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  :گفتارشيپ
 به را شما ورود فاراتل، محصوالت ديخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با يگرام كاربر

  .مييگويم كيتبر فاراتل بزرگ خانواده
 و دستگاه از استفاده يچگونگ درباره يمهم نكات شامل ديدار يرو شيپ در كه ييراهنما دفترچه

  .است آن از ينگهدار طيشرا
 و ذيرناپ جبران هايخسارت بروز باعث است ممكن شده درج موارد نكردن تيرعا كه آنجا از

 يها استفاده براي و مطالعه كامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتي فسخ
  .دييفرما ينگهدار يمناسب يجا در يبعد

 كار به يمشتر تيرضا سطح و محصوالت تيفيك باالبردن جهت در را خود تالش تمام فاراتل
 افتيدر يرايش شركت، مشتاقانه پذفروش و خدمات پس از فرو يروي واحدها ني. از ابرد يم

  .باشنديشما م شنهاداتيانتقادات و پ
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  بندي محتويات داخل بسته -1
 دستگاه AVR32F    
 ستگاهفترچه راهنماي استفاده از دد  
 دو عدد كابل متصل به كانكتور  
 چهار عدد رولپالك و پيچ  
 ترانس ي پايه نگهدارنده  
 كارت گارانتي  

  دستگاه عرفيم -2
داراي فيلتري است كه نويز موجـود در بـرق شـهر را كـه باعـث اخـتالل در        AVR32Fترانس

گردد، حذف كرده و برقي عاري از هرگونه پارازيت، جهت  كننده مي هاي مصرف عملكرد دستگاه
ظـت و تقويـت يـا    احف جهـت كند. اين دستگاه  هاي مصرفي در خروجي ايجاد مي استفاده دستگاه

 24000آمپر و يا كولرهاي گازي تـا قـدرت    32ي داراي كنتورها فاز ساختمان تضعيف برق تك
ه هشداردهنده صوتي است كـه هرگـاه بـار مصـرفي     مجهز ب AVR32Fباشد. ترانس مي 1يو تي بي

  آيد. مي آمپر شود به صدا در 32دستگاه بيش از 
ولـت   190ولـت ورودي) و يـا كمتـر از     280ولت (معادل  245چنانچه ولتاژ خروجي بيش از 

از  ولتـاژ خروجـي را قطـع كـرده و     ،ولت ورودي) گردد، ترانس اتوماتيك فاراتـل  125(معادل 
قرمـز   نمايشگردر اين حالت  و نمايد هاي مصرفي در مقابل برق غير نرمال محافظت مي دستگاه

OUT OF LIMIT شود روشن مي.  
دقيقـه بطـور خودكـار     3حدود ترانس اتوماتيك پس از  ،در صورت عادي شدن ولتاژ برق شهر

 ايشگرـنمـ الت ـــ ـحدر ايـن   نموده وهاي مصرفي وصل  اهـرق تثبيت شده را به دستگـمجدداً ب
  گردد. روشن مي OUTPUTسبز  نمايشگرخاموش شده و  OUT OF LIMITقرمز 

                                                 
هاي الكتريكال بيان شده  ست تا با مطالعه ويژگيا ، الزمي كولر گازيها با توجه به تغيير مشخصات برخي مدل - 1

  اطمينان حاصل گردد. AVR32استفاده از ترانس هنگام اهنماي آن، از عملكرد صحيح كولر در براي كولر در دفترچه ر
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كننده المپ باشد تثبيت ولتاژ در هنگام نوسان برق شهر به صـورت كـم    در صورتي كه مصرف
  .باشد مينور يا پر نور شدن المپ 

  جدول مشخصات فني -2- 1
 AVR32F  مدل

  ورودي
 135-265 [VAC] ولتاژ

 32 [A]دائم  ACجريان 

 تك فاز  فاز

  خروجي

 22012 [VAC] ولتاژ

 32 [AMax]جريان 

 8000 [VAMax] توان

 <0.9 (Load Factor)ضريب بار 

 64  [A] جريان استارت

 50/60  [Hz] فركانس

  تك فاز  فاز
  دقيقه 3حدود   وصل زمان تاخير

  مشخصات
  فيزيكي

 [kg] وزن
 29 خالص

 30.6 بندي ا بستهب

  (mm)ابعاد 
  ]عرض*عمق* ارتفاع[ 

 184*422*370 خالص

 240*475*420 بندي با بسته

 0~40  [0C]دما شرايط محيطي

شـود، ولتـاژ خروجـي     135VACيـا كمتـر از    265VAC* در صورتي كه ولتاژ ورودي بيش از 
 275VACخارج شده و چنانچه ولتاژ ورودي بـيش از   12VAC±220دستگاه از بازه رگوالسيون 

