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 :گفتارشیپ
 به را شما ورود فاراتل، محصوالت دیخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با یگرام کاربر

 .مییگو یم کیتبر فاراتل بزرگ خانواده

 و دستگاه از استفاده یچگونگ درباره یمهم نکات شامل دیدار یرو شیپ در که ییراهنما دفترچه

 .است آن از ینگهدار طیشرا

 و ناپذیر جبران هایخسارت بروز باعث است ممکن شده درج موارد نکردن تیرعا که آنجا از

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

 .دییفرما ینگهدار یمناسب یجا در یبعد

 کار به یمشتر تیرضا سطح و محصوالت تیفیک باالبردن جهت در را خود تالش تمام فاراتل

 افتیدر یرایفروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذ یروی واحدها نی. از ابرد یم

 .باشندیشما م شنهاداتیانتقادات و پ
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 بندی محتویات داخل بسته -1

 STB6000M دستگاه -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 گارانتیکارت  -

 قطعه آویز -

 پنج عدد پیچ -

 دو عدد رولپالک -

 درپوشهای پایه کف -

 درپوش ترمینال -
 

 دستگاه عرفیم -2

برق شهر، ولتاژ خروجی  ولتاژتغییرات  علیرغم فاراتل STB6000Mدستگاه استابیالیزر مدل 

 دهد. تثبیت شده در اختیار شما قرار می

 عملکهرد  عمهر و  افهزایش توان بهه  می STB6000M دستگاهاز جمله مهمترین مزایای استفاده از 

 ،اشاره کرد که در نتیجهه شهر برق مناسب بودن ولتاژ نادر هنگام متصل به آن  تجهیزات صحیح

 را در پی خواهد داشت.ی های تعمیرات هزینهو کاهش  جویی صرفه

 های این دستگاه عبارت است از:مهمترین قابلیت

 مجهز بودن به میکروکنترلر 

 واکنش بالدرنگ به تغییرات ناگهانی برق شهر و تنظیم آن  

 :قطع خروجی در صورت 

o دستگاه بیش از حد مجاز افزایش دمای داخلی 

o یری از آسهیب  )جههت جلهوگ   مجهاز ی  ورودی از محدوده یا فرکانس برق ولتاژ خارج شدن

 (کننده رسیدن به مصرف

  در برابر: کنندههای مصرفاز دستگاهسیستم حفاظت مجهز بودن به 

o  دو فاز شدن ولتاژ ورودی 

o و صاعقه نوسانات شدید برق 
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 برق شهر مجهز به فیلتر ورودی جهت کاهش نویز و اسپایک 

 دارای محدوده وسیع ورودی 

  افزایش دمای داخلیهشدار در هنگام مجهز به سیستم 

 حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه 

 دستگاه اندازی استقرار و راهانتخاب محل  -3

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  استقراردر انتخاب محل 

  باید در جایی دور از منابع گرمهایی،  و جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده  دستگاهاین

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

 10باید حداقل  دستگاهcm امکهان  شهود کهه    مسهتقر ایی در جو جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا

  .باشدوجود داشته هوا گردش 

 باشد. قابلیت نصب بر روی دیوار را نیز دارا می عالوه بر امکان استقرار روی میز، این دستگاه 

 

  اندازی دستگاه راه مراحل -4

در پنل پشت سه عدد پریز و ترمینال تعبیه شده است. برای تجهیزاتی که جریان مصرفی آنهها   

دارنهد از   16Aمی باشد از پریزها و برای تجهیزاتی که جریهان مصهرفی بهیش از     16Aکمتر از 

 ترمینال استفاده نمائید.

 قبل از نصب استابیالیز فاراتل به نکات زیر توجه شود:

بر روی کابل ورودی یهک عهدد دوشهاخه بهرق      ،دستگاه از اده کاربراناستف تسهیلبرای  

مصرف نمایهد،   16Aبیش از  در صورتی که تجهیزات شما ممکن استصنعتی تعبیه شده است. 

