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 مقدمه

و نـول در دسـتگاه تماس اسپـي هـاي يـو هاي تلفني مشتريان در خصوص علت مواجه شدن با آالرم صوتي خطاهاي مربوط به ارت

تو فاراتل ازو انـد مشـتريان ارائـه نكـردهبهجيه قابل قبولي بيانگر اين است كه هنوز تعدادي از كارشناسان ايـن مـورد در گروهـي

.ه استشدمنجر به نارضايتي آنان مشتريان

ميهمچنين ااحساس و نول در شبكه سبب شده است مشتريان براي رفع شكاالت برق محـل، گردد عدم اطالع كافي از خطاي ارت

و شكايات خود را  و مشكالت .نتوانند به راحتي پاسخ دهندگمراه شده

د بر را و نول .ر اين نوشتار بطور مفصل شرح دهيماين اساس الزم ديديم اثرات مربوط به خطاي ارت

اطآسانبمنظور جـواب رايـج-سعي بر آن شده است مطالب فني مربوطه در قالـب سـوال در اين چند صفحه،العاتتر شدن انتقال

. مشتريان مطرح گردد

 خطاي ارت چيست؟-1

.خطاي ارت گويندرا در يك سيستم فقدان ارت مناسب

كل)ارتينگ(نامه سيستم اتصال به زمين گردد مطابق با آيينيادآوري مي  يـك خنثـاي هـادي يـا خنثي نقطه الكتريكي مقاومت،

.نمايد تجاوز2Ω از نبايد زمين، جرم كلي به نسبت) ژنراتور يا ترانسفورماتور از اعم تغذيه، منبع نوع هر براي( TNسيستم

مي-2  شوند؟چه عواملي باعث بروز خطاي ارت

يو) الف اسپيعدم اتصال ارت به دستگاه

 باال رفتن امپدانس خط ارت به هر دليلي)ب

و فشردگي خاك بستگي داردامپدانس چاه ارت به تـرين حالـت خطـاي ارت، عمـومي. عوامل زيادي از جمله ميزان رطوبت

ميخشك شدن چاه ارت يا اتصاالت نادرست سيم .باشدكشي در سيستم ارت

يو-3 ميپيعملكرد  آورد؟اس بدون ارت مناسب چه مشكالتي را در شبكه بوجود

ميهاي اتصال احتمالي يكي از هادي) الف .تواند خطر جاني به همراه داشته باشدداخل دستگاه به بدنه،

مينشت جريان از المان)ب (تواند خطر جاني به همراه داشته باشدهاي داخلي دستگاه به بدنه، )4توضيحات مربوطه در سوال.

.شوندبه خوبي حذف نمي Common Modeدر سيستمي كه فاقد ارت مناسب است، نويزهاي)پ

و برق امكان دارد دستگاهد)ت و رعد يور صورت پيدايش صاعقه .اس آسيب ببينندپيهاي متصل به

مينشت جريان از المان-4 بههاي داخلي دستگاه به بدنه، چگونه  مراه داشته باشد؟ه تواند خطر جاني

اين فيلتر بر اساس استاندارد. باشندمي EMIمجهز به فيلتر Double Conversionهاي با تكنولوژي دانيم دستگاههمانگونه كه مي

IEC60950 مطابق با اين استاندارد، نويزهاي. طراحي شده استCommon Mode هـاي هـايي نظيـر خـازن توسـط المـانCXو

و نول-وريستورهايي كه بين خطوط فاز ميارت قرار گرفته-ارت )1 مطابق شكل(. شوداند حذف
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اي انتخاب به گونهCYوCXهاي دار خازنـق

.شود) شاسي( دستگاه

به بايدهاي مزبور، ظرفيت خازن1نماييممحدود

ميـكه همان بدنه دست( فاز به ارت ) باشدگاه

.شود تماس شخص با بدنه سبب گزش مي

ميداراي خازن)ر باشند هايي در ورودي خود

و سبب باال رفتن ظرفيت خازني خواهد شد .ه

تواندنداشتن ارت مناسب در چنين سيستمي مي

و مينالاي بر روي درپوش تردهنده هـاي ورودي

2(

ب

هاي ارت براي دستگاه سيم از عبوري مجازانيجرحداكثر

 AC آمپريليم3بهيدباديجديهادستگاه ارت براي

of Electronic Industries in Iran
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MIي قيلتر بوسيله Common Modeحذف نويز:1 شكل

