
 

 

 های فاراتلاسراهنمای استفاده از یوپی
Smart Double Conversion Series 

     

   

 های:مدل
  SDC1500X-RT (9003003915) 

  SDC2000X-RT (9003003957) 

  SDC3000X-RT (9003004021) 

  SDC6000X-RT-3U (9003004114) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

 گفتار:پیش

را به  شما دکاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصوالت فاراتل، ورو

 خانواده بزرگ فاراتل تبریک میگوییم.

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

 شرایط نگهداری از آن است.

یر و های جبران ناپذاز آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت

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

 بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

ار کفاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن کیفیت محصوالت و سطح رضایت مشتری به 

فت ریااز این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای د برد.می

 باشند.انتقادات و پیشنهادات شما می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شرایط نصب و گارانتید
یک سال  اس خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدتشرکت فاراتل یوپی

ستگاه، دنماید. به منظور برخورداری از خدمات گارانتی، الزم است پس از خرید گارانتی می

و  هگردیدتکمیل  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 یهااسیوپی نصب

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

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

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

 خصوص انجام شود در ادامه همین دفترچه آورده شده است.

 تیادداشا دستگاه ر یالاشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سر گونههر وقوع صورت در

 مجاز فاراتل تماس حاصل نمایید. ینماینده تریننزدیک با سپسو  کرده

 :باشندنمیموارد زیر مشمول گارانتی 

 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،حیح )همانند اتصال برق در خروجکشی صعدم رعایت کابل -

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

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

 لشرکت فارات

، تابلوی محصوالت فاراتل )جعبه پارالل در موجود دستی پسبای کلید از نادرست استفاده -

 از فاراتل  یربه غ یدست پسیبا یاستفاده از تابلو یاو  دیواری( پسیبا

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

ا یرتفاع انادرست و عواملی مانند سقوط از  یبه دستگاه بر اثر استفاده شدهخسارات وارد  -

 ابه ایر موارد مشهرگونه تماس با آب یا اسید و س زلزله، سوزی،برخورد با اشیاء دیگر، آتش

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

 .گرددها شامل گارانتی نمیباتری خرابی، ندنگرد



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ایمنی و نكات نگهداری هشدارهای
 دره و شدهای 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

  ها، اتریب. به دالیل گوناگون مانند وجود کنیداکیداً خودداری  دستگاهدرب  نمودناز باز  -

و خطر  دنباشولتاژ باال می برق دارای نیزاس حتی هنگام خاموش بودن یوپی اجزای

 دارند. گرفتگیبرق

 .شود پرهیز جداًترمینال کابینت باتری  با دست تماس از گرفتگی،برقدلیل خطر هب -

ر مسیر دهای برق سیم تا شودید و دقت یهر ماه یکبار اتصاالت برق دستگاه را بازبینی نما -

 .اس از نظر الکتریکی ایزوله باشندورودی و خروجی یوپی

 .ه شوددار استفاددستمال 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 یچبه ه -

جداً  ستگاهخارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی د ءاز وارد نمودن هر گونه اشیا -

 خودداری شود.

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

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

 .درسیدن به پوست و چشم وجود دار

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

 خریداری شده مراجعه کنید.

 
 موجب آسیبتواند تجهیزات جانبی می پس دستی موجود دراستفاده نادرست از کلید بای -

طه مربو اس شود. الزم است پیش از استفاده از آن دستورالعملدیدن تجهیزات متصل به یوپی

 به طور کامل مطالعه شود.



 

 

 

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

توسط  های، باترلیبه هر دل یاز بروز خطرات احتمال یریآن، الزم است جهت جلوگ در

پس از  یکسال 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.شبا یم کاربر دستگاهبر عهده  هایباتر ازدید ازکه عواقب عدم بد شومتذکر می 
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 اولیه دستگاه معرفی -1

 ( هسـتند کـه بـاLine-On)ن وقفـه دوبـ ACبع تغذیـه امنـفاراتـل  1SDCسـری هـای اسیوپی

بدون توجه بـه نوسـانات، اخـتالالت  ندادرـراحی شده و قـط Double Conversionی کنولوژـت

تـامین  دامنه ولتاژ و فرکـانس مناسـب باسینوسی کامل واره برق ـهمبرق شهر و حتی قطع آن، 

 نمایند. 

بـوده و بـدین مجـهز به سیسـتم کنتـرل هوشـمند میکروپروسسـوری  SDC های سریاسیوپی

 شود.انجام می آنها توسط قسمت تمامی و تشخیص خطاها در کنترلترتیب 

گیری، ههای دقیـق انـدازهای کامپیوتری، دستگاهسیستم در جهت استفاده هااین سری از دستگاه

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.می …و پزشکی، تجهیزات مخابراتی ،وسایل حساس آزمایشگاهی

 6-1بـه بخـش  SDCهـای سـری اسهای ساختار داخلـی یوپیی بلوک دیاگرامجهت مشاهده

 مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                     
1-Smart Double Conversion 
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 های ویژهقابلیت -1-1

 معرفی شده است. SDCهای اسهای ویژه یوپیقابلیت 1در جدول 
 

 

 سودمندی  قابلیت

شرایط برق بصورت دقیق مورد مانیتورینگ قرار گرفتـه   مجهز به کنترل هوشمند میکروکنترلری
فـاظتی ح -ی کنترلـیهای پیشـرفتهو به کمک الگوریتم

اس در تمــامی شــرایط ت ــمین عملکــرد صــحیح یــوپی
 گردد.می

ــانس ورودی  ــازه فرک ــار در ب ــت ک قابلی
3HZ±  5یاHZ± 

 توانایی کار با ژنراتور 

نمودن کامپیوترها در صـورت تشـخیص  Restartجهت   بان هوشمنددیدهمجهز به سیستم 
 عملکرد نادرست آنها مانند هنگام هنگ نمودن کامپیوتر،

 از کار افتادن تجهیزات مربوط به پورت سریال 
تغییرات ولتاژ خروجی بسیار پایین حدود 

 )قابلیت رگوالسیون باال( %1
ولتاژ خروجی مستقل از تغییرات ولتـاژ ورودی و میـزان  

هایی که حتـی بـه شود تا دستگاهجب میبارها بوده و مو
ی چند ولت نیز حسـاس هسـتند از یـک تغییرات دامنه
 .ی عالی برخودار شوندمنبع تغذیه

ـــداخلی  ـــای ت ـــذف نویزه ـــایی ح توان
 RFIو رادیوئی  EMIالکترومغناطیسی 

 50dBتا بیش از  Common Modeکاهش نویزهای  ◄ 

ای ماهوارهامکان استفاده در مراکز مخابراتی، پزشکی،  ◄
 بسیار حساس به نویز

 کاهش تداخل فرکانسی با سایر تجهیزات  ◄

ها و بارهـای متصـل بـه عدم ایجاد تلفـات در سـیم ◄
 اسیوپی

 جویی در وقتتعمیرات آسان و صرفه  ماژوالر بودن سیستم  
و یا طراحی بدون لـزوم  IGBTتکنولوژی 
 ترانسفورمر 

 طراحی منسجم، حجم و وزن پایین 

 سرعت فن کنترل

 

 

 

ذخیره انرژی، کاهش نویز شنوایی و باال رفتن طول عمـر  
 فن و دستگاه
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 سودمندی  قابلیت
ضریب توان ورودی بـاال و اعوجـاج هارمونیـک جریـان   PFCاصالح ضریب قدرت ورودی 

 ورودی پایین که نتایج زیر را در بر خواهد داشت:
دامنـه توان راکتیو مصرفی پایین و در نتیجه کـاهش  ◄

 ی برق مصرفیجریان ورودی و هزینه

به دلیل اصالح جریان ورودی، در زمـان اسـتفاده از  ◄
، نیازی به استرانسفورمر  یا ژنراتور در ورودی یوپی
 نصب این تجهیزات با ظرفیت باال نیست.