و ترمینال مناسب به تابلو وصل گردد)حداکثر جریان  بریکر ضروریست که دوشاخه باز شود و با

متداول در ایران مجاز  SCHUKOیادآور می شود که از پریزهای استاندارد  است(. 32Aورودی 

 د.یمصرف نمای 16Aد بیش از ینیست
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در غیههر اینصههورت  .ارت دار باشههد در هههر صههورت دقههت شههود بههرق ورودی دسههتگاه 

. م زمهین را برطهرف نمائیهد   سهت ضروریست قبل از وصل دستگاه پریز را تغییرداده و مشکل سی

همانند اتصال به سیستم لوله کشی و یها درب و پنجهره    ز اتصال زمین غیراصولیهمچنین هرگز ا

وجود اتصال ارت استاندارد برای ایمنهی جهان   طبق استاندارد نظام مهندسی فلزی استفاده نشود. 

 ضروری است. Common Modeکاربران و همچنین حذف نویزهای 

 نصب روی میز -1-4

کابل  دو شاخه ، 4بند شماره با توجه به توضیحات در  ید واستابیالیزر را برروی میز قرار ده

دوشاخه را بازکرده و با فیوز و ترمینال مناسب ترجیحاً و یا  وصل نمائیدپریز ورودی آن را به 

 به تابلو وصل نمائید.

های  و یا ترمینال به پریزهابا توجه به جریان مصرفی های مصرفی مورد نظر را  دستگاه -1

 خروجی دستگاه وصل نمائید. 

 کلید مینیاتوری دستگاه را در وضعیت روشن قرار دهید. -2

 10دستگاه پس از ، ورودی برداری است و با وصل کردن بریکر در این حالت دستگاه آماده بهره

 کند. خروجی را وصل می، ثانیه

 نصب روی دیوار -2-4

 مراحل ذیل انجام شود:چنانچه بخواهید دستگاه را برروی دیوار نصب نمائید 

ها را روی دیوار  بتدا با استفاده از قطعه آویز موجود در بسته بندی، محل سوراخا -1

 مشخص کنید. 

 

 
 عالمتگذاری برروی دیوار توسط قطعه آویز: نحوه 1شکل 
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 .قطعه آویز را به دستگاه محکم نصب نمائیدعدد پیچ 3 با استفاده از -2

با  (2شماره )شکل مطابق  را روی میز مخصوص قرارگیری های پالستیکی پایههای  پین -3

 .جدا کنید دستگاه از استفاده از پیچ گوشتی دوسو خارج کرده و سپس پایه ها را
 

 
 پایه پالستیکی جدا کردن : نحوه2شکل 

  .نمائید ونتاژم (3شکل شماره )همانند  را به جای پایه های پالستیکیهای کف  درپوش -4

 

 
 

 های کف دادن درپوش قرار: نحوه 3شکل 
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مطابق شکل شماره دستگاه را  و رولپالک موجود در لوازم جانبی عدد پیچ 2با استفاده از -5

 به دیوار وصل نمائید.( 4)

 
 اتصال دستگاه به دیوار: نحوه 4شکل 

های  و یا ترمینال به پریزهابا توجه به جریان مصرفی های مصرفی مورد نظر را  دستگاه -6

 وصل نمائید. خروجی دستگاه

در صورتی که بار درپوش ترمینال موجود در لوازم جانبی در جایگاه ترمینال بسته شود و  -7

مصرف کننده از طریق ترمینال خروجی دستگاه تامین گردد الزم است کابل مربوطه توسط بست 

 .کمربندی به درپوش ترمینال بسته شود

 د.کلید مینیاتوری دستگاه را در وضعیت روشن قرار دهی -8

ثانیه،  10برداری است و با وصل کردن بریکر، دستگاه پس از  در این حالت دستگاه آماده بهره

