
 

 

 

 راهنمای استفاده از ترانس مبدل ایزوله
Isolation Transformer 

     

 

 های:مدل
  ITR10000-RT  ITR6000-RT 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 

 گفتار:پیش

به کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصوالت فاراتل، ورود شما را 

 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 از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت

های اهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفادهفسخ گارانتی دستگاه گردد، خو

 بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

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

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

 باشند.تقادات و پیشنهادات شما میان
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 معرفی اولیه دستگاه -1
نول صلی آن ایجاد ایزوالسییون کامیل بیین فیاز ترانس ایزوله فاراتل دستگاهی است که وظیفه ا

باشید و همننیین امکیان می Common Modeورودی و فاز نول خروجی برای حذف نویزهیای 

ترمینیال نیول  صورت ایزوله الکتریکی در کاربردهای پزشکی را دارد که در این صورت نصب به

 گردد.خروجی به ارت متصل نمی

باشیند. بطیور های فاراتیل را دارا میاساتصال به خروجی یوپی های ترانس ایزوله قابلیتدستگاه

 اس به شرح ذیل است:های ایزوله در خروجی یوپیخالصه فواید استفاده از ترانس

اس، کیه ( در خروجی یوپیCommon Mode Noiseکاهش قابل مالحظه نویز مد مشترک ) -

  1شکل که در همانطور نماید.م میاس با تجهیزات حساس به نویز را فراهامکان استفاده یوپی

امکان اتصال نول خروجی بیه ارت فیراهم  ایزوله گردد به دلیل استفاده از ترانسمی مالحظه

 .*گردندگردد و بدین ترتیب نویزهای مود مشترک فیلتر میمی
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 : مسیر نویز مود مشترک و تاثیر ترانس ایزوله1 شکل

 کشند.اس میاز یوپی DCهای یی که بطورگذرا جریانتغذیه بارهاامکان  -

امکان رفع محدودیت شبکه توزیع برق که در برخی از مناطق موجب باال رفیتن ولتیان نیول  -

 گردد.نسبت به ارت شده و موجب اختالل در تجهیزات حساس می

                                                           
های ایزوله در های ایزوله )مقاله علل استفاده از ترانسبرای آشنایی بیشتر با مفاهیم نویزها و محاسن و معایب ترانس *

راتل اسایت ف در وب aspx?id=http://www.faratel.com/articles.7  ( به آدرس Double Conversionهای اسیوپی

 مراجعه نمایید.

http://www.faratel.com/articles.aspx?id=7
http://www.faratel.com/articles.aspx?id=7
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لیه موجیب رانس ایزوتی کاربرداس، با وجود فواید استفاده از ترانس ایزوله در خروجی یوپی

ها کاهش کیفیت شکل موج خروجی در تغذییه گردد که مهمترین آننیز می یهایمحدودیت

های فاراتیل بیه ترانس اماباشد اشغال فضا و کاهش راندمان خروجی می بارهای کامپیوتری،

انید. از نظیر مرتفیع کرده ها را بطیور چشیمگیریاند که این محدودیتای طراحی شدهگونه

اس را های ایزوله امکان نصب در رک و همننین قرارگیری در زیر ییوپیترانس ،ال فضااشغ

شیود و مسیاحتی اشیغال د که در این صورت فقط موجب باال رفیتن ارتفیام مینباشدارا می

ی در نظیر بینی نصب ترانس ایزوله در خروجهای فاراتل پیشاسگردد. در طراحی یوپینمی

اس تعبییه شیده در پشت ییوپی ITRن منظور کانکتور مخصوص گرفته شده است و به همی

های ناشی گردد و بدین ترتیب محدودیتبه آن متصل میترانس ایزوله  ITRاست که کابل 

بهبیود پییدا  استوسیط ییوپی از افت کیفیت و رگوالسیون و ترانس ایزوله بطور چشمگیری

های سازگار آن استفاده اسراتل با یوپیهای ایزوله فاگردد که ترانسنماید. لذا توصیه میمی

 .گردد

 اس سازگاردستگاه یوپی مدل
ITR6000-RT SDC6000-RT-3U 

ITR10000-RT CAD10KX1-RT4U / CAD10KX3-RT4U 

 اسایزوله با یوپی : سازگاری ترانس1جدول
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 های ویژهقابلیت -1-1

 معرفی شده است. ایزوله فاراتل هایهای ویژه ترانسدر جدول زیر قابلیت

 

 سودمندی  قابلیت

های فاراتیل موجیب بهبیود اسیوپیدر هنگام استفاده با   فیدبک خروجی
در نتیجه رگوالسیون  ،افت ناشی از امپدانس ترانس شده

 کند.و کیفیت شکل موج را بهتر می

امکان نصیب در رک و ییا روی کابینیت 
 باتری 

 3Uایننیی  19رک اسیتاندارد طراحی ترانس در سیایز  
انجام شده است و همننین امکان نصب بر روی کابینت 