کاهش تداخل فرکانسی با سایر تجهیزات، بـه دلیـل  ◄
 جریان ورودی THDکاهش قابل مالحظه 

رسیدن به حداقل جریان سیم نول در سیستم امکان  ◄
سه فاز متعادل به دلیل حذف هارمونیک سوم جریان 

 ورودی
هـای ارتبـاطی هوشـمند مجهز بـه پورت

RS232  ــــودن ــــان اضــــافه نم و امک
اس های مدیریت یـوپی  Deviceاختیاری
  SNMPمانند

ــا ◄  ــاط ب ــراری ارتب ــان برق ــدنرم امک ــزار قدرتمن   اف
UPSwing Pro  هایذخیره نمودن، بستن فایلجهت 

شـبکه در شـرایط بحرانـی و امکـان  باز و خـروج از
 اس توسط آن کنترل و مانیتورینگ یوپی

ــه گزارش ◄ ــان تهی ــعیت و امک ــ  از وض ــای مختل ه
 اسپارامترهای یوپی

مناسب سـرورها و عـدم از  Shut Downاطمینان از  ◄
دست رفتن اطالعات حتی در صورت بـروز شـرایط 

 هشدار
دستی )در برخی از  Bypassامکان انجام 

 ها(مدل
 خـاموش بـه ازیـن بدون دستگاه سیسرو و ریتعم امکان 

 صــورت در ،(یاصــورت لحظــهبه ی)حتــ بارهــا نمـودن
 فاراتل پسبای تابلوی از استفاده

 برقراری ارتباط مناسب و راحت با کاربر ◄   LCDاستفاده از نمایشگر 
نمایش متنی هشدارهای مختل  و یا خطاهای پـیش  ◄

 آمده 

 نمایش پارامترهای مختل  ورودی و خروجی ◄

 نمایش توان مصرفی و شارژ باتری در تمام شرایط  ◄
نصب در کنار سایر تجهیزات داخل رک و متناسـب بـا   امکان نصب در رک 

 ف ای مورد نیاز
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 سودمندی  قابلیت

 نتیکاب یروقرار گرفتن دستگاه بر  امکان
 پاور کربه  ازیو عدم ن یباتر

 و کنندهمصرف نظر به بنا ف ا از نهیبه استفاده امکان ◄ 
  سنتر تاید یهاستمیس با سازگار

 به ازین عدم لیدل به کننده مصرف یهانهیهز کاهش ◄
 پاور رک دیخر

 مدیریت باتری 
 مجهز به شارژر سوئیچینگ

ژ و دشـارژ حـین شـارهای ویـژه در استفاده از الگوریتم 
هـد باتری و مجهز به امکاناتی که نتایج زیر را در بر خوا

 داشت:
 افزایش طول عمر باتری ◄

 حداقل میزان ریپل جریان در طول مدت دشارژ ◄

اس به برق شـهر و روشن شدن شارژر با اتصال یوپی ◄
 اسبدون نیاز به روشن نمودن یوپی

 شهراس بدون وجود برق اندازی یوپی قابلیت راه ◄
ی تسـت جهـت اطـالع از سـالمت مجهز به دکمـه ◄

 باتری 
 ها نمایش ظرفیت باتری ◄
مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینـت  ◄

 باتری و تامین توان متناسب با نیاز کاربر
 تکنولوژی

 On-Line Double Conversion 
عدم وابستگی ولتاژ و فرکانس خروجی نسبت به ولتاژ  ◄ 

 و فرکانس ورودی
اس به صورت کامالً سینوسی بوده ولتاژ خروجی یوپی ◄

ــایین  و اعوجــاج هارمونیــک کــل خروجــی بســیار پ
 باشد.   می

گیری های حساس دستگاه را اندازهاس دمای قسمتیوپی  مدیریت دما
کرده و در مقابل افـزایش بـیش از حـد دمـای داخلـی 

 نماید.دستگاه، از آن محافظت می
اس برای مدت معینـی در تامین توان بار توسط یوپی ◄  بارمدیریت زمان اضافه 

 زمان اضافه بار و هشدار به منظور اصالح
 توان مصرفی پایین ◄  راندمان باال

 هاکاهش هزینه ◄

حرارتــی و افــزایش طــول عمــر کلــی  تلفــات پــایین ◄
 اسیوپی
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 سودمندی  قابلیت

در شـرایط  اسامکان خـاموش کـردن سـریع یـوپی ◄   EPOترمینال  
 اضطراری

های ناشـی از ترانسـفورمر  امکان جبـران محـدودیت ◄  (ها)در برخی از مدل ITRترمینال 
 ایزوله در خروجی

 بهبود رگوالسیون و کیفیت شکل موج خروجی ◄

 SDCهای ویژه دستگاه : قابلیت1جدول 

 های حفاظتیسیستم -2-1

 رقدر مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتـاژ بـ اساز بارهای متصل به یوپی حفاظت -

 در صورت وجود ارت استاندارد

بـاتری )در  اسـتفاده از ورودی در حالت یحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روی دوشاخه -

 های دارای دو شاخه(مدل

 و فاز شدن برق ورودیاس در مقابل داز بارهای متصل به یوپیحفاظت  -

 یکننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محـدودهمصرف هایدستگاه از حفاظت -

 مجاز

 و فرکانس برق ورودی حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ -

 دمای داخل دستگاه حفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز -

در صورت وجود ارت  برق شهرموجود در  Common Mode هایحفاظت در مقابل نویز -

 استاندارد

 خروجیدر ابل اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت در مق -

 )به وسیله کانکتور باتری مخصوص( حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری -

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر -

 حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری -

 حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری -

 ها(رخی از مدلشبکه )در ب/خط تلفن/فکس/مودماز حفاظت  -
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 دستگاه نصب -2

 بندیمحتویات داخل بسته -1-2

 اسدستگاه یوپی -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 UPSwing هایافزارنرمکامل از  CDیک عدد  -

 با کامپیوترکابل ارتباط سریال  -

 (ها)در برخی از مدل مودم/فکس/کابل ارتباط تلفن -

 پولکیچهار عدد پین پالستیکی  -

 های آن و پیچ Rack Mountهای دستگیره -

های مجهز به ترمینال شکل به همراه دو عدد بست کمربندی )در مدل Uشش عدد سرکابل  -

 ورودی و خروجی(

های مجهز به ترمینال  در مدل)منی جهت نصب بر روی تابلو برق یک عدد برچسب هشدار ای -

 (ورودی و خروجی

 (خروجی-یهای مجهز به ترمینال ورودر مدلخروجی )د-ورودیشکل ترمینال  Lدرپوش  -

 کارت گارانتی -

 ای شامل اسامی نمایندگان خدمات پس از فروشدفترچه -
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 نمای پنل جلوی دستگاه -2-2

 ت.زیر نشان داده شده اس پنل جلوی دستگاه دارای تعدادی نمایشگر و دکمه است که در شکل

 ،Bypass ، تنظیمات،نمایشگر فرکانس، ولتاژ، دما -ON/Test 7دکمه  -1

 و Line Normal ،Backup ،Battery Level ،Load Levelنمایشگر  -2

 هشدارهای دستگاه و ... Inverterنمایشگر  -3

  Scroll UPدکمه  -Fault 8نمایشگر  -4

 OFFدکمه  -5

 Selectدکمه  -6

 Scroll Downدکمه  -9

  

 توجه:

تخـاب ( ان10)شماره  selectتوان با فشردن دکمه فرکانس ورودی و خروجی و دما را میولتاژ و 

 کرد.

 

 
 (Text LCD: نمای پنل جلوی )1شکل 
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 تنظیمات از طریق پنل جلو -3-2

 گردیـده فـراهم اسپییو داخلی تنظیمات از برخی در غییر ت امکان دستگاه، جلوی پنل طریق از

 (.باشندمی Text LCDهایی که دارای است )فقط در مدل

 )حرکـت بـه بـاال( و  Scroll upهای ( بـا اسـتفاده از دکمـه1در پنل جلوی دستگاه )شکل 

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

 و انجام تنظیمات به ترتیب زیر عمل نمایید: Setupجهت ورود به منوی 

 به شکل زیر شود. LCDی        را فشار دهید تا شمای دکمه -1
 

Setup Menu  
Cancel  

 

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

Setup Menu  
Cancel 

 

 تنظیمات شوید. ی        را فشار دهید تا وارد منویدکمه -3

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

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

 های مختل  را مرور نمود و یا تغییر داد.حالت توان می      ی  دکمه

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

را فشار دهید. همچنین برای ذخیره و اعمال تغییرات،      یکرده و سپس دکمه

 ی       را فشار دهید.دار نموده و دکمهرا عالمت Save & Exitی گزینه

 توضیح داده شده است. LCDانواع تنظیمات از طریق پنل  2در جدول 
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 توضیحات فرضپیش حالت نام گزینه

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

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

N-E Filter 
فعال یا غیرفعال 

 N-Eفیلترنمودن 
YES 

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

شـود و باعـث حـذف فعـال می N-Eاس و با وجـود ارت اسـتاندارد، فیلتـر پییو

 گردد.می Common Modeنویزهای 

Silent Backup 
قطع هشدار صوتی 
 در زمان قطع برق

NO 

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

الت را حتوان بوق هشدار این 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 فـاز و پیرت در ورودی یوا-در صورت ولتاژ نامناسب نول

ا توان بوق هشدار این حالت را به صـورت دائـم وصـل و یـنول، با این گزینه می

 قطع نمود.

ITR 
وجود یا عدم وجود 

ITR 
NO 

، در صـورت Yتوان با انتخاب وجود داشته باشد، می ITRاس پیاگر در خروجی یو

)در  کـردMUTEرا  SWFاس صـدای بیـزر پیجا بودن فاز و نول ورودی یوبهجا

SDC6000.) 