 کند. خروجی را وصل می
 

 ارت تابلو وصل نمائید.ترمینال را حتماً به  دستگاه سیم ارت  

 از اتصال سیم حفاظتی)ارت( اطمینان حاصل نمائید و اگر SWFدر صورت روشن شدن نشانگر 

را بررسی های فاز و نول  سیمجا به جا متصل شدن خاموش نشد،  SWFنشانگر اتصال  علیرغم

 نمائید.
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استانداردهای ایمنی  قابل استفاده است ولی ی که ارت متصل نباشددستگاه در شرایطاگر چه 

برای حفاظت از جان و پیشگیری از آتش سوزی بر استفاده از سیم ارت تاکید دارند. همچنین 

 نویز و اسپایک های برق شهر بدون داشتن ارت استاندارد ممکن نیست.ل محذف کا

دقت شود سیم نول )هادی خنثی( و ارت )سیم حفاظتی( جا به جا وصل نشوند. طبق  

 استاندارد سیم نول به رنگ آبی و سیم ارت به رنگ زرد با خط سبز است.

   

 پنل جلو -5
د. نه ( وجهود دار LEDکهوچکی )  نهوری  هاینشهانگر STB6000M بهر روی پنهل جلهوی دسهتگاه     

 د.ننمایدستگاه را به کاربر اعالم می های مختلفوضعیت نشانگرهااین 

 

 
  STB6000M مدل در نمای پنل جلو :5شکل 

 باشد. میورودی  در : روشن شدن این نشانگر به معنای وجود برقONنشانگر  -1

2- Regulate:  روشن است. نشانگر باشد، اینقابل قبول  ی محدودهدر  ورودیولتاژ اگر 

دسهتگاه آنهرا تثبیهت    ی قابل قبول باشهد و   اگر ولتاژ ورودی باالتر و یا پایین تر از محدوده

 صورت چشمک زن خواهد بود. ، نشانگر به نماید

3- OV.Load (Over Load   در صورت اتصال بار بیش از ظرفیت دستگاه ایهن نشهانگر :)

 روشن خواهد شد.

4- Fault :چشمک خواهد زد. دمای دستگاه باال رود این نشانگرکه  زمانی 
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 در هنگام بروز خطای داخلی این نشانگر به طور پیوسته روشن خواهد ماند.

5- No Output روشن خواهد شد.: این نشانگر در صورت قطع بودن خروجی 

 ورودی ON/OFFکلید سیرکت بریکر  -6 

7-  SWF (Site Wiring Fault) 

SWF  جا به جا بودن فاز و نول و یا  اتصال در برق ورودی است و درصورتنشانگر خطای

 سیم ارت روشن خواهد شد. قطع

 پشتپنل  -6

 
  STB6000M در مدل پشتنمای پنل  :6شکل 

 کشند. جریان می 16A کمتر از ی کهتجهیزات برای :پریزهای خروجی -1

کشند تعبیه شده  می16A بیش از  یجریان یی کهها کننده برای مصرف: ترمینال خروجی -2

 (16A~25A است)

 حفاظت از سه پریز خروجی بریکر -3

 کابل ورودی -4

 ترمینال درپوش -5
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 های مختلف دستگاه وضعیت -7

نشان                  

 وضعیت

 
NO 

output 

 
Fault 

 

 
OV.load Regulate 

 
 
ON توضیحات 

 روشن روشن خاموش خاموش خاموش نرمال
قابل قبول ولتاژ ورودی در محدوده 

 ندارد صحیحاست و نیاز به ت

 روشن چشمک زن خاموش خاموش خاموش تنظیم ولتاژ

تر از  ولتاژ ورودی باالتر یا پایین

محدوده قابل قبول قرار دارد و 

 دستگاه آن را تصحیح کرده است

برق ورودی 

 نامناسب

 

 روشن

 

 خاموش

 

 خاموش

 

چشمک زن 

 تند

 

 روشن
از خارج  ولتاژ یا فرکانس ورودی

و  ی قابل تصحیح است محدوده

 خروجی قطع است

 روشن خاموش روشن اضافه بار
روشن / 

 چشمک زن
 روشن

بیشتر از با توان مصرفی بار  وصل

، بار اضافی را جدا ظرفیت دستگاه

 کنید.