بیر روی  اسییوپیصورت باتری را دارا است که در این
 گیرد.آن قرار می

 توان مصرفی پائین ◄  راندمان باال

 هاکاهش هزینه ◄

تلفات پائین حرارتیی و افیزایش طیول عمیر قطعیات       ◄
 داخلی

خیره انرنی، کاهش نویز شنوایی و باال رفتن طول عمیر ذ  کنترل سرعت فن
 فن

شییود و در گیری میهای تیرانس انییدازهپیچدمیای سیییم  مدیریت دما
شده بیشیتر شیود ورودی  که از محدوده تعریفصورتی

 کند.دستگاه را قطع و از آن حفاظت می
سبز رنگ اسیت کیه وضیعیت  LEDدارای یک نشانگر   نشانگرهای وضعیت  

 رنگ دهد و یک نشانگر زردروجی داشتن را نشان میخ
را  یکاهش دما منظور که مبین باال رفتن سرعت فن به

 ترانس است.
دارای فیوز بریکر در ورودی اسیت کیه امکیان قطیع و   کلید بریکر ورودی هوشمند

که عالوه بیر حفاظیت در  کندوصل ورودی را میسر می
در میوارد خروجیی، برابر اتصال کوتاه یا اضیافه جرییان 

 افزایش بیش از حد دما و یا افزایش ولتان ورودی، بریکر
 کند.به صورت اتوماتیک ورودی را قطع می

 
 



 

 

4 

 

 سودمندی  قابلیت
که ترانس ایزوله بین بار و میدارات اینیورتر به دلیل آن  اسافزایش متوسط عمر یوپی

 گیرد مانع از انتقال مسیتقیماس قرار میدر خروجی یوپی
ای های بار به اینورتر شده و تا حد قابل مالحظیهاسترس

 دهد.آمار خرابی احتمالی اینورتر را کاهش می
ارت -صییفر شییدن اخییتالف ولتییان نییول

 خروجی ارت-خروجی نول
لزومات ادوات ارت یکی از م-کم بودن اختالف ولتان نول 

تیوان مخابراتی است که با استفاده از ترانس ایزولیه )می
صفر   ( این ولتان رارگونه اشکالی در سیستم ارتبدون  ه

 نمود.
 ITRهای ویژه دستگاه : قابلیت2جدول 

 

 دستگاهنمای پنل جلوی  -2-1

 فن می شود. نشان دهنده وضعیت باالرفتن دما که موجب باالرفتن دور: TURBO FANشانگر ن -1

 دهد.یخروجی را نشان م دار بودنبرق وضعیت: Normalوضعیت  نشانگر -2

 
 ITR10000-RTو   ITR6000-RT: نمای پنل جلوی دستگاه2شکل 
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 پشت دستگاه پنل نمای -3-1

 ترمینال ورودی خروجی دستگاه: ترمینال جهت وصل بار و ورودی برق به دستگاه -1

ن ، از بیاال رفیتورودی: این بریکر عالوه بر حفاظت اضافه جریان، اتصال کوتیاههوشمند  بریکر -2

 کند.طور خودکار برق ورودی را قطع و از دستگاه حفاظت میباال رفتن ولتان ورودی بهدما  و یا 

ها با سه وضعیت خاموش، دور پائین و دور باال ها با توجه به دمای ترانسهای دستگاه: فنفن -3

 کنند.کار می

 های فاراتلاساتصال به یوپیجهت کابل فیدبک خروجی  -4

 

 
 ITR6000-RT : نمای پنل پشت دستگاه3شکل 

 

 
 ITR10000-RT : نمای پنل پشت دستگاه4شکل 



 

 

6 

 

 های حفاظتیسیستم -4-1

  حفاظت در مقابل نویزهایCommon Mode  موجود در برق شهر )در صورت وجود ارت

 استاندارد(

 دو فاز شدن برق ورودی  یا حفاظت در مقابل افزایش ولتان 

  دستگاه افزایش دمای داخلیحفاظت در مقابل 

 دستگاه حفاظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی 

 

 نصب دستگاه -2
بندیمحتویات داخل بسته -2-1  

 ITRدستگاه  -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

اس بیر روی پیجهیت قرارگییری ییو آن هیایبیا پین مادگی مشکیپایه پالستیکی چهار عدد  -

 دستگاه 

  ITRاس و ورودی دستگاه پیتباط بین خروجی یوکابل برق ار -

 پنج عدد( ITR6000-RT)در  شکل به همراه دو عدد بست کمربندی Uعدد سرکابل  شش -

 جهت قرارگیری دستگاه در رک پاور  پین پالستیکیعدد چهار  -

  درپوش بریکر ورودی -

 خروجی -ورودی ترمینال شکل L درپوش -

 ز فروشانمایندگان خدمات پس ای شامل اسامی دفترچه -

 

 انتخاب محل نصب دستگاه  -2-2

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  نصبدر انتخاب محل 

رمایی، باران، گباید در جایی دور از منابع و جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده  دستگاهاین  -

 گرد و غبار قرار داده شود. ،رطوبت، هوای اسیدی
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امکان گردش شود که  نصبدر جایی و جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 10cmید حداقل دستگاه با -

 .وجود داشته باشدهوا 

بیا جیدول  شرایط محیطی استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفام از سطح دریا، مطیابق -

 باشد.مشخصات فنی 

بیاتری  ابینتیا روی ک مناسب داخل رک پاور وبر روی سطح صاف و به صورت  ددستگاه بای -

 قرار گرفته و نصب شود.