خروجـي) شـود، تـرانس     190VAC(معـادل   125VACخروجي) و يا كمتر از  245VAC(معادل 
  كند. اتوماتيك فاراتل خروجي را قطع مي
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  انتخاب محل نصب دستگاه -3
  رفته شود:در نظر گدستگاه نكات زير  نصبدر انتخاب محل 

بايـد در جـايي دور از منـابع گرمـايي،     و جهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شده  دستگاهاين 
 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هواي اسيدي

امكان گردش شود كه  نصبدر جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا 10cmدستگاه بايد حداقل 
 .وجود داشته باشدهوا 

  
  

  

  اندازي دستگاه مراحل نصب و راه -4
هـا را مشـخص و سـپس بـا      بندي، محل سـوراخ  ي موجود در بسته ابتدا با استفاده از نگهدارنده
بندي آن را به ديـوار نصـب و سـپس تـرانس را      هاي موجود در بسته استفاده از رولپالك و پيچ

  روي آن سوار نمائيد.
كـه خروجـي كنتـور بـدون بـرق       شويدمطمئن  تربه كمك فازم و نمودهفيوز زير كنتور را قطع 

  است.
كشـي   بـه سـيم   را يكي كه باشد موجود مي بندي بستهداخل  در عدد كابل متصل به كانكتوردو 

و محـل   )2(طبـق شـكل شـماره     ودهساختمان و ديگري را به برق بعد از فيوز كنتور متصل نمـ 
سيم مشكي مربوط بـه فـاز و سـيم     كه توجه شود. ها را با نوار چسب برق كامالً بپوشانيد اتصال

  باشد. آبي مربوط به نول مي
كشي خروجي كامالً مجزا باشـد،   كشي ورودي دستگاه از سيم  دقت بفرمائيد تا مدار سيمهمچنين 
كشي نبايد  د. به عبارت ديگر كابلهاي فاز و نول ورودي و خروجي به هم متصل نباشن يعني سيم

 اه: انتخاب محل نصب دستگ1شكل 
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بصورت نول مشترك باشد. براي حصول اطمينان از ايـن موضـوع بـه آزمـايش درج شـده در      
  مراجعه نمائيد. 1پيوست 

كشي ساختمان را بـه   كانكتور متصل به برق كنتور را به ورودي دستگاه و كانكتور متصل به سيم
  خروجي دستگاه وصل نمائيد.

  است. OFFد دستگاه در حالت مطمئن شويد كه كلي
(فيـوز از نـوع اتوماتيك و حتماً سـالم باشـد) و كليــد     نمودهفيـوز اصلي زير كنتـور را وصـل 

 3 و پس از حدود شدهروشن OUT OF LIMIT  نمايشگردستگاه را روشن نماييد. در اين حالت 
  گردد. ميبا خاموش شدن آن خروجي دستگاه وصل  دقيقـه

براي انجام اين كـار   متصل نمود. آنرا به  دستگاهتوان  به ارت مناسب مي در صورت دسترسي
  )2كل شماره ـ(طبق ش تنها كافي است سيم ارت را به پيچ تعبيه شده روي دستگاه وصل نمائيد.

 
 AVR32Fبندي نصب دستگاه : سيم2شكل  
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  خارج نمودن دستگاه از مسير برق ساختمان -5
) نيـاز بـه خـروج    …گاه و در صورتيكه به هر علت (استفاده از دستگاه جوشكاري، سرويس دست

  ترانس از مسير برق ساختمان باشد، به ترتيب زير عمل نماييد:
  و فيوز زير كنتور برق را قطع نماييد.قرار داده  OFFدر حالت كليد دستگاه را  -1
(طبق شكل كانكتورهاي برق ورودي و خروجي را از دستگاه جدا و به يكديگر متصل نماييد. -2

  )3شماره 

  
  

  

 گردد.برق ساختمان وصل  تا نمودهرا وصل فيوز كنتور  -3
  

  تذكر:
در صورت بر طرف شدن مشكل و چنانچـه خواهـان بازگردانـدن دسـتگاه بـه مسـير هسـتيد،        

  كانكتورها را جدا كرده و دوباره در جاي مخصوص وصل نمائيد.