خ-ها بين خطوط فازن واهند گرفت، در عمل مقـارت قرار

مانع از بروز برق گرفتگي بر روي بدنه دسن عبوري از آنها

از) جريان نشتي(هاعبوري از خازن 3را به كمتر mA محد

ي ازـها باالتر باشد، جريان نشتهرچه ظرفيت اين خازن.د

تت جريان نشتي، همان جر يان ضعيفي است كه در صورت

مانند كامپيوتر(كننده هاي مصرف است كه برخي از دستگاه

موازي شدهCXهاي ورودي آنها با خازن، خازناسپيه يو

نداش. اس بايد طبق مقررات خاصي انجام شودپيكنندگان به يو

كه. داشته باشد دهندهشدار يادداشتبه همين دليل است

2 مطابق شكل(. شده است تا اهميت مورد فوق را بيان نمايد

هشدار خطرات جاني بر اثر فقدان ارت نامناسب:2شكل

BS EN 50191: 2001 Erection and operation of electrical test equipmentًحد قبال

اانيجر حداكثر،2001يم ماهاز اماشديم ACآمپر عبوري از سيم

كه اين المانـبا توجه به اين

د كه حداكثر جرياننشومي

عبوچنانكه بخواهيم جريان

درستي در نظر گرفته شوند

در حقيقت. بيشتر خواهد بود

ا دانستن اين نكته نيز مهم

كه در صورت اتصال آن به

كننداتصال اين قبيل مصرف

خطرات جاني نيز به همراه

شخروجي دستگاه ها نوشته

tبراساس استاندارد-1 equipment

آميليم5 پرتابل نبايد بيشتر از

.شود محدود
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يو-5  هستند؟) وابسته به ارت(هاي فاراتل ارت بيساسپيآيا

و همچنـين همانگونه كه گفته شد، فقدان ارت سبب بروز عوامل جنبي خواهد شد كه به لحاظ باال بـردن سـطح ايمنـي كاركنـان

 كنندگان مجهز به ارت مناسـب شود سيستم برق در محل مصرفجلوگيري از بروز آسيب به تجهيزات مشتري، اكيداً توصيه مي

.باشد

بطراحي دستگاه را از گونهه هاي فاراتل مياي است كه حين استفاده از دستگاه، كاربر . نمايدوضعيت سالمت ارت مطلع

و يـو انرژي در شرايط عادي از لحاظ تامين نداشتن ارت در سيستم تاثيري در كاركرد دستگاه هـاي فاراتـل بـدوناسپـي ندارد

را بصورت پيوسته تامين نمايندهاي مصرفتوانند برق مورد نياز دستگاهداشتن ارت مناسب مي امـا دانسـتن ايـن مطلـب. كننده

ماننـد توانـايي انجـام دهـد بايـد اس پـي هاي الزم كه دسـتگاه يـو روري است كه بدون داشتن ارت مناسب، برخي از حفاظتض

.، از ميان خواهد رفت2فيلتراسيون نويزهاي مد مشترك

 منظور از خطاي نول چيست؟-6

را خطاي نول گويند .باال بودن اختالف پتانسيل سيم نول نسبت به سيستم ارت

مي-7  شوند؟چه عواملي باعث بروز خطاي نول

ميوضعيتسهبطور كلي خطاي نول در :دهدرخ

و نول به ورودي دستگاه) الف  نادرست بودن جهت اتصال فاز

 باال بودن امپدانس خط نول برق شهر)ب

و در نتيجه ايجاد جريان در سيم نول در اثر عدم)ج  تعادل ولتاژ فازهابارگذاري نامتعادل بر روي سه فاز شبكه

ميشايعالزم به ذكر است كه و نول به ورودي دستگاه .باشدترين حالت بروز خطاي نول، اتصال نادرست خطوط فاز

ا-8  به چه دليل است؟نسبت به ارت خط نول ختالف پتانسيل باال بودن

 انتخاب نامناسب سطح مقطع سيم نول) الف

 عدم تقارن فازها در شبكه برق)ب

و خروجي چيست؟ سينكمفهوم-9  شدن ولتاژ ورودي

و خروجي، مستقل از دامنـه آنهـا يكـي باشـد؛ بـه و فاز ولتاژ ورودي سينك شدن دو شكل موج، حالتي است كه در آن فركانس

و خروجي بر روي هم منطبق باشندرت ديگر لحظات عبور از صفر ولتاژعبا (هاي ورودي )3مطابق شكل.