Bat Disc 
Fault 

فعال یا غیر فعال 
نمودن فالت قطع 
شدن کانکتور 
 باتری در مد برق

YES 

 در صورت فعال بودن، هنگامی که کانکتور باتری دستگاه در مد بـرق قطـع شـود

بصـورت  LCDدستگاه قطع بودن باتری را فهمیده و با آالرم صـوتی و نمایشـگر 

LOW BATT نمایش می( در دهدSDC6000 فعال نمی)باشد. 

 LCD : تنظیمات از طریق پنل2جدول 
 

 دستگاه LCDهای صوتی، نوری و اعالم وضعیت از طریق هشداردهنده -4-2

ده در مفهوم هر یک از نمایشگرها را در بر دارد. در این جدول عالئم به کـار بـرده شـ 3جدول 

گذاری شده است. همچنین در عالمت( 1ستون نمایشگرهای نوری براساس نمای پنل جلو )شکل

قابـل  2های نمایشگرهای نوری و صوتی از طریـق شـکل این جدول نوع هشداردهنده در ستون

 باشد.استنباط می

 

 
 ها: انواع هشداردهنده2شکل
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 نمایشگرهای نوری
 توضیح حالت حالت هشدار صوتی

LCD LED )نوری( 

SWF,NULL روشن A ممتد A 
Site 

Wiring 
Fault 

. جهـت باشـدرت ورودی دستگاه نامناسب مـیا-ولتاژ نول
جا و در صـورت ی برق ورودی جابهرفع آن ابتدا دو شاخه

 تداوم، سیستم ارت کنترل شود.

Standby     Standby 
ی روشـن شـدن اس به برق شهر وصل بوده و آمـادهیوپی
 باشد.می

Normal     Normal 
Mode  شود.ورودی تامین میولتاژ خروجی از برق 

Backup   منقطع 
C Backup 

Mode 
Back up اس از نمایانگر آن است که برق خروجـی یـوپی

 گردد.باتری تامین می

LBat   منقطع B Low 
Battery 

: باتری ضعی  و شـارژ بـاتری رو بـه Back upدر حالت 
 اتمام است.

 در حالت برق: کابل باتری جدا شده است.

Bad Batt     Battery 
Defect نتیجه تست باتری: باتری ضعی  یا خراب است. 

Over Load    منقطع C Over 
Load % توان نامی 105بار بیش از 

OVHeat   
 A ممتد

Over 
Heat 

ند دمای دستگاه باال رفته: اگر در مد برق باشد بعد از چ
باشد رود و اگر در مد باتری می BYPASSدقیقه به 

 B منقطع شود.خروجی قطع می

Low Bus   منقطع B  
 باشد.داخلی دستگاه خارج از رنج مجاز می DCولتاژ 

High Bus   منقطع B  

BadVout   منقطع B BadVout 
ولتـاژ خروجـی دســتگاه خـارج از محــدوده تعریـ  شــده 

 باشد.دستگاه می

INV روشن A   Inverter  شود.میخروجی دستگاه از طریق اینورتر تامین 

Bypass     Bypass  ولتاژ خروجی دستگاه از مسیرBypass شود.تامین می 

Line روشن 
A   

Line 

 باشد.ولتاژ و فرکانس ورودی در محدوده مجاز دستگاه می
C   باشد.فرکانس ورودی در محدوده مجاز دستگاه نمی 
B   باشد.ولتاژ ورودی در محدوده مجاز دستگاه نمی 

Time Sleep   منقطع D Going 
To Sleep 

اس بـه صـورت بعد از اتمام زمان نمایش داده شده، یـوپی
 گردد.اتوماتیک خاموش می

 

Slept     Slept 

دستگاه خاموش است ولی بعد از اتمام زمـان نمـایش داده 
شده به طور خودکار روشن خواهد شد )در ایـن مـدت در 

بـه صـورت چرخشـی  Load Levelصـفحه نمـایش بـار 
 (.شودروشن و خاموش می

Test   منقطع D Testing 
Battery 

بـه  ثانیـهباشد و بعد از ده دستگاه در حال تست باتری می
 گردد.حالت نرمال برمی
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 نمایشگرهای نوری
 توضیح حالت حالت هشدار صوتی

LCD LED )نوری( 

Fault روشن 
C ممتد A 

Fault 

 جا بودن فاز و نولبههشدار قطع ارت یا جا

A منقطع B 
و ...(  Low Bus ،Over Loadدستگاه بـه دلیـل مشـکلی)

 فالت داده است.

OPEN BATT   منقطع B  

اس جدا شده است و یا باتری نـامنطبق پیکابل باتری از یو
هـای اسپیاس متصل گردیده است )فقط بـرای یوپیبه یو
48V  96وV.) 

 : اشکال هشداردهنده در نمایشگرهای نوری و صوتی3جدول 

 نمای پنل پشت دستگاه -5-2

 ده است.های زیر نشان داده شهای مختلفی است که در شکلشامل قسمتاین پنل 

 نمایشگر هشدار برق شهر در خروجی -14 ابل/ترمینال ورودی برق شهرک -1

تگاه جهت خـاموش نمـودن دسـ EPO پورت -15 رمینال/پیچ اتصال به ارتت -2

 کابینت باتری به کانکتور مخصوص اتصال -3  یدر مواقع اضطرار

 شـود)رجوع  پسبای تابلوی به اتصال پورت -16 ترمینال خروجی/پریز -4

 RJ45/11 های ورودی و خروجیکانکتور -5 فاراتل( پسیبا تابلوی دفترچه به

 یزولـهرمر ااتصال بـه مـاژول ترانسـفو پورت -17 (SWFکشی )سیماشکال در  نمایشگرتشخیص -6

 در) (ایزولـه ترانسـفورمر دفترچـه به شود)رجوع 

 (هامدل برخی از
 RS232پورت ارتباطی هوشمند  -7

  نمایشگر اشکال فیلتر ورودی -8

  کنندههای خنکفن -9

10- Slot اسجهت کارت مدیریت یوپی  

  یوز بریکر برق شارژرکابینت باتریف -11

  ریز مخصوص  برق شارژر کابینت باتریپ -12

  یکر ورودیفیوز بر -13
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 (RT-2U)مدل  SDC: نمای پنل پشت 3شکل 

 
 

 
    

 
 (RT-3U)مدل  SDC6000: نمای پنل پشت 4شکل 

 

 انتخاب محل نصب دستگاه -6-2

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  نصبدر انتخاب محل 

منابع  باید در جایی دور ازو شده  طراحی داخل ساختماندر اس جهت استفاده یپاین یو -

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

امکان گردش شود که  نصبایی جدر و جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 10cmدستگاه باید حداقل  -

 .وجود داشته باشدهوا 
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دول جطابق با مشرایط محیطی استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دریا،  -

 باشد. 6-2ی موجود در بخشمشخصات فن

های هایزوله نصب و پای بر روی کابینت باتری یا ترانسفورمربر روی سطح صاف  ددستگاه بای -

 های رک به درستی در محل مناسب نصب گردد.و در مدلآن چفت گردد 

 تری نباید در مسیر تردد اشخاص باشند.اس و کابینت باهای ارتباطی یوپیابلک -

 داخل رک، موارد زیر نیز مورد توجه خاص قرار گیرند.جهت نصب در  -

 اده بهینه از: به منظور رعایت استانداردهای ایمنی و همچنین استفی مناسبوجود تهویه

 تجهیزات باید از تهویه مناسب هوا در داخل رک اطمینان حاصل نمود.

گاه در داخـل رک، ی دسـتگهدارندهها و صفحات ن: ریلها و صفحات نگهدارندهاستحكام ریل 

 د.یدا نکننباید با توجه به وزن و ابعاد دستگاه انتخاب شوند تا در اثر وزن دستگاه تغییر شکل پ

ی در داخل رک توجه در صورت نصب کابینت باتر اس و کابینت باتری:محل قرارگیری یوپی

ی باالترین کابینـت اس بر روتر قرار گیرند و یوپیینها در طبقات پایاالمکان باتریشود که حتی

 باتری قرار گیرد.

