطح حساسیت یوپیتعیین کننده

AC های توان گزینهاست. میHigh/Mid/Low/Generator  را بـرای آن در نظـر

ــت  ــت. در حال ــوج  Highگرف ــرات شــکل م ــوچکترین تغیی ــه ک  ACدســتگاه ب

کند. این گزینه بـرای تـامین باتری سوئیچ می العمل نشان داده و به حالتعکس

تر است ولی احتمال اسـتفاده از بـاتری در های خیلی حساس مناسببرق دستگاه

 .آن بیشتر است

تـوان بـا کـاهش حساسـیت، کننده، میهای مصـرفدر صورت پذیرش دسـتگاه

اس را در حالت تامین برق خروجی از برق شـهر افـزایش داد تـا ماندگاری یوپی

که کمتـرین حساسـیت وجـود  Generatorمر باتری نیز بیشتر شود. در حالت ع

 یابد.افزایش می 10UUUUدارد زمان سوئیچ به مد باتری تا 

N-E 
Filter 

فعال یا غیر فعال 
 نمودن رله

Neutral-Earth  

No 

با فعال نمودن این گزینه در صـورت درسـت بـودن جهـت فـاز و نـول ورودی 

با وجود ارت استاندارد این رله عمل کرده و باعث کـاهش نویزهـای  واس یوپی

Common mode .میگردد 

Fnom فرکانسی محدوده 3HZ 
در صورت استفاده از ژنراتور و پس از مشورت با خدمات پس از فروش فاراتل، 

 و بالعکس تغییر داد. 5HZاس را به پیی فرکانسی یوتوان محدودهمی

Battery 
Open 

Detection 

فعال یا غیر فعال 
نمودن فالت قطع 

شدن کانکتور باتری 
در هنگام کار در 

 حالت برق

YES 

هنگامی که کانکتور باتری قطع شود آالرم هشدار دهنده  DSS1500X,2000در 

در  DSS3000Xباشـد و در می  LCD (LOW BAT)و  LEDبه صورت صوتی و 

شـود ( نمایش داده میOPEN BATT)LCD و  LEDری صورت قطع کانکتور بات

توضیح اینکه اگر از کابینت باتری غیر فاراتل استفاده شود این فالـت هـم دیـده 

. برای دنمایمیشارژ  ها را، باتریصورت شارژر با کمترین توان اینشود که درمی

تـوان ایـن گزینـه را می LEDو خاموش شدن  OPEN BATTعدم نمایش کلمه 

 عال نمود.غیرف

 LCD : تنظیمات از طریق پنل1جدول 
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 تست باتری -5-3

ها توسط ی تست باتریسازی شده و نتیجهر عمل تست، شرایط قطع برق شبیهد -

و یا از طریق ابزارهای موجود در  LCDهای نوری، صوتی، نمایش بر روی دهندههشدار

 گردد.اعالم می UPSwingافزارهای نرم

بر روی پنل جلوی دستگاه عمل  ON/TESTی رق با فشردن کوتاه مدت دکمهدر وضعیت ب -

 شود.تست انجام می
 

 قطع/وصل نمودن هشدار صوتی در زمان قطع برق -6-3

بصورت منقطع به صدا در  (Battery Mode)اس در طول مدت استفاده از باتری بوق داخلی یوپی

اس، بـوق بر روی پنل جلوی یـوپی ON/TEST یای دکمهآید. در این حالت با فشردن لحظهمی

 گردد.قطع می

 خاموش نمودن دستگاه -7-3

شود. در اس خاموش میثانیه، یوپی 3دستگاه به مدت  جلوی پنل روی بر OFF یدکمه فشردن با

 این از بعد پردازد.می هاباتری شارژ عمل به و بوده روشن اسیوپی داخلی شارژر مدارهای حالت این

 نمایید. جدا شهر برق از را دستگاه ورودی اتصال هستید، نیز ورودی برق قطع خواهان چنانچه کار
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 هادهندههای مختلف دستگاه و هشداروضعیت -4

 نمایند.اس مطلع میهای مختلف یوپیها ابزاری هستند که کاربران را از وضعیتدهندههشدار

فاراتـل در نظـر  DSSهـای اسو اعالم وضعیت بـرای یوپی دهندهنوع هشدار دودر حالت کلی 

 گرفته شده است:

ی صـوتی )بـوق داخـل اس، هشـداردهندهئم نوری موجود در پنل جلو یوپیاز طریق عال -1

 هاو یا ترکیبی از آن LCDدستگاه(، نمایشگر 

مراجعـه  5-1)برای توضیح بیشتر به بخـش   UPSwingیفزارهای خانوادهاریق نرماز ط -2

 نمایید.(

 دستگاه LCDهای صوتی، نوری و اعالم وضعیت از طریق هشداردهنده -1-4

مفهوم هر یک از نمایشگرها را در بر دارد. در این جدول عالئم به کـار بـرده شـده در  2جدول 

گذاری شده است. همچنـین ( عالمت12ی نوری براساس نمای پنل جلو )شکل ستون نمایشگرها

های نمایشگرهای نوری و صوتی از طریـق اشـکال زیـر نوع هشداردهنده در ستون جدول این در

 باشد.قابل استنباط می
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 نمایشگرهای نوری
 توضیح حالت حالت هشدار صوتی

LCD LED )نوری( 

SWF Fault  چشمک C 1ممتد A 
Site 

Wiring 
Fault 

جهـت  .باشدرت ورودی دستگاه نامناسب میا-ولتاژ نول
و در  جای بـرق ورودی را جابـهرفع آن ابتـدا دو شـاخه

 ول را کنترل نمائید.ن-صورت تداوم، سیستم ارت

MOVFail  روشن A ـ ــ 
Varistor 
fuse fail 
detected 

ود مشاهده شـ MOVFailهرگاه در منوی نمایش عبارت 
ثانیه ثابـت باشـد، ابتـدا  30بیش از  نوری  LEDو 

مناسب بـه دسـتگاه اطمینـان حاصـل  باید از اتصال ارت
شود، در صورت صحت سیستم ارت با خـدمات پـس از 

 .نماییدفروش فاراتل تماس حاصل 

Standby      Standby 
ی روشن شـدن اس به برق شهر وصل بوده و آمادهیوپی
 باشد.می

Normal  روشن A   Normal وجود برق مناسب در ورودی 

Boost  چشمک B   Boost 
ــرق ورودی ضــعیف و دســتگاه عمــل تقویــت و ول تــاژ ب

 دهد.ون را انجام میفیلتراسی

Buck 
 

 B   Buck چشمک
ــعیف و  ــل تض ــتگاه عم ــاد و دس ــرق ورودی زی ــاژ ب ولت

 دهد.فیلتراسیون را انجام می

Backup  
 

 روشن
 

A 
 

 منقطع
C Backup 

Mode 

نمایـانگر آن اسـت کـه بـرق خروجـی  روشن بودن 
نیـز در حـال  گردد. اگـر ز باتری تامین میاس ایوپی

یـا فرکـانس چشمک باشد به معنای آن است که ولتـاژ 
باشد و در غیـر ی مجاز میبرق ورودی خارج از محدوده

 این صورت به معنای قطع برق ورودی است.

LBat  روشن A منقطع B Low 
Battery 

: باتری ضعیف و شارژ باتری رو بـه Back upدر حالت 
 ام است.اتم

در حالت برق: کابل باتری جدا شـده اسـت )مخصـوص 
 (48Vهای اسیوپی

Bad Batt      Battery 
Defect 

: باتری ضعیف یا خراب است در ایـن 2نتیجه تست باتری
ها فرصت شارژ داده ساعت به باتری 10حالت حداقل تا 

 شود.

Over Load     منقطع C Over 
Load 

دسـتگاه  توان نامی 104از % بار بیشبا 
 میدهد Over Loadتشخیص 

بارهای 
اضافی را از 

اس جدا یوپی
 B منقطع A روشن   OVLD .نمایید

Over 
Load 
Fault 

ثانیــه از نمــایش  10پــس از گذشــت 
Over Load  بر رویLCD  چراغ 

 شود.روشن و دستگاه خاموش می

OVHeat  روشن A منقطع A Over 
Heat 

دقیقه به  2ی افزایش دمای دستگاه بوده و پس از به معنا
جای بوق منقطع، بوق ممتد به صدا درآمده و در صورت 

                                                 
 شود.افزار یا پنل جلو قطع یا وصل تواند توسط نرمباشد که میهشدار صوتی به صورت بوق ممتد می 1
اس اجازه رفتن به پیمنظور از نتیجه تست باتری، زدن دکمه تست در حالت برق شهر است که اگر ولتاژ باتری کمتر باشد یو 2

  دهد.کند و فالت میاینورتر را پیدا نمی
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 نمایشگرهای نوری
 توضیح حالت حالت هشدار صوتی

LCD LED )نوری( 

 B ممتد
افزایش دما از مقدار آستانه، خروجی به سرعت قطع 

 گردد.می

Low Bus  روشن A منقطع B  

مشاهده این هشدارها با خدمات پس از در صورت 
  B منقطع A روشن  High Bus یید.فروش تماس حاصل نما

Bad Vout  روشن A منقطع B  

Open Batt  روشن A    

اس یا باتری نامنطبق به یـوپی کابل باتری جدا شده است
 متصل گردیده است.