  اه و هشداردهنده دستگاهمختلف وضعيت  -6

  ولتاژ ورودي نمايشگرهاي -6- 1
سـطح   انـد  داده شده اننش 4در شكل شماره  Aكه با حرف  هاي زرد مايشگرناعداد سمت چپ 

به معني كمتر از و عالمـت   ">"عالمت در اين سطوح  د.ننماي دستگاه را اعالم ميولتاژ ورودي 
  باشد. ميعدد درج شده در كنار آن به معني بيشتر از  "<"

  

 خروجياتصال كانكتورهاي كابل ورودي و:3شكل
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2 -6- OUTPUT  
نمايـانگر آن  نشان داده شده اسـت،   4ماره در شكل ش Bكه با حرف  نمايشگرروشن شدن اين 

  رساند. هاي مصرفي مي ولت را به دستگاه 220برق ورودي را تنظيم و ولتاژ  دستگاهاست كه 

3 -6- OUT OF LIMIT   

نمايـانگر آن   نشان داده شده اسـت،  Cبا حرف  4 شماره كه در شكل نمايشگرروشن شدن اين 
. در ايـن حالـت   باشـد  مـي  و يا بيش از اندازه قوياست كه ولتاژ ورودي بيش از اندازه ضعيف 

  شود.هاي مصرفي جلوگيري  تا از صدمه رسيدن به دستگاه نمايد ميبرق خروجي را قطع  دستگاه
  

  
  : نمايشگرهاي نوري دستگاه4شكل 

4 -6- OVER LOAD  
ـ  نشان داده شده است و 4در شكل شماره  Dا حرف كه ب نمايشگرروشن شدن اين  ـ  اهمراه ب ه ب

آمپر  32نمايانگر آن است كه جريان مصرفي بيش از  باشد، صدا در آمدن هشدار صوتي نيز مي
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خـاموش و هشـدار    OVER LOAD نمايشگرتا  ادهدر اين حالت بار اضافي را كاهش د .باشد مي
  صوتي قطع گردد و دستگاه به كار عادي خود ادامه دهد.

  :ذكرت
  شود. ولتاژ انجام نمي تضعيفيا تقويت  با كاهش ولتاژ عمل OVER LOADدر حالت  

5 -6- OVER HEAT  
به معناي خاموش باشد  OVER LOAD نمايشگردر صورتيكه هشدار صوتي به صدا در آيد ولي 

، در صـورت  بايـد روشـن گـردد   حالت فن دسـتگاه   در اين بوده ودستگاه افزايش دماي داخلي 
  :ممكن است يكي از حاالت زير رخ داده باشد روشن نبودن فن دستگاه

ها بـاز   شود كه بايد مسير هواكش هاي دستگاه پوشيده شده و عمل تهويه انجام نمي هواكش -1
  و يا ممكن است دماي محيط بيشتر از حد مجاز باشد. شود

تمـاس   شـركت فاراتـل   ي خدمات پس از فروشگفن دستگاه از كار افتاده و بايد با نمايند -2
 گرفته شود.  

، فن و در صورت افزايش دماي ترانس در حالت عملكرد عادي دستگاه، فن خاموش بوده: توجه 
  روشن خواهد شد.

6 -6- LOW VOLTAGE  
خروجـي)  ولت 190ولت (معادل  125يكه ولتاژ برق شهر كمتر از حداقل ولتاژ ورودي در صورت

در  كـه ) OUT OF LIMIT( مربوطـه  نمايشـگر و  گردد باشد خروجي ترانس اتومـاتيك قطع مي
شود تـا   اين عمل مـوجب مي .گردد نمايش داده شده است روشن مي Cبا حرف  4شكل شماره 

ر دآسيب نرسـاند.   …هايي مانند يخچال، فريزر، كولر و اژ برق به موتور دستگاهپاييـن بودن ولت
برق خروجي  توان مي از دستگاه جهت روشنايي استفاده نمود كه براي اين كارتوان  مياين حالت 
كـه در ايـن حالـت     كـرد روي ترانس اتوماتيـك، وصـل    LOW VOLTAGEستي شرا با فشار 
  شود. الي شستي روشن شده و پس از زمان تاخير خروجي وصل ميقرمز با نمايشگر