 هشدار:

ها حتماً باید باشند، لذا نصب این مدلزیاد می هااس و کابینت باتریهای یوپیوزن برخی از مدل

 های تعبیه شده بر روی دستگاه انجام گیرد.توسط دو نفر و با استفاده از دستگیره

شـود رک ( توصـیه می5KVAال )باالتر از های توان بادر مورد دستگاه اس:جدا کردن رک یوپی

 باشد.اس در نزدیکی تابلو برق میاس از رک سرور جدا باشد. مکان مناسب رک یوپییوپی
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 اسپییو همراه به نصب قابل جانبی تجهیزات -7-2

 نیز را بیرونی ولهایز ترانسفورمر دستگاه و دستی پسبای تابلوی توانیدمی دستگاه همراه به

 .باشندمی ذیل شرح به کدام هر محاسن که دهید سفارش

 : از است عبارت فاراتل دستی پسبای تابلوی از استفاده محاسن

 (ایلحظه 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

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

 .داد انتقال مصرفی

 
 

 

 
  پسبای تابلوی  :6 شکل ایزوله ترانسفورمر: 5 شکل           

 خـالف بـر و شـده طراحـی Double Conversionجدیـد  تکنولوژی با SDC هایدستگاه سری

 خـود صـحیح عملکرد جهت ترانسفورماتور به نیازی هیچگونه Transformer Base هایدستگاه

 ترانسـفورمر از استفاده حال عین در اما. باشندمی Transformer Less نوع از اصطالحاً و ندارند

 .شودمی صیهتو آن کارگیریبه کنندهمصرف نیاز به بسته که است محاسنی دارای ایزوله

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

 .است
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 بسیار بایستمی حساس کاربردهای در که 2مشترک مد نویزهای مالحظه قابل کاهش -

 .شوند محدود

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

 .است

 اهدستگ عمر طول متوسط بردن باال و اسیوپی خروجی بر وارد هایاسترس کاهش -

 هـایکاربرد کلیـه در ایزولـه ترانسـفورمر از اسـتفاده کـه شودمی باعث فوق محاسن کلیه

 .گردد پیشنهاد حساس

 دارد، وجـود نیـز اسیوپی نصب از پس حتی ایزوله ترانسفورمر و پسبای تابلوی سفارش امکان

 .شوند بازبینی هاکشیسیم بایستمی ولیکن

 اندازی دستگاهنصب و اتصاالت جهت راه  -8-2

 نـتیکاب یرو بـر نصـب نیهمچنـ و رک در نصـب تیـقابل فاراتـل  SDC یسر یها اسیوپی

ادامـه  در فـوق یهـاروش از کـدام هـر به دستگاه نصب که باشندیم دارا را های فاراتلیباتر

  .شودیم داده حیتوض

  باتریبر روی کابینت اسنحوه نصب و اتصاالت یوپی -1-8-2

ابینـت کسـق   پـولکی هایکابینت باتری را با توجه به دفترچه راهنمای آن مونتاژ نمایید و پین

ونتـاژ م )موجـود در لـوازم جـانبی( را های پالستیکی مادگیباتری را جدا نموده به جای آن پایه

های آن بـر روی کـه پایـهیبطور دهیـد بر روی کابینـت بـاتری قـرار را اسنمایید سپس یوپی

اس و کابینت اتصاالت یوپی 9و  8و  7های چفت گردد و مطابق شکل های پالستیکی مادگیپایه

 باتری را برقرار نمایید. 

                                                     
 ند.ارت وجود دار -ارت و فاز -شود که بین نولهای مد مشترک به نویزهایی گفته میویزن -2
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 SDC6000-RT : 9شکل  SDC1500-RT :8شکل  SDC3000-RT و SDC2000-RT:7شکل 

 توجه:

ن کار  نصب گردد ای پساس ترانسفورمر ایزوله یا تابلوی بایکه به همراه دستگاه یوپیدر صورتی

 انجام گردد.ها باید با توجه به دفترچه راهنمای آن

 در رک  اسنحوه نصب و اتصاالت یوپی -2-8-2

 :باشدیم ریز بیترت به رک در دستگاه نصب مراحل

 لـذا ،اسـت شـده یطراحـ یبـاتر نتیکاب یرو بر گرفتن قرار یبرا فرض شیپ طور به اسیپوی

 :گردد اجرا لیذ راتییتغ دیبا رک در آن دادن قرار جهت

 خـارج اسیوپیـ ریـز از دوسو یگوشتچیپ توسط یکیپالست یهاایهپ 10 شکل مطابق ابتدا  -1

 .گردد
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 یکیپالست یهاهیپا نمودن خارج:  10 شکل

 اس نصب گردد. های پالستیکی در زیر یوپیهای پولکی به جای پایهپین -2

 
 های پولکیقرار دادن پین:  11 شکل

شکل پیچ شود و سپس این صـفحات بـه  Lهای فلزی ها به صفحهدستگیره، 12مطابق شکل -3

 اس متصل گردند.یوپی

اس را در محـل مـورد نظـر های نگهدارنده رک، یـوپیها و یا صفحهپس از تنظیم جای ریل -4

 های آن را محکم نمایید.نصب و پیچ

 
 های مدل رک: اتصال دستگیره12شکل 
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 اس و کابینت باتری در داخل رکی قرارگیری یوپینحوه -5

 جه:تو

  .قرار گیرد ی آناس در باالترین قسمت رک نصب گردد و یوپیدر پایین باید باتری کابینت

  
 ب -13شکل  ال  -13شکل 

 
 به کابینت باتری SDC3000-RTو RT-SDC1500 ،RT- SDC2000 هایاس: اتصاالت یوپی13شکل

 نکته: 

اهنمای رتوان با توجه به دفترچه میبیشتری باشد،  (Backup) دهیچنانچه نیاز به زمان سرویس

 ها را با هم موازی نمود.کابینت باتری آن

 

 توجه:

ولتـی سـاخت  96 هاینت باتریفقط با کابی SDC3000X-RTو  SDC2000X-RTهای اسیوپی

ریـان جباشند لذا در صورتی که کابینت باتری متفرقه به دستگاه متصل گردد فاراتل سازگار می

 .(آمپر1رسد )یارژ به حداقل مش

 توجه:

به  بایستیم اند،شدهمشخص در کنارشان  IN عالمت که هایییمرشته س های زیرشکل یهکل در

بـه  بایسـتیاند مشـده مشخص OUTکه با عالمت  هایمبرق شهر وصل شده و آن دسته از س

 متصل گردند. یمصرف یبارها
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 توجه:

فترچـه اس حتمـاً بـه دپس به همراه یـوپیتابلوی بای در صورت استفاده از ترانسفورمر ایزوله و

اس بـه دو کابینـت ی نصب و اتصـاالت یـوپینحوه ال  -14 رجوع گردد. شکل هاراهنمای آن

ه ترانسفورمر ایزوله و دو عدد کابینـت بـاتری نشـان را به همرا اسب یوپی -14باتری و شکل 

 نیز اضافه شده است. پستابلوی باید  -14ج و -14های . در شکلدهدمی
 

 

 

 

 
 با دو کابینت باتری SDC6000ساال : یوپی -14شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسفورمر ایزوله و ، تر SDC6000اس یوپیب:  -14شکل 

 دو کابینت باتری

 
 



 

 
 

20 

 

 

 
، ترانسفورمر ایزوله و دو SDC6000ساج: یوپی -14شکل 

 کابینت باتری

 
انسفورمر ایزوله ، تر SDC6000اس یوپید:  -14شکل 

 و تابلوی بای پس وکابینت باتری
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 نصب به صورت ایستاده -3-8-2

توانند در کنار کابینـت بـاتری بـه صـورت می SDC3000و  SDC1500،SDC2000های دستگاه

 ایستاده قرار گیرند. 

 باشد:ها به صورت ایستاده به ترتیب زیر میمراحل نصب دستگاه با کابینت باتری

های پالسـتیکی زیـر های پولکی درپوش بغل دسـتگاه و پایـهگوشتی دوسو، پینابتدا توسط پیچ -1

 خارج گردند. 15دستگاه مطابق شکل 

 
 

 های درپوش: خارج نمودن پین15شکل 

در جای خالی شده پین پولکی بغـل دسـتگاه مونتـاژ  16چهار عدد پایه پالستیکی مطابق شکل  -2

 شود.

 
 هاقرار گرفتن پایه: محل 16شکل 

 تذکر:

 کابینت باتری مطابق با دستورالعمل نصب آماده گردد.

 گردد.کی کابینت باتری نیز به همین صورت نصب مییهای پالستپایه

 توجه:

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

 جهت باشند.ها در یک اس و کابینت باترییوپی
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ها به هم محکم شـوند. در صـورت اس کنار هم قرار گیرد و توسط بستکابینت باتری و یوپی -3

 ها به یکدیگر متصل گردند.استفاده بیش از یک کابینت باتری مطابق شکل زیر کابینت

 
 اس و کابینت باتریهای نگهدارنده بر روی یوپی: نحوه قرار گرفتن بست17شکل 

های نگهدارنده مطـابق شـکل زیـر بـه یکـدیگر س و کابینت باتری از پشت توسط بستایوپی -4

 متصل گردد.
 