2-Common Mode Noise 
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حالت غير سينك)بحالت سينك)الف

و خروجي يوپيشكل موج:3شكل اسهاي ولتاژ ورودي

يو-10 ميپيسوئيچ  شود؟اس از حالت باتري به برق چگونه انجام

را در نظر بگيريد كه در آن دستگاه در وضعيتپيحالتي از كاركرد دستگاه يو و. باشدمي Battery Modeاس در اين شرايط فـاز

ميپينول خروجي دستگاه يو .شونداس توسط مدارات داخلي دستگاه ساخته

 حال در صورت وصل برق ورودي چه اتفاقي خواهد افتاد؟

شددقرار گيرحالت كار بر روي برق شهردرپيش از اينكه دستگاه :، مراحل زير انجام خواهد

و فركانس شكل موج اعمال شده به ورودي دستگاه اندازه) الف ميولتاژ .شودگيري

و فركانس برق ورودي، نمونه شكل موج ورودي با شـكل مـوج خروجـي دسـتگاهدر)ب از(صورت مناسب بودن دامنه ولتاژ

شد) بودن سينكلحاظ .مقايسه خواهد

به)پ ، خروجـي دسـتگاه نمودن شكل موج ولتاژ يا فركانس برق شهر با خروجي نباشـد سينكمادامي كه بخش كنترل قادر

شدهمچنان از باتري از. ها تامين خواهد  كليـد شدن شكل موج ولتاژ خروجي با ورودي، بخش كنترل به يـك سينكپس

دس( وص) تگاه قرار داردـكه در مسير فاز ورودي و پس از آن دستـخلـفرمان خــواهد داد را در وضــگاه كار عيتـود

AC Line Mode )داد) برق شهر .ادامه خواهد

يودر دستگاه-11 و نول خروجي وجود دارد؟ Double Conversionاس با تكنولوژيپيهاي  چه ارتباطي بين نول ورودي

است، نول ورودي از بـرق شـهر، مسـتقيماً بـه خروجـي Double Conversionهايي كه تكنولوژي ساخت آنهااسپييوعموم در

و در اين ميان تبديل انرژي از حالت دستگاه مي م DCبه ACرود از جملـه(اس پـي دارات داخلـي دسـتگاه يـوـو بالعكس توسط

و اينورتربخش ميبه گونه) هاي كانورتر جـي دسـتگاه بطـور پيوسـته شود كه در صورت قطع ناگهاني ولتاژ ورودي، خرواي انجام

(گرددتامين  )4مطابق شكل.
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:4شكل

يو- 12 و نول به ورودي ميپياتصال نادرست خطوط فاز  آورد؟اس، چه مشكالتي را بوجود

ميپيهمانطور كه در سوال قبل پاسخ داده شد، نول خروجي دستگاه يو باشـد؛ بنـابراين در صـورت اس، همان نول ورودي سيستم

نورعايت  و خروجـيرا به فاز كه با خروجي مشترك است،،ل ورودي به دستگاه، خط نول ورودينكردن جهت اتصال صحيح فاز

يول خواهد اس منتقپييو شدپيكرد؛ بعبارت ديگر، در نول خروجي دستگاه .اس، فاز ورودي ظاهر خواهد

را فاز ورودي به سيس و سنجش خود و بر همـان اسـاس شـكل مـوج در اين حالت دستگاه مبدأ مقايسه تم در نظر خواهد گرفت

.شودخروجي سيستم ساخته مي

را در نظر بگيريدبراي بيان بهتر موضوع جهت :هاي قراردادي زير

مي) الف و نول ورودي سيستم بصورت صحيح اعمال شود، شكل موج را بصورت در نظر .گيريمزماني كه فاز

و نول)ب ميزماني كه فاز را بصورت در نظر .گيريمورودي سيستم بصورت معكوس اعمال شود، شكل موج

و نول ورودي يو را در نظر بگيريد كه در آن فاز )5شكل(:اس بصورت صحيح وصل شده باشدپيحالتي

و نول ورودي:5شكل  اتصال صحيح فاز

= 220 + 0
= 220 V 
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مي زماني كه فاز :آيدو نول ورودي سيستم بصورت معكوس متصل شوند، دو حالت زير پيش

و خروجي باهم)الف .هستند سينكشكل موج ورودي

و نول ورودي در حالت سينك:6شكل  اتصال معكوس فاز

= 220 + (-220) 
 = 0

و خروجي باهم)ب  180بدترين حالت زماني است كه اختالف فاز بين دو شكل مـوج برابـر(.نيستند سينكشكل موج ورودي

)درجه باشد

و نول ورودي در حالت غير سينك:7شكل  اتصال معكوس فاز

= 220 + 220
= 440 V

وه بيان ديگرب را نول به دستگاه،در زمان اتصال نادرست فاز :خواهيم داشتدو حالت زير

و به اصطالح) الف و خروجي داراي اختالف فاز بوده (نباشندسينك هنگاميكه ورودي همانطور كه پيشتر نيز توضيح داده شـد،.