 (96Vهای اس)مخصوص یوپی

xUnit Batt       

 xشـود و نشـان داده می Batt Levelدر صفحه نمـایش 
باشد می 9AHنت باتری معادل مشخص کننده تعداد کابی

 (96Vهای اسمخصوص یوپی)

Time Sleep    منقطع D Going 
To Sleep 

اس به صـورت بعد از اتمام زمان نمایش داده شده، یوپی
 گردد.اتوماتیک خاموش می

Slept      Slept 

بعد از اتمام زمان نمایش داده ولی دستگاه خاموش است 
در این مدت در ) اهد شدشده به طور خودکار روشن خو

بـه صـورت چرخشـی  Load Levelصفحه نمایش بـار 
 .(شودروشن و خاموش می

Load      Load 
Level % (20نمایش توان مصرفی به درصد )هر خانه معادل 

Batt      Battery 
Level % (20نمایش ظرفیت باتری )هر خانه معادل 

 ری و صوتی: اشکال هشداردهنده در نمایشگرهای نو2جدول 

 

 UPSwingافزاری با های نرمکنترل-5

 UPSwingی افزارهای خانوادهمعرفی نرم -1-5

 UPSwingی افزارهای خـانوادهشامل تمامی نرم CDاس یک عدد در محتویات بسته بندی یوپی

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

 ، تحت سیستم عاملهای مختلف برقرار خواهد شد.اس و رایانهرتباط یوپیا

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

 (.Shutdown O.S)خاموش نمودن سیستم عامل  -1
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افزار پس از به اتمام رسیدن شارژ باتری در زمان قطع برق یا سایر شرایط بحرانی، نرم

 نماید.اس بصورت مطمئن میبه خاموش نمودن سیستم عامل و یوپی اقدام

 (Monitoring)مانیتورینگ  -2

-onاس و برق شهر بصورت های 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 نمـودن، قطـع ار میافزاز طریق نرم

 اس ارسال نمود.صدا و غیره را به یوپی

 (Messaging)پیام رسانی  -4

افزار از روشهای مختلف، هشـدارها و اطالعـات مـورد نظـر را بـه کـاربر ارسـال نرم

 نماید.می

 (Logging)ثبت رویدادها و پارامترها  -5

 Logافـزار در فایلهـای اس توسط نـرممترهای برق شهر و یوپیتمامی رویدادها و پارا

 گردد.ثبت می

 

 تذکر:

ی نصب و استفاده افزارهای مورد نیاز، نحوهتوضیحات مربوط به چگونگی انتخاب و تهیه نرم -

افـزار، در دسـترس راهنمای نرم و تحت نام دفترچه CDبر روی PDF از آن به صورت فایل

 باشد.می

 باشد.ی خریدار میافزارهای شرکت فاراتل برعهدهراه اندازی تمامی نرمنصب و  -

افـزار بـه راهنمای نـرم ها و یا دفترچهجهت کسب اطالعات تکمیلی، دریافت آخرین نسخه -

 مراجعه نمایید. http://www.faratel.comافزار در سایت فاراتل به آدرس صفحه دانلود نرم
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 ت فاراتلکاری شرافزمحصوالت نرم -2-5

 شوند.بندی میافزاری شرکت فاراتل به دو دستۀ اصلی تقسیممحصوالت نرم 3طبق جدول 

 نگارش کاربردموارد 

ــن نگــارش مخصــوص سیســتم ــل ای ــرل و  Windowsعام ــان کنت ــوده و امک ب

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

فاراتـل  اسیـوپیایگان در سـایت و تمـامی محصـوالت افزار بصورت راین 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 وب از طرق مختلفی چـون مرورگرهـای در شبکه

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

 وجود دارد. UPSwing Netshut افزارهایبرقراری ارتباط با نرم

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

 باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می

Network   
Support 

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

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

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

 شود.باشند صادر میمی

( احتیـاج بـه خـــرید Clientافزارها )بـه ازای هـر رمــــجهت نصب و استفـاده از ایـن دسـته ن