 
 اس و کابینت باتریهای نگهدارنده در پشت یوپی: نحوه قرار گرفتن بست18شکل 

 اتصال به کابینت باتری -4-8-2

مخصوص کابینت باتری را به ترمینال تعبیه شده در پشـت  کابل 14و  13های با توجه به شکل

دستگاه متصل نمایید و نسبت به محکم بودن اتصـال آن اطمینـان حاصـل نماییـد همچنـین در 
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شـارژر را بـه ترمینـال  هایی که کابینت باتری دارای شارژر اسـت کابـل مخصـوص بـرقمدل

 متصل نمایید. اسمخصوص برق شارژر بر روی پنل یوپی

 اسقابل توجه در اتصال کابینت باتری به یوپی نكات -1-4-8-2

اس، ها، قبل از متصل و یا جدا نمودن کابینت باتری به یوپیه دلیل باال بودن ولتاژ ترمینالب -

 دستگاه را خاموش و از برق جدا نمائید.

رار اموش قر صورت وجود بریکر در کابینت باتری، قبل از انجام اتصاالت آن را در حالت خد -

 دهید.

اس پریز مخصوص ر صورت استفاده از کابینت باتری شارژردار، چنانچه در پنل پشت یوپید -

ریز به پ شارژ کابینت باتری تعبیه شده است، سیم برق ورودی کابینت باتری )جهت شارژ( را

اس متصل نمائید. در غیر این صورت دقت نمائید تا در مخصوص آن در پشت یوپی

اس و کابینت باتری های یوپیکشی سه فاز، برق ورودی به هر یک از دستگاهای کابلهسیستم

 از یک فاز واحد تامین شوند.

اس وصل نمود. در انتخاب آن دقت شود تا توان به یوپیر مدلی از کابینت باتری را نمیه -

تری مورد اس سازگار باشد. جهت انتخاب کابینت باولتاژ کابینت باتری با مشخصات یوپی

 حاصل نیاز و مشخصات مربوطه به سایت فاراتل مراجعه نموده و یا با سازمان فروش تماس

 نمائید.

 بط با آن مراجعه شود. راهنمای مرت ها حتماً به دفترچهرای نصب کابینت باتریب -
 

 به بار اتصال -5-8-2

 و بـوده گـانیرا کشـور سراسـر در آن یجـانب زاتیـتجه و فاراتل شرکت یهااسیوپی نصب -

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

 بـه زمجـا محتـرم کنندگانمصـرف و شده داده حیتوض یکل صورت به نصب قهیطر ادامه در

 .بود نخواهند دستگاه نصب

 اتصـال از قبـل لیـدل نیهم به است، شده یطراح یوتریکامپ یبارها هیتغذ جهت دستگاه نیا -

شـرکت فاراتـل  یبانیاز کارشناسان بخش پشـت ،اسیوپی به وتریکامپ از ریغ یدستگاه ونهرگه
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 تـوانیانجـام شـده، م یهـاشیگفـت کـه طبـق آزما دیبا زین نترهای. در مورد پردیئال نماسؤ

 یبـا تکنولـوژ ینترهـایپر یمتصل نمود. اما در خصوص برخ اسیوپیرا به  یزریل ینترهایپر

خطـا در عملکـرد  جـادیممکن است باعـث ا یالحظه DC یهاانیجر دنیکش لیبه دل ،یمیقد

 اسـتفاده زولـهیا ترانسفورمر ماژول از شودیم شنهادیپ مشکل نیا رفع یبراشوند که  اسیوپی

 .شود

 هیتوصـ داًیـاک یشـگاهیآزما یکاربردهـا ایـ و حسـاس مراکـز در دستگاه استفاده صورت در -

 رتصـو نیـا در گردد، استفاده دستگاه یخروج در زولهیا ترانسفورماتور ماژول از شودکهیم

 .نمایید مطالعه دقت به را آن به مربوط یراهنما دفترچه حتماً

 نیتام اسیوپی یخروج قیمنحصراً ارت خود را از طر اسیوپیمتصل به  یشود که بارها دقت -

اِرت در  سـتمیس یهمبنـد جهـت. باشندبه ارت نداشته  یگریمستقل د ریمس چینموده و ه

رفته شده محل در نظر گ ایو  دستگاه نالیشده در ترم هیاِرت تعب چیاز پ شودیم هیبارها توص

 . شود استفادهها در پشت دستگاه

 اس باشد. توان نامی یوپی 70شود مجموع توان مصرفی بارهای متصل کمتر از %وصیه میت -

 توجه:

بـا  متناسـبغیـر های رابط غیر اسـتاندارد و یـا از سیم ،اسوجه برای توسعه پریز یوپی به هیچ

 جریان مصرفی استفاده نگردد.

ی برق ورودی تجهیزات کامپیوتری را به ( دوشاخه3KVAهای توان پایین )تا اسدر یوپی  -

 پریزهای خروجی در پشت دستگاه متصل نمایید.

 (4باشد )مطابق شکلروجی میخ -اس دارای ترمینال ورودییوپیکه  SDC6000 هایدر مدل 

 )اتصال به برق شهر( 2-8-7 بخش هایاس مطابق دستورالعملجهت اتصال تجهیزات به یوپی

 در همین دفترچه انجام گیرد.
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 مقدار توان مجاز بارها تخمین -1-5-8-2

 ئید.شوند تهیه نماحافظت میاس مهایی که توسط یوپییستی از تمامی دستگاهل -1

شت هر دستگاه برچسبی با مشخصات الکتریکی آن وجود دارد، ولتاژ پمعموالً در  -2

(Voltage( و جریان )Currentمندرج در آن را خوانده و در هم ضرب نمائید تا توا ) ن

 به دست آید. VAدستگاه برحسب 

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

 اس باشد.نباید بیشتر از توان نامی یوپی

 اتصال به ترانسفورمر ایزوله )اختیاری( -6-8-2

مراجعه  اس به دفترچه راهنمای نصب ترانسفورمر  ایزولهجهت اتصال ترانسفورمر ایزوله به یوپی

  گردد.

 اتصال به برق شهر -7-8-2

 های رابط برق، اطمینان حاصل نمائید.برق ورودی دستگاه و یا سیمدار بودن از اِرت -

های فاز و کشی خروجی کامالً مجزا باشد، یعنی سیمکشی ورودی دستگاه باید از سیمدار سیمم -

کشی لل کابنول ورودی و خروجی هیچگونه اتصال الکتریکی به هم نداشته باشند. به عنوان مثا

ده شباشد. برای حصول اطمینان از این موضوع به آزمایش درج نباید بصورت نول مشترک 

 مراجعه نمایید. 6-4در بخش

دهنده اشکال در )هشدار SWFس به برق شهر نمایشگر اچنانچه پس از اتصال یوپی -

کشی(، در پنل پشت دستگاه روشن شد، ابتدا فاز و نول ورودی را بالعکس وصل نموده و سیم

باشد. در این صورت ارت می -مایشگر، مشکل در ولتاژ نولدر صورت خاموش نشدن ن

مپدانس ای مشتری باید نسبت به اطمینان از درستی سیستم اِرت اقدام نماید. جهت محاسبه

مراجعه نمایید.  6-5اِرت و حصول اطمینان از وجود اِرت سالم به آزمایش مندرج به بخش 

کشیده شدن جریان زیاد از سیم نول  تواندمیارت باال، -یک دلیل اصلی دیگر برای ولتاژ نول
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گردد در باشد که در این وضعیت پیشنهاد می بارهای نامتعادل در سیستم سه فازدر اثر 

 اس از ترانسفورمر  ایزوله استفاده گردد.خروجی یوپی

توان دار برای همبندی پایدار و مستحکم سیستم اِرت می رتای های دارای دوشاخهدر مدل -

ی وشاخهدپیچ اِرت تعبیه شده در پنل پشت دستگاه استفاده نمود. در این صورت چنانچه  از

رت ابرق ورودی از پریز جدا شود یا به هر علت دیگری ارت ورودی قطع شود، سیستم 

م و سی همچنان متصل باقی خواهد ماند. در این حالت الزم است دقت شود که سیم ارت پریز

اشته ها وجود نداز یک نقطه تامین شده و اختالف پتانسیلی بین آن اِرت متصل به پیچ هر دو

 باشد. 

نامه معاونت نظام مهندسی وزارت مسکن شود چاه اِرت ساختمان، مطابق با آئینوصیه میت -

نین برای ایمنی جان کاربران و همچ رت استانداردابرداری باشد. وجود اتصال احداث و بهره

 ضروری است.  Common Modeحذف نویزهای 

باشد، آن را به پریز برق شهر وصل نمایید و ی ورودی اس دارای دوشاخهکه یوپیدر صورتی -

ودی اس متناسب با حداکثر جریان ورکشی، پریز و فیوز ورودی یوپیدقت نمایید که کابل

                                                                     اس باشد.یوپی

باشند. برای اتصال آن به خروجی می -ورودی دارای ترمینال SDC6000های مدل اسیوپی -

 برق شهر و بارها به ترتیب زیر عمل نمایید:

 5 با طول حداکثر SDC6000های اسبرای یوپی 4ی ای با نمرهو عدد کابل سه رشتهد -1

کابل با  تناسب طول مسیر، باید ازمتر به  5متر تهیه شود. دقت شودکه در فواصل بیش از 

 نمره سیم باالتر استفاده شود.