)باتري به برق كامالً محتمل است حالتاين پديده هنگام سوئيچ از 

و خروجي)ب .باشند سينكهنگاميكه ورودي
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ب-8شكلالف-8شكل

يوكه ولتاژ لحظه)ب(و) الف(هاي روابط رياضي مربوط به حالت و ارت خروجي ميپياي بين خطوط فاز را نشان دهد بصورت اس

:باشدزير مي

و ارت خروجي دستگاه يو = V(PH-E):اسپي ولتاژ فاز V (PH-Null) + V (Null-E)

و فاز خروجي) الف  VV(PH-E) =220+(220) =440:دنباش سينكدر حالتي كه شكل موج فاز ورودي
و فاز خروجي)ب = VV(PH-E) 0=:باشند سينكدر حالتي كه شكل موج فاز ورودي 220+(-220)

يو ايد توجه داشتب و نول به ورودي يوپيدر صورت اتصال نادرست فاز دار اس در حالت باتري باشد، پس از بـرقپياس، چنانچه

اس با برق ورودي سنكرون نشده باشد، خطر اعمال ولتـاژ بـاال بـين هـادي فـازپيشدن ولتاژ در ورودي، تا زماني كه خروجي يو

.است به وريستور يا ساير مدارات بار مصرفي صدمه بزند اين ولتاژ ممكن. خروجي نسبت به ارت وجود دارد
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مي-13  آورد؟باال بودن امپدانس خط نول شبكه، چه مشكالتي را بوجود

همانطور كه ديديم اگـر ولتـاژ. در صورت باال بودن امپدانس خط نول شبكه، ولتاژ روي خط نول تا اندازه زيادي باال خواهد رفت

و خروجي دستگاه  يو-رفتن ولتاژ فاز، اين ولتاژ باعث باالسينك نباشدورودي و احتماالًپيارت خروجي سـوختن موجـب اس شده

شدهاي مصرفدستگاه بر اين اساس بمنظور حفاظت از بارهاي مصرفي متصل بـه خروجـي دسـتگاه،. كننده متصل به آن خواهد

يواي دستگاهتنظيم كارخانه از-كه در صورتيكه ولتاژ بين خطوط ارتاس فاراتل بدين صورت استپيهاي ولـت40نـول بـاالتر

.باشد، دستگاه روي برق كار نخواهد كرد

ميهاي مصرفمعموالً دستگاه را تحمـل 250باشند كه قادرند ولتاژهاي تا آستانه كننده داراي وريستورهايي در ورودي خود ولت

يامي)ب(كنند كه شرايط  و ارتتواند به راحتي باعث سوختن .كننده شوددر تغذيه دستگاه مصرف تركيدن وريستورهاي بين فاز

:توان گفتبنابراين مي

مي خطر خطاي نول زماني حادثه كه ساز :همه موارد زير رخ دهدشود

يو-1 و ورودي و اين ارتباط حتي در حالت عدمپينول خروجي اس با هم ارتباط مستقيم داشته باشند

يوسنكرونيزاسيون  .برقرار باشد ورودي ACاس با ولتاژپيولتاژ خروجي

يو-2 .اس نسبت به ارت مقدار باال داشته باشدپيولتاژ نول ورودي

و بار متصل باشدپيارت به يو-3 (اس )كه طبق استانداردهاي ايمني حتماً بايستي متصل شود.