License Number باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می 

U
P

S
w

in
g

 N
e
ts

h
u

t
 

 افزاری: محصوالت نرم 3جدول

 

 نمایند:های زیر را پشتیبانی میعاملاتل سیستمافزاری فارکلیه محصوالت نرم

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

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

 ساختار داخلی دستگاه -1-6

 

 
 

 DSS2000 و DSS1500 سریهای اسساختار داخلی یوپی: 21شکل 

 

 

 DSS3000 های سریاسساختار داخلی یوپی: 22شکل 
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 جدول مشخصات فنی -2-6

 DSS1500B-RT مدل
DSS1500X-RT DSS2000X-RT DSS3000X-RT 

DSS1500BW 

 Line-Interactive تکنولوژی

 1500VA – 1500Watt 2000VA – 2000Watt 3000VA – 3000Watt توان نامی 

 220 نامی ولتاژ

ی
ود

ور
 

 ولتاژمحدوده 
 (VAC 270~148)  نامی %70تا  %0در بار 

 (VAC 270~170)نامی %100تا  %70در بار  

 10A 13A 20A ماکزیمم جریان

 3Hz±50یا  5Hz± فرکانس
 فازتک فاز

جی
رو

خ
 

 ولتاژ
 VAC %10±220 برق

 2201% VAC باتری

 6.8A 9.09A 13.63A جریان

 فرکانس
 در حالت برق: سنکرون با ورودی

 0.01Hz±50در حالت باتری: 

 فازتک فاز
 1 ضریب قدرت نامی

THD  :5>در بار غیرخطی:  %6>در بار غیرخطی:  %5>در بار غیرخطی% 
 ثانیه 10توان نامی به مدت  %125تا   %105از تحمل اضافه بار

ی
تر

با
 

 اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویسسیلد  نوع

 48VDC 96VDC ولتاژ

 باتری داخلی
عدد باتری  4دارای 

12V به ابعاد
151*64*94mm 

 ندارد

 %90ساعت پس از تخلیه کامل تا  10حدود  زمان شارژ مجدد

کانکتور مخصوص 
جهت اتصال به کابینت 

 باتری خارجی
 دارد ندارد

در زمان استفاده از برق شهر:  %95< راندمان  
 4msec-2 زمان سوئیچ

طی
حی

ط م
رای

ش
 

 40dB>ی یک متری از دستگاه: در فاصله نویز شنوایی

محدوده 
 کاری

 40C-0 دما

 )غیر فشرده( %80~0 رطوبت

 (IEC62040متری از سطح دریا )براساس استاندارد  1000 تا ارتفاع ارتفاع

 : مشخصات فنی4جدول 
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 جدول مشخصات فیزیكی -3-6

 مدل
 ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد 

(mm) 

 (Kg) وزن

 بندیبا بسته خالص

DSS1500X-RT 
بندی:بدون بسته       88*512*440  

 205*620*530        بندی:با بسته
 90*542*483و پایه: ، رک با دستگیره

12.6 15.1 

DSS2000X-RT 14.1 16.6 

DSS3000X-RT 14.7 17.2 

DSS1500B-RT 25.8 28.3 

DSS1500BW 

بندی:بدون بسته       88*512*440  

 205*620*530        بندی:با بسته
 

25.8 28.3 

 : مشخصات فیزیکی5جدول 

 روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی -4-6

 هدف: -

کشی ورودی دستگاه باید از اس، مدار سیماز آنجایی که برای نصب و استفاده از دستگاه یوپی   

اس برای حصول اطمینان از مجزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه یوپیکشی خروجی سیم

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

 

 ابزار مورد نیاز جهت آزمایش: -

 یک عدد المپ به همراه سرپیچ آویز -1

کشی وجـود دارد بـه جـای یـک در سیم احتمال وجود دو یا سه فاز در صورتیکهتذکر:  

 المپ از دو المپ سری استفاده شود.

 های برق جهت برقراری اتصاالتسیم -2
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 گیری:ی انجام آزمایش و نتیجهنحوه -
 

 
کننده و برق شـهر اسـت، بـا مانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرفهاس از آنجایی که یوپی

حالت( همانند شکل زیر انتظار داریم  6های مختلف )ن به ترتیباستفاده از المپ و قرار دادن آ

تـوان از مجـزا بـودن ورودی و تا فقط در یک حالت المپ روشن شود. تنها در این صـورت می

خروجی اطمینان حاصل نمود و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی وجود دارد کـه 

 باید برطرف گردد.

 

 

 
 

 

 