 اس تا بارها و برق شهر حداقل طول را داشته باشد.های یوپیکه کابلگردد توصیه می

شکل قرار دارد که باید از یک  Uاس، شش عدد سرکابل بندی یوپیر داخل بستهد -2

مپ شود. در صورت عدم وجود ابزار ریک 19های هر دو کابل همانند شکل سمت به سیم

 کاری نمائید.مناسب جهت کریمپ، آنها را با قلع، لحیم

 توجه:      

                                                      .قطع نماییدرا تابلوی اصلی  برق فیوز بریکر اس حتماًقبل از اتصال برق به یوپی
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رت )طبق جدول اهای ورودی و خروجی را به دقت و با توجه به ترتیب فاز، نول و ابلک -3

ارت   SDC6000( به ترمینال ورودی و خروجی وصل نمائید. توجه شود که در مدل 4

 گردد.ورودی و خروجی بصورت مشترک متصل می

 Lها از دو عدد بست کمربندی و درپوش ترمینال جهت جلوگیری از کشیده شدن کابل -4

شکل  Lبه درپوش  20ها را طبق شکل بندی استفاده نموده و کابلشکل موجود در بسته

  اس متصل نمائید.ترمینال یوپی

 
 خروجی-شکل ترمینال ورودی Lها به درپوش ی محکم کردن کابل: نحوه20شکل 

ی آمپر 50وز مینیاتوری کابل وصل شده به ورودی دستگاه باید از طریق یک فی اکنون -5

هر شکه بر روی تابلو برق به درستی نصب شده است با رعایت فاز و نول صحیح به برق 

رچه وجی را نیز با رعایت نکات درج شده در دفتمتصل گردد. همچنین کابل متصل به خر

محل  بندی را درراهنما به بارها وصل نمائید. نهایتاً برچسب هشدار ایمنی موجود در بسته

 اس بچسبانید.پس یا تابلوی برق یوپیتابلوی بای

 رنگ معنا نماد

L ای یا مشکیقهوه فاز 

N آبی نول 

 زرد/سبز ارت 

 

 
 های ورودی و خروجی: اتصال کابل19شکل  4جدول 
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 اس به همراه یوپی EPOپس و یا کلید بای ترانسفورمر ایزوله، تابلوی از کهصورتی در -6

 پشت در دهش تعیین محل در هاآن از کدام هر مربوطه کانکتور که است الزم شود، ستفادها

های که ماژول است ذکر به الزم. و محکم گردد متصل 21 شکل مطابق اسیوپی دستگاه

 را هاآن از کدام هر توانمی کنندهمصرف نیاز به بسته و بوده مستقل یکدیگر از کامالً فوق

 .داد قرار استفاده مورد اسبه همراه یوپی

 توجه:

جعه اس مرابرای اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای محصوالت جانبی مورد استفاده با یوپی

 گردد.
 

 
   EPOپس و بای ایزوله، تابلوی ترانسفورمر به مربوط اتصاالت و پشت پنل شکل: 21 شکل

 

 اتصال کابل ارتباط با کامپیوتر )اختیاری( -8-8-2

افزارهای ی نرمگیری از امکانات گستردهاس و کامپیوتر و بهرههت برقراری ارتباط بین یوپیج -

UPSwing.باید کابل ارتباط سریال را به کامپیوتر وصل نمود ، 

اس را خاموش نموده و سپس ابتدا سر نری هنگام وصل نمودن کابل، حتماً کامپیوتر و یوپی -

اس ، واقع در پشت یوپیSerial Portبندی را به کانکتور کابل ارتباط سریال، موجود در بسته
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های خالی کامپیوتر متصل  COM Portوصل کرده و سپس سر مادگی آن را به یکی از 

 نمائید.

دهد، اما توصیه افزار وظای  خود را به خوبی انجام میاس حتی بدون نرمیوپی اگر چه -

 افزار را نصب و از مزایای آن استفاده نمائید.گردد نرممی

 اتصال خط تلفن/فكس/مودم/شبكه )اختیاری(  -9-8-2

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

را  Output( و سـپس سـوکت RJ45/11اس وصل نموده )در پشت یوپی Inputرا به سوکت ن آ

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

 یا کارت مورد نظر متصل نمائید.

 اس )اختیاری(های مدیریت یوپی Deviceنصب  -10-8-2

پذیر است که در این اس در شبکه به دو روش زیر امکانو مانیتورینگ یوپی ارتباط، مدیریت -

 باشد.قسمت روش اول مورد توجه می

و یا   Internalاس )به صورتهای مدیریت یوپیDeviceبا استفاده از  وروش مستقیم  -1

External) 

 UPSwingی افزارهای خانوادهگیری از نرموش غیر مستقیم و با بهرهر -2

افزار شرکت شتیبانی و یا نرمپجهت خرید و نصب با واحد  Deviceقبل از انتخاب هرگونه  -

اس باید با یکدیگر سازگار و یوپی Deviceفاراتل تماس گرفته و نیاز خود را بیان نمائید. زیرا 

 باشند تا آسیبی به آنها وارد نگردد.

 یرد.گجام ی متخصص فاراتل انباید به کمک نماینده Deviceنصب  -

اهنمای مرتبط با آن را مطالعه تهیه شده حتماً دفترچه ر Deviceجهت نصب و استفاده از  -

 نمائید.

اس به سایت فاراتل و های برقراری ارتباط با یوپیهت کسب اطالعات بیشتر در مورد روشج -

 مراجعه نمائید. CDافزار در یا دفترچه راهنمای نرم
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 EPOاستفاده از  -11-8-2

EPO (Emergency Power Off )شود که ولتاژ مجاز به کانکتور زمانی فعال میEPO  پنل پشت

شود و خروجـی دستگاه اعمال شودکه در این حالت دستگاه در هر وضعیتی که باشد خاموش می

 گردد. قطع می

 EPOکاربرد 

قطـع بـرق  اس بـامی تواند به خروجی سنسور دود وصل شود و با فعال شدن این سنسور یـوپی

 را بگیرد.آتی جلوی خطرات ، خروجی خود

 

 باشد.بصورت زیر می شودمی EPOحداقل و حداکثر ولتاژ که باعث عملکرد 

AC Voltage: 110~220 VAC 

DC Voltage: 48~110 VDC 

 توجه:

د تا آسیبی از مقدار مجاز دستگاه باالتر نرو EPOدقت شود که ولتاژ اعمال شده به کانکتور 

 به دستگاه وارد نگردد.

 عملكرد دستگاه -3

 روشن نمودن دستگاه -1-3

فته گکنون که مکان مناسبی برای نصب انتخاب کرده و اتصاالت را طبق آنچه در مراحل قبل ا -

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

ها باید به نمائید، قبل از روشن نمودن آن، باتریاندازی میاس را برای اولین بار راهگر یوپیا -

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

جام یز انبه برق شهر ننمایید. در واقع عمل شارژ حتی در زمان خاموشی دستگاه و وصل بودن 

 گیرد.می
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، (، تعبیه شده در پنل پشت دستگاهCircuit Breakerاس )مطمئن شوید که بریکر ورودی یوپی -

اس بر روی پنل جلوی دستگاه را تا زمان قطع بوق یوپی ONباشد سپس دکمه  ONدر حالت 

 ولتاژ و فرکانس ی مجازفشار دهید تا دستگاه روشن شود. چنانچه برق ورودی در محدوده

اس در حالت یروشن شده و در غیر این صورت یوپ Normal Modeاس در حالت باشد، یوپی

Battery Modeشود.، خروجی را از باتری تامین کرده و روشن می 
 

 های صوتی و نوری دستگاهدهندهاعالم وضعیت از طریق هشدار -2-3

ی صـوتی )بـوق داخـل اس، هشـدار دهنـدهپییواز طریق عالئم نوری موجود در پنل جلو/عقب 

 توان به چهار نوع از اطالعات کلی دسترسی یافت.ها میدستگاه( و یا ترکیبی از آن

 اسمقادیر مربوط به پارامترهای پوپی -1

 اسهای عمومی یوپیحالت -2

 (Faultهای خطا )حالت -3

 (Warningهای هشداری )حالت -4

 اس یوپیمقادیر مربوط به پارامترهای  -1-2-3

توان مقـادیری شـامل ولتاژهـای ورودی و بر روی پنل جلوی دستگاه می Selectی توسط دکمه

های ورودی و خروجی و دمای داخل دستگاه را مرور نمود. همچنـین از طریـق خروجی، فرکانس

های مربوطـه هو بار را برحسب درصد، با روشن شـدن خانـ ن شارژ باتریتوان میزاپنل جلو می

 ه نمود. مالحظ

نمایـانگر  5گـذاری نمـائیم آنگـاه جـدول از چپ به راست نام LED5تا  LED1ها را با اگر خانه