اتصال كوتاه در 

خروجی یا قطع 

 برق ورودی

 خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش

پیدا دلیل نرسیدن برق به دستگاه را 

کنید، اگر فیوز ورودی قطع است 

 پس از رفع اتصالی آن را وصل کنید

افزایش دمای 

 داخلی
 خاموش چشمک زن روشن

روشن / 

 چشمک زن
 روشن

بار را کم کنید یا دستگاه را از منبع 

 حرارت دور کنید.

 خاموش روشن روشن خطای داخلی
روشن / 

 چشمک زن
 روشن

پیش آمده  بدلیل خطای داخلی

 قطع است با خدمات پس ازخروجی 

 فروش تماس بگیرید.

 روشن چشمک بصورت گردشی روشن زمان انتظار
زمان طی   خروجی دستگاه پس از

 گردد( وصل میثانیه 10تاخیر)

 های مختلف دستگاه وضعیت: 1جدول
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 STB6000M  دستگاه یجدول مشخصات فن -8

  


 باشد. 0.7( کمتر از Load Factorباشد و یا ضریب بار) 180Vدر شرایطی که ولتاژ ورودی بیشتتر از   

 یفن مشخصات: 2 جدول
 

 مشخصات فیزیکی -9

 مدل
 ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد 

(mm) 

 (kg)وزن 

 بندی با بسته خالص

STB6000M 

 160*360*290                        :خالص

           160*410*290کابل:با گلند و خم 

 340*480*230               بندی: بستهبا 

22 23 

 ی: مشخصات فیزیک3جدول 

 

 STB6000M مدل

 ورودی

 50/60Hzتک فاز  فاز

 145~265  (VAC)محدوده ولتاژ ورودی 

(A)بیشینه جریان موثر 
 

32 

 خروجی

 تک فاز/ هم فرکانس با ورودی فاز

 207~237 (VAC) ولتاژ خروجی

  27.3(Aبیشینه جریان موثر دائمی)

 100 (A)جریان استارت 

 10 (ثانیهزمان تاخیر وصل )

 شرایط

 محیطی
 0~40°C ( C°)دما 
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 گارانتی و خدمات پس از فروش -10

شرکت فاراتل ترانس اتوماتیک خود را از نظر کیفیت مهواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت 

منظور استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه از به نماید.  گارانتی می از تاریخ خریدیک سال 

 .خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید

 حداکثر یکماه پس از خرید دستگاه الزم است، کارت گارانتی در سایت فاراتل ثبت گردد.  -1

فاکتور خرید معتبر با مهر و جهت دریافت خدمات گارانتی، عالوه بر ثبت کارت گارانتی ارائه  -2

 امضای فروشنده الزامی است.

ارائه خدمات گارانتی رایگان منحصراً توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش  -3

)مندرج در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل( و در قبال تکمیل صحیح اطالعات در 

 شود. قسمت ثبت کارت گارانتی انجام می

نصب دستگاه توسط برقکار، جهت استفاده از مزایای گارانتی حتماً میبایست کلیه  در صورت -4

 نکات این دفترچه رعایت گردد.

های  در صورت درخواست مشتری جهت نصب دستگاه توسط نماینده فاراتل، پرداخت هزینه -5

 باشد. یم داریبه عهده خر زهایارت پر نیساختمان و تام یداخل یکابل کشنصب، 

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده  -6

 باشد. خریدار می

 نماید: موارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می

 و مندرجات پشت کارت ضمانت. راهنما ی عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه -1

کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در  -2

نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب 

 توان مصرفی با توان نامی دستگاه.

سوزی،  صدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش -3

 س یا ورود مایعات به داخل دستگاه.زلزله، سیل و هرگونه تما
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مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر  -4

 مجاز.

عدم صحت یا ناقص بودن اطالعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت  -5

 فاراتل.

 

در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت 

تماس بگیرید و یا جهت اطالع از شماره تماس  021-61922نموده و سپس با شماره تلفن 

مراجعه  www.faratel.comنمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس 

 فرمائید.

 