  به ترتيب زير عمل نماييد: (LOW VOLTAGE)در حالت برق ضعيف  روشناييبراي استفاده از 
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هاي داراي موتور را از مدار ترانس خارج نماييد. (مانند يخچال، فريزر، ماشين  كليه دستگاه -1
  )…لباسشويي و 

قرمز باالي كليد روشن گردد،  نمايشگررا فشار دهيد تا  ترانس LOW VOLTAGEشستي  -2
توانيـد از ولتـاژ بـرق     ميدقيقه خروجي دستگاه وصل شده  3پس از گذشت  در اين هنگام

  ضعيف فقط براي روشنايي استفاده نماييد. 
قــرمز   نمايشـگر هنگامي كه ولتـاژ بـرق به حـد نرمـال رسيد پـس از خامــوش شــدن     -3

LOW VOLTAGE هاي داراي موتور را مجدداً به برق وصل نماييد. پـس   توانيد دستگاه مي
 نمايشـگر از نرمال شدن برق دستگاه بصورت اتوماتيك از حالت برق ضعيف خارج شده و 

 شود. (برق ضعيف) خاموش مي LOW VOLTAGEقرمز 

  گارانتي و خدمات پس از فروش -7
مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت  خود را از نظر كيفيت AVR32Fدستگاه شركت فاراتل 

نمايد. به منظور برخورداري از خدمات گارانتي، الزم اسـت پـس از خريـد     يك سال گارانتي مي
از  وگرديده تكميل توسط نمايندگي يا عامل نصب  بندي موجود در بسته كارت ضمانتدستگاه، 
 ارسال شود. به شركت پست طريق

ر عملكرد دستگاه، مدل و شماره سـريال دسـتگاه را يادداشـت    در صورت وقوع هرگونه اشكال د
  WWW.FARATEL.COMتماس بگيريد و يا بـه آدرس   021-61922كرده و با شماره تلفن 

  مراجعه نمائيد.
  باشند: مـوارد زير مشمول گارانتي نمي

  و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -
  كشي صحيح و اتصال نادرست دستگاه به ارت يت كابلعدم رعا -
غير از تعميركاران مجـاز شـركت    يتوسط هر شخص باز نمودن درب دستگاه و اقدام به تعمير -

  فاراتل
  عدم ارسال فرم اشتراك داخل كارتن تا يك ماه پس از خريد دستگاه -
مانند سـقوط از ارتفــاع يـا     عواملي ي نادرست و استفاده به دستگاه بر اثرشده خسارات وارد  -

  ساير موارد مشابه  و سوزي، زلزله، هرگونه تماس با آب يا اسيد برخورد با اشياء ديگر، آتش
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  وجود ارتباط بين ورودي و خروجي روش تشخيص -1پيوست 
  

  هدف: -
كشي ورودي دستگاه بايـد از   مدار سيم AVR32Fدستگاه از آنجايي كه براي نصب و استفاده از 

براي حصـول اطمينـان از    AVR32Fكشي خروجي مجزا باشد بنابراين قبل از نصب دستگاه  سيم
  توان آزمايش زير را انجام داد. ورودي از فاز و نول خروجي مي جدا بودن مسير فاز و نول

  
  ابزار مورد نياز جهت آزمايش: -
  يك عدد المپ به همراه سرپيچ آويز -1

كشي وجود دارد به جاي يك المـپ از   تذكر: در صورتي كه احتمال وجود دو يا سه فاز در سيم
  دو المپ سري استفاده شود.

  ري اتصاالتهاي برق جهت برقرا سيم -2
 
  گيري: ي انجام آزمايش و نتيجه نحوه -

  

  
  

  
كننـده و بـرق شـهر     مانند شكل فوق واسط بين دستگاه مصرف AVR32Fدستگاه از آنجايي كه 

صـفحه   حالت) همانند شكل 6هاي مختلف ( استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتيب با است،
تـوان از مجـزا    پ روشن شود. تنها در اين صورت مـي انتظار داريم تا فقط در يك حالت الم بعد

و در غير اينصورت مسيري بين ورودي و خروجي  ورودي و خروجي اطمينان حاصل نمودبودن 
  وجود دارد كه بايد برطرف گردد.
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)+9821( 66709493) دورنگار:+9821( 66700001-5 تلفن:  
  )+9821( 61922تلفن خدمات پس از فروش فاراتل: 

www.faratel.com   E-mail:support@faratel.com 