 باشد.مقادیر معادل با هر یک از پارامترهای یاد شده می
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 LEDشماره  توان مصرفی ظرفیت شارژ باتری

0~25% 10~25% LED1 

26~50% 26~50% LED2 
51~75% 51~75% LED3 
76~90% 76~95% LED4 
>91% >96% LED5 

 5جدول

 تست باتری -3-3

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

افزارهای ی موجود در نرمهای نوری، صوتی و یا از طریق ابزارهای پیشرفتهدهندههشدار

UPSwing گردد.اعالم می 

لوی دستگاه بر روی پنل ج ONی با فشردن کوتاه مدت دکمه Normal Modeدر وضعیت  -

 شود. عمل تست انجام می

 قطع/وصل نمودن هشدار صوتی در زمان قطع برق -4-3

بصورت منقطع بـه صـدا  (Battery Mode)اس در طول مدت استفاده از باتری بیزر داخلی یوپی

اس، صـدای روی پنل جلـوی یـوپیبر  ONی ای دکمهآید. در این حالت با فشردن لحظهدر می

 گردد.بیزر قطع می

 خاموش نمودن دستگاه -5-3

 تواند خاموش گردد: اس در دو مرحله مییوپی

اس خـاموش ثانیـه، یـوپی 3سـتگاه بـه مـدت دبر روی پنل جلوی  OFFی با فشردن دکمه -1

هـا رژ باتریمـل شـاعاس روشن بـوده و بـه شود. در این حالت مدارهای شارژر داخلی یوپیمی

 پردازد.می

ی فوق، بریکر برق ورودی در اس کامالً خاموش گردد، پس از انجام مرحلهیوپی اگر بخواهید -2

 پنل پشت دستگاه قطع یا اتصال ورودی دستگاه را از برق شهر جدا نمایید.
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 یابیعیب -4

 (Faultهای خطا )حالت -1-4

  LCDبـر روی (Text)نوع خطا به صورت متنـی اس، پیدر یو( Faultهنگام بوجود آمدن خطا )

 است.قابل مشاهده 

در  باشـد مجـاز رنج در ورودی برق و گرفته قرار شهر برق حالت در دستگاه در زمان خطا، اگر

 شود.در غیر این صورت خروجی دستگاه قطع می ،رودمی  Bypassها بهبرخی از حالت

 از حالت نمـایش ، دستگاه OFFکلید فشردن بای نمایشگر ی خطا بر روی صفحهبعد از مشاهده

 انـدازیراه مجـدداً دستگاه  ONکلید فشردن با خطا، نمودن برطرف از گردد. پسخطا خارج می

 یبانیپشـت واحـد بـا مشـکل رفـع جهت های خطا،هر یک از حالت تداوم صورت در .خواهد شد

 .گرفته شود تماس فاراتل
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 (Warningهشداری )های حالت -2-4

 .است صرفاً جهت اطالع کاربر از حالتی بوده و اختاللی در عملکرد رخ نداده Warning))هشدار 

نوشـته  TEXTبـه صـورت روی صفحه نمایش  LCDدر  برای آگاهی کاربر از وقوع این حاالت،

 ت.شود. بع ی از اشکاالتی که ممکن است برای دستگاه پیش آید در جدول زیر آمده اسمی
 

 روش حل مشكل علت مشكل نوع مشكل

دستگاه در مد  ONردن دکمه با فش -1

 شود.باتری روشن نمی

 طع بودن باتریق -1

 امل روشن نشدن دستگاهک -2

 ایین بودن ولتاژ باتریپ -3

 صل نمودن باتری به دستگاهو -1

فشرده  ONرای روشن نمودن دستگاه دکمهب -2

 گردد. قطع ربیزنگه داشته شود تا صدای 

به دستگاه وصل شود و به  باتری و برق -3

قرار  STANDBYحالت ساعت در 10مدت 

 ها شارژ شوند.گیرد تا باتری

ه دستگاه و روشن نمودن ببا وصل برق  -2

 کند.آن همیشه در مد باتری کار می

قطع بودن بریکر ورودی و یا 

 برق ورودی دستگاه

قرار دادن  ONبررسی برق ورودی و در حالت 

 بریکر برق ورودی دستگاه

کند و هر ستگاه در مد برق کار نمید -3

 د.زنچشمک می LINE LEDنیم ثانیه 

خارج از محدوده مجاز بودن 

 دامنه ولتاژ ورودی 

 بررسی برق ورودی دستگاه

کند و هر د برق کار نمیدستگاه در م -4

 زند.چشمک می LINE LEDیک ثانیه 

مجاز بودن خارج از محدوده 

 فرکانس ورودی

 بررسی برق ورودی دستگاه

با زدن دکمه تست خیلی  در مد نرمال -5

 مد رود و بهمی BYPASSزود به حالت 

 گردد.نرمال برمی

 هاارژ نبودن باتریش -1

 هاطع بودن باتریق -2

 هاراب بودن باتریخ -3

به دستگاه وصل شود و به  باتری و برق -1

قرار  STANDBYساعت در حالت  10مدت 

 ها شارژ شود.گیرد تا باتری

 صل نمودن باتری به دستگاهو -2

 ها توسط کارشناس مربوطهتعویض باتری -3

با وصل بار به خروجی،  در مد باتری -6

 .شوداس خاموش مییوپی

 هاارژ نبودن باتریش -1

 هاریودن باتخراب ب -2

 

به دستگاه وصل شود و به  باتری و برق -1

قرار  STANDBYساعت در حالت  10مدت 

 ها شارژ شود.گیرد تا باتری

 ها توسط کارشناس مربوطهتعویض باتری -3

ر مد برق با وصل بار به مد باتری د -7

 .رودمی

باال بودن کشی )مشکل سیم

 (امپدانس ورودی

 برق ورودی دستگاهکشی بررسی و اصالح سیم

تگاه قطع خروجی دس BYPASSدر مد  -8

 .زندچشمک می BYPASSو 

خارج از محدوده مجاز بودن 

دامنه ولتاژ ورودی برای 
BYPASS 

 بررسی برق ورودی دستگاه
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 روش حل مشكل علت مشكل نوع مشكل

 HEATفالت  ،عد از مدتی کار کردنب -9

 زند.می

 سدود بودن مسیر هوای فنم -1

راب بودن فن پشت خ -2

 دستگاه

 اهبررسی و اصالح مسیر هوا در پشت دستگ -1

 ماس با خدمات پس از فروشت -2

کند ولی ستگاه در مد نرمال کار مید -10

روشن  SWF LEDزند و گاهاً بوق می

 شود.می

 

 بررسی سیم کشی ورودی دستگاه و مسیر ارت رتا-باال رفتن ولتاژ نول

 

 

  

دن دستگاه در مد برق و با روشن نمو -11

 زندمی BADVOUTباتری فالت 

 تصال کوتاه شدن خروجیا -1

 یلی زیاد بودن بار خروجیخ -2

 کشی خروجی دستگاهسی و اصالح سیمبرر -1

 م نمودن بار خروجی دستگاهک -2

آپ، فالت ا روشن نمودن در مد بکب -12

HBAT زند.می 

بررسی باتری و شارژر دستگاه توسط کارشناس  باتریباال بودن دامنه ولتاژ 

 مربوطه

فالت ، آپا روشن نمودن در مد بکب -13

LBat  یاOpen Batt زند.می 

 

به دستگاه وصل شود و به  باتری و برق -1 کم بودن دامنه ولتاژ باتری

قرار  STANDBYساعت در حالت  10مدت 

 گیرد تا باتری شارژ شود.

ارژر دستگاه توسط اتری و شبررسی ب -2

 کارشناس مربوطه

ا وصل برق به دستگاه فالت چشمک ب -14

زند و ممکن است بوق ممتد بزند و در می

LCD  کلمهNULL  یاERTH  یاSWF 

 نوشته شود.

 بودن ارت قطع -1

از و نول برق فبرعکس بودن  -2

 ورودی

 تصال به ارت مناسبا -1

 ابجا نمودن فاز و نول برق ورودیج -2

دستگاه بعد از روشن شدن چند  -15

شود و بعد خاموش و روشن می دقیقه

 گردد.تکرار می

بان سیستم دیدهفعال بودن 

 هوشمند

از  بان هوشمندسیستم دیدهغیر فعال نمودن 

 UPSWINGافزار طریق نرم

ستگاه در مد برق و باتری بوق د -16

بعد از مدتی خروجی قطع و  زندمقطع می

  دهد.می OVLDشود و فالت می

 UPSکم نمودن بار خروجی  زیاد بودن بار خروجی

ز روشن نمودن دستگاه کلمه بعد ا -17

EPO  رویLCD شود و دستگاه نوشته می

 گردد.میخاموش 

 بررسی علت فعال شدن EPOفعال بودن 

ر مد باتری قبل از خالی شدن کامل د-18

 گردد.اس خاموش میباتری یوپی

افزار نرمدرست تنظیم نبودن 
UPSWING 

به کمک دفترچه  UPSWINGافزار تنظیم نرم

 راهنمای آن

 LCDدن دستگاه در با روشن نمو -19

 شود.نوشته می DOORکلمه 

پس باز بودن درب دستگاه بای

 دستی

 پس دستیبررسی دستگاه بای
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 روش حل مشكل علت مشكل نوع مشكل

پشت دستگاه  Bad wiringنشانگر  -20

 روشن است.