و نولاسيوپيخطاي نول در روش تشخيص هاي فاراتل اين است كه در صورت داشتن ارت مناسب، ولتاژ بين ارت

از بايد .ولت باشد40كمتر

يوآيا-14 و هشدار آنها، براي و خطاي نول  هاي فاراتل يك مزيت است يا يك نقطه ضعف؟اسپيتشخيص خطاي ارت

و دسـتگاه بتوانـد رساني پـيش مشكالت سيستم برقهاي فاراتل سعي بر آن شده است كه تمامياسپيدر طراحي يو بينـي شـود

را براي دستگاه. كشي در محل هوشمند باشدنسبت به تغييرات احتمالي سيم ميهاي مصرففقدان ارت مشكالتي كند كننده ايجاد

ميپييو،نظر از اين مشكلكه صرف را بعنوان تاميناس پتواند وظيفه خود اما مشكل.يوسته انجام دهدكننده جريان برق بصورت

يو. باشدشود كه شبكه داراي نول مناسب نميمي بحرانيزماني  كهپيدر اين شرايط اگر حف كاربراسي هـاي اظت از دستگاهـبراي

را متوجـهـ، خـ العمـل نشـان دهـد كشي عكسكننده خريداري نموده است نتواند نسبت به اشكاالت سيممصرف طرات بسـياري

. نموده استهدكننمصرف

و سيم يوپر واضح است قابليت تشخيص ايرادات مربوط به برق مياسپيكشي محل، جزو مزاياي منحصر بفرد و باشدهاي فاراتل

را مورد بررسي قرار نميصحت سيمكه هايي است نداشتن چنين قابليتي يك نقطه ضعف قابل مالحظه براي دستگاه .دهندكشي
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يو-15 مياسپيچرا در  كنند، استفاده از ترانس ايزوله ضرورت دارد؟هايي كه در مود فركانس كانورتر عمل

بنابراين همانند توضيح ارائه شـده.، ولتاژ خروجي با ولتاژ ورودي سنكرون نيست)مبدل فركانس(هاي فركانس كانورتر در دستگاه

ب12در سوال  و موجب آسيب ديدن تجهيزات بار شود، ممكن است در لحظاتي ولتاژ فاز خروجي نسبت به ارت . سيار باال باشد

و خروجي با هم سينك نباشنددر دستگاه بنابراين احتمـال خطـر. هاي فركانس كانورتر همواره اين احتمال وجود دارد كه ورودي

مي. در صورت داشتن خطاي نول بسيار باالست هاي خروجي، به ارت متصل دانيم در ترانسفورمر ايزوله يكي از هاديهمانگونه كه

ميمي و اين مسئله سبب و در نتيجـه نول در خروجي دستگاه همواره برابر صفر باشد-شود اختالف پتانسيل بين خطوط ارتشود

.خطر فوق به صفر برسد

و حفاظـت از بـار مصـرفي، اتصـال دسـتگاه Common Modeترين راه براي حـذف نويزهـاي شود سادهيادآور مي در سيسـتم

و دستگاه يو ميپيترانسفورمر ايزوله بين بار مصرفي .باشداس

يو آيا روشي-16 و نول به ورودي يا باالپيوجود دارد كه و ارت مقاوم بوده-رفتن ولتاژ نول اس در برابر اتصال نادرست فاز

 عملكرد درستي داشته باشد؟

 بله، استفاده از ترانس ايزوله

آن را از بين بردكنندبه شبكه برق مصرفاگر اشكال نول مربوط-17 و نتوان حلي براي حذف خطاي نول وجود، چه راهه باشد

 دارد؟

 استفاده از ترانس ايزوله

و خروجي اتصال مستدستگاهدر-18 هشـكداميقيم دارند،ـهايي كه در آنها نول ورودي راـك از دارهاي صوتي ارت يا نول

 توان غيرفعال نمود؟مي

ميهشدار را . شودتوان غيرفعال نمود؛ اما هشدار صوتي خطاي نول تحت هيچ شرايطي غيرفعال نميصوتي ناشي از خطاي ارت

 افزاري قطع كرد؟توان بصورت نرمچرا آالرم صوتي تشخيص نول را نمي-19

و 440پيدايش احتمالي اختالف پتانسيل حدود(به منظور حفاظت از بار و ضـريب اطمينـان كـاركرد) نـول ولت بين خطوط فاز

شددستگاه يوپي و تا رفع كامل مشكل قطع نخواهد قطـع. اس، در شرايط خطاي نول هشداردهنده صوتي دستگاه فعال خواهد شد

.افزار نيز غير ممكن استاين آالرم توسط نرم

 هايي در اختيار داريم؟براي غير فعال كردن آالرم صوتي تشخيص ارت چه روش-20

از يكـي ارتبـاط نـوع بـه توجـه بـاو نمودهنصب مربوطه راهنماي دفترچه طبقرااسپييو، ابتداي قطع هشداردهنده صوتيبرا