 کشی خروجی دستگاه سیم بررسی و اصالح وجود برق در خروجی

 

پشت دستگاه روشن  MoVنشانگر-21

 .است

اختالل در برد فیلتر ورودی 

 دستگاه

 تماس با خدمات پس از فروش 

 Lbusمودن دستگاه فالت با روشن ن -22

 دهد.می

خارج از حد مجاز بودن ولتاژ 

DC  داخلی در اثر ضعی  بودن

 باتری یا مشکل داشتن دستگاه

به دستگاه وصل شود و به  باتری و برق -1

 قرار گیرد. Standbyساعت در حالت  10مدت 

 ماس با خدمات پس از فروش ت -2

 Hbusمودن دستگاه فالت با روشن ن -23

 دهد.می

 DCخارج از محدوده بودن ولتاژ 

 داخلی دستگاه

غیر مجاز اس )ررسی بار متصل به یوپیب -1

 (نباشد

 س از فروشخدمات پ تماس با -2

افزار به وسیله دکمه تست یا نرم شود.نوشته می TESTکلمه  LCDدر -24

دستگاه به مد تست باتری رفته 

 .است

بعد از چند ثانیه به خودی خود به حالت نرمال 

 گردد.برمی

 6جدول 
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 UPSwingافزاری با های نرمکنترل-5

 UPSwingی افزارهای خانوادهمعرفی نرم -1-5

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

، CDی افزار مورد نظـر از رواس، از طریق نصب نرماندازی یوپیقرار داده شده است. پس از راه

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

 باشد:اس فاراتل به شرح زیر میافزارهای مدیریت یوپینرموظای  اصلی 

 (.Shutdown O.S)خاموش نمودن سیستم عامل  -1

پس از به اتمام رسیدن شارژ باتری در زمـان قطـع بـرق یـا سـایر شـرایط بحرانـی، 

 نماید.اس بصورت مطمئن میافزار اقدام به خاموش نمودن سیستم عامل و یوپینرم

 (Monitoring)مانیتورینگ  -2

اس و بـرق شـهر بصـورت های مختل  یوپیامکان نمایش تمامی پارامترها و وضعیت

on-line  از طریق کنسول برنامه و نیز بصورتweb based ود.میسر خواهد ب 

 کنترل )ارسال فرامین( -3

توان فرامین مختل  همچون تست باتری، خاموش نمودن، قطـع افزار میاز طریق نرم

 اس ارسال نمود.پیصدا و غیره را به یو

 (Messaging)پیام رسانی  -4

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

 نماید.می

 (Logging)ثبت رویدادها و پارامترها  -5

 Logافـزار در فایلهـای اس توسط نـرمتمامی رویدادها و پارامترهای برق شهر و یوپی

 گردد.ثبت می
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 ت فاراتلکافزاری شرمحصوالت نرم -2-5

 شوند.بندی میافزاری شرکت فاراتل به دو دستة اصلی تقسیممحصوالت نرم 7طبق جدول 

 

 نگارش کاربردموارد 

ــتم ــارش مخصــوص سیس ــن نگ ــل ای ــرل و  Windowsعام ــان کنت ــوده و امک ب

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

فاراتـل  اسیـوپیان در سـایت و تمـامی محصـوالت افزار بصورت رایگاین 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 Numberاج به خریـد افزارها احتیجهت نصب و استفاده از این دسته نرم

 باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می

Network   
Support 

 Shutdownکان دریافت پیغام های شبکه، ام Client ها و یا  Server افزار بر رویبا نصب این نرم

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

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

 شود.باشند صادر میمی

( احتیـاج بـه خـــرید Clientافزارها )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

 

 افزاریمحصوالت نرم : 7جدول

 

 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 
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 تذکر:

صب و استفاده از ی نحوهنیاز، نافزارهای مورد ه نرمیتوضیحات مربوط به چگونگی انتخاب و ته -

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

 باشد.

 باشد.ی خریدار میل برعهدهافزارهای شرکت فاراتنصب و راه اندازی تمامی نرم -

افزار به راهنمای نرم ها و یا دفترچهسخهرین نجهت کسب اطالعات تکمیلی، دریافت آخ -

 ید.مراجعه نمای http://www.faratel.comافزار در سایت فاراتل به آدرس صفحه دانلود نرم
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 اطالعات تكمیلی -6

 ساختار داخلی دستگاه -1-6

  

 

 SDC1500X-RT هایاس: ساختار داخلی یوپی22شکل 

 

 

 
 SDC3000X-RT و SDC2000X-RT هایاس: ساختار داخلی یوپی23شکل 
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  SDC6000X-RTهای اس: ساختار داخلی یوپی24شکل 
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 جدول مشخصات فنی -2-6
 SDC1500X-RT  SDC2000X-RT SDC3000X-RT SDC6000X-RT مدل

 On-Line Double Conversion تکنولوژی

 1500VA -1050W 2000VA -1400W 3000VA -2100W 6000VA - 4200W توان نامی

ی
ورود

 

 Full Load: 160~300VAC , Half Load: 110~300VAC  170~300VAC ولتاژ

 8A 11A 16A 30A ماکزیمم جریان

 503Hz فرکانس

 فازتک فاز

 Full Load: >0.98 ضریب قدرت

خروجی
 

 220VAC1% Pure Sine Wave ولتاژ

 6.8A 9.1A 13.6A 27.3A جریان

 500.25Hz فرکانس

 فازتک فاز

 0.7 ضریب قدرت نامی

THD 2: در بار خطی%> 

 تحمل اضافه بار

 دقیقه 1توان نامی به مدت %125 تا 105%

 ثانیه 30به مدت  %150تا   126% 
توان نامی  %150تا  126%

 ثانیه 0.4به مدت 

ی
باتر

 

 اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویسسیلد نوع

 48VDC 96VDC 240VDC ولتاژ

 ندارد باتری داخلی

 %90پس از تخلیه کامل تا  بسته به ظرفیت باتری ساعت 10~4حدود  زمان شارژ مجدد

 6A 5.5A 5.5A 1.7A ماکزیمم جریان شارژ

 مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری کانکتورمجهز به  باتری خارجی

 در زمان استفاده از برق شهر: %85< راندمان

برق به باتری و بالعکس: از 0msec زمان سوئیچ  

ط محیطی
شرای

 

 41dB>در فاصله یک متری از دستگاه:  نویز شنوایی
در فاصله یک متری از 

 48dB>دستگاه: 

 محدوده
 کاری

 40C-0 دما

 )غیر فشرده( %80~0 رطوبت

 (IEC 62040متر باالتر از سطح دریا )براساس استاندارد  1000تا  ارتفاع

 فنی: مشخصات 8جدول 
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 جدول مشخصات فیزیكی -3-6

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

 خالص بندیبا بسته
SDC1500X-RT                  :11.3 13.3 90*540*490 با دستگیره جهت نصب در رک 

SDC2000X-RT 12.2 14.2                                               205*620*530بندی:با بسته 

SDC3000X-RT 13.2 15.2    102*510*440باتری: با پایه جهت قرارگیری روی کابینت 

SDC6000X-RT 

 135*570*490       با دستگیره جهت نصب در رک:          
  147.5*536*440باتری: با پایه جهت قرارگیری روی کابینت

                                               250*620*530بندی:با بسته
20.5 18.3 

 مشخصات فیزیکی :9جدول 
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 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 کشی خروجی مجزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه یوپیسیم

 اد.توان آزمایش زیر را انجام دجدا بودن مسیر فاز و نول ورودی از فاز و نول خروجی می
 

 مورد نیاز جهت آزمایش: ابزار -

 پ به همراه سرپیچ آویزیک عدد الم -1

ز اکشی وجود دارد به جای یـک المـپ سه فاز در سیم تذکر: در صورتی که احتمال وجود دو یا

 دو المپ سری استفاده شود.

 های برق جهت برقراری اتصاالتسیم -2
 

 گیری:ی انجام آزمایش و نتیجهنحوه -

 

 
 

کننده و برق شـهر اسـت، بـا اس همانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرفیوپیاز آنجایی که 

حالت( همانند شکل زیر انتظار داریم  6های مختل  )استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتیب

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

د و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی وجـود دارد کـه خروجی اطمینان حاصل نمو

 باید برطرف گردد.
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