مي زير هاي شيوه :نماييمرا انتخاب

 UPSwing Proافزار استفاده از نرم-1

)DSSو CADهاياس در يوپي(از طريق پنل جلو دستگاه-2
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مي UPSwingافزار تشخيص ارت با استفاده از نرمغير فعال كردن آالرم صوتي-21  شود؟ چگونه انجام

 بين ديتا ارتباطاز بايد قبل حتماً نداريد اطميناناسپييوو كامپيوتر براي ارت بودن مشتركاز صورتيكه در

.و روشن نمودن دستگاه، از همبندي ارت مطمئن شويد كامپيوترواس يوپي

و اتصال پس از نصب نرم )Detect(و شـناختن USBيـا Serialهـاي ارتبـاطي از طريق يكي از پورت كامپيوتربهاسيوپيافزار

مي، جهت انجام تنظيمات داخلي يوپيUPSwing Proافزار اس توسط نرمپي يو توان از نوار منو در كنسـول برنامـه ابتـدا نـام اس،

ر يوپي و سپس بر را انتخاب  بـا پنجـره ايـندر موجـود هاي گزينهكه است ذكربه الزم.كليك نمود Internal Settingsوي اس

.باشد متفاوت تواندمياس يوپي نوعبه توجه

.شودميمناسب Earth فقداندر هنگام قطع هشدار صوتي دستگاهبـاعث Silent Site Wiring Faultانتخـاب گـزينه

 UPSwing Proافزار كنسول اصلي نرم:9شكل

اس تنظيمات داخلي يوپي:10شكل

Internal Settings 
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مي- 22  شود؟ غير فعال كردن آالرم صوتي تشخيص ارت از طريق پنل جلو دستگاه چگونه انجام

يو در دستگاه ميمي LDC Textاس كه داراي پنلپي هاي را فعـال يـا دهنده توان برخي از هشدار باشند، از طريق تنظيمات منو  هـا

(غيرفعال نمود )بكار رفته است LCDاين نوع DSSو CADهاي تاكنون تنها در دستگاه.

و راه) يا نول(معموالً در صورت بروز خطاي ارت بيانگر خطا اندازي دستگاه، همزمان با هشدار صوتي، نمايشگر قرمز هنگام نصب

و بر روي پنل جلو پيغام  . شـود ديـده مـي Check Warning Menuدر سمت چپ صفحه نمايشگر شروع به چشمك زدن نموده

)11شكل مطابق(

11شكل

(را انتخـاب نمـاييم Warning Menuبراي مشاهده علت خطاي گزارش شده، كافي است از منوي اصلي دستگاه، گزينه مطـابق.

)12شكل 

12شكل

(شود نشان داده مي صفحه نمايش رويبرزن چشمك بصورت،بود داده اخطار دستگاه قبالً كه خطايي حالت در اين مطابق شـكل.

13(

13شكل
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و از آنجا نسبت به غير فعال نمودن Audible Alarmsبراي قطع هشدار صوتي، كافيست از منوي اصلي دستگاه، گزينه را انتخاب

(آالرم صوتي مربوطه اقدام نمود )16و15و14مطابق شكل.

14شكل

16شكل15شكل

(الزم است پس از غير فعال نمودن هشدار صوتي، تنظيمات اعمال شده ذخيره شود )17مطابق شكل.

17شكل
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 شركت فاراتل، پيشرو صنايع الكترونيك در ايران
http://www.faratel.com

:از فروشخدمات پس :فروش
+)2198(94956680-7:تماستلفن +)2198(00016670-5:تماستلفن

  Sales@faratel.com:يپست الكترونيك  Support@faratel.com:يپست الكترونيك
66805525:فكس

66821219 
66709493:فكس

:از محصوالت فاراتل برخي

Smart Double Conversion
• On-line Double Conversion
• 1500VA up to 10000VA Power
• In Rack-mount models

Smart Micro 
• Line-Interactive 
• 630VA & 1250VA Power
• In Rack-mount models

Smart Ferroresonant
• Ferroresonant Technology
• 1000VA up to 5000VA Power

Smart Sine Plus
• Line-Interactive 
• 1500VA up to 3000VA Power
• In Rack-mount models

Battery Cabinet 
• Contains Sealed Lead-Acid Batteries
• Increasing the duration of power 
supplying
• Reserved battery connection protection
• Contains internal charger 

UPSwing Family Softwares 
• Best solution for monitoring and 
controlling UPSs 
• Under Windows, Linux, Novell 
and... 

 