 د.ننباید در مسیر تردد اشخاص باشو بارها اس پییو، ITRدستگاه  های ارتباطیکابل -

 

 
 

 

 برقراری اتصاالت مکانیکی -3-2

مکیان ا اسدر صورت استفاده با یوپی اینچ و همننین 19این دستگاه قابلیت امکان نصب در رک 

ی استقرار آن به شرح ذیل که نحوه .داراست را  اس(باتری )در زیر یوپی ابینتقرارگیری روی ک

 باشد:می

 توجه: 

بایست حداکثر فاصله بیین تیرانس ایزولیه و پس فاراتل میدر صورت استفاده به همراه تابلو بای

ایزوله  اس بر روی ترانسبایست یوپیاس، میمتر باشد و در صورت نصب به همراه یوپی 2تابلو 

 و در مجاورت آن قرار گیرد.
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 مراحل نصب در رک -1-3-2

 در رک باید مراحل ذیل اجرا گردد: ITRجهت قرار دادن دستگاه 

 خارج تگاهزیر دس از دوسو گوشتیپیچ توسط پالستیکی هایایهپ 5شکل  مطابق ابتدا -1

 .گردد

 

 پالستیکی هایی خارج نمودن پایه: نحوه5شکل 

)مطابق  نصب گردد اسپالستیکی در زیر یوپی هایبه جای پایه درپوش هایپین -2

 (.6شکل

 

 کف دستگاه هایسوراخ بر روی های درپوشپینقرار دادن   ینحوه:  6شکل 
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 شکل پیچ شود. L به قطعات فلزیهای رک دستگیره  7بق شکل مطا -3

 

 
 دستگاه  Lقطعه به رهیدستگ اتصال ینحوه: 7 شکل

 

 توجه:  

 باشد. Lم دستگیره به سمت بیرون خ

 (.8شکل با چهار عدد پیچ به بدنه دستگاه بسته شود )مطابق شکل  Lهر یک از قطعات  -4

 
 به بدنه دستگاه L قطعاتاتصال  ینحوه :8 شکل

                       

 .(9مطابق شکلهای رک بسته شود )دستگاه در داخل بدنه رک قرار گرفته و توسط پیچ -5

 توجه: 

 توسط دو نفر انجام شود. باید جاییبهوزن دستگاه زیاد است و جا      
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 رک به دستگاه اتصال ینحوه: 9 شکل

 توجه: 

بیا  اسییوپیئین قسیمت پیادر  ITRگردد، دستگاه  استفاده اسیوپیبا  ITRکه دستگاه در صورتی

 (.برسد اسیوپی به ITR FEEDBACKفاصله کم مونتان می گردد )بطوریکه کابل 

 

 کابینت باتری دستگاه روینصب  مراحل -2-3-2

 باتری به صورت زیر عمل نمایید: برای نصب ترانس ایزوله بر روی کابینت

 باتری را مطابق با دستورالعمل مونتان نصب نمایید. ابتدا کابینت -1

ای هها پایهروی درب ترانس ایزوله را جدا نموده و به جای آن درپوشهای پین -2

 پالستیکی متصل نمایید. نگهدارنده هایپالستیکی مادگی به همراه پین

 

 
 اس بر روی ترانس ایزولههای نگهدارنده یوپیی نصب پایهنحوه :10 شکل
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ی نری در کف دستگاه پایه عدد چهار گردد ترانس ایزولهمشاهده می 11در شکل همانطوری که 

 اس دارد.ی مادگی روی سقف جهت نصب یوپیدد پایهباتری و چهار ع جهت نصب روی کابینت

 

 
 باتریآماده مونتان بر روی کابینت : ترانس ایزوله11 شکل

 

های ها پایهروی کابینت باتری را جدا نموده و به جای آن درپوش هایپین -3

 پالستیکی مادگی را مونتان نمایید.

 
 

  
 ITR10000-RTها جهت نصب جایگاه پایه ب:  ITR6000-RTها جهت نصب جایگاه پایه الف:

 12شکل 
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 باتریتکابینبر روی  ITRهای نگهدارنده ی نصب پایهنحوه :13 شکل

 تذکر: 

 توسط دو نفر انجام شود. باید جاییبهوزن دستگاه زیاد است و جا

ن بر روی های آباتری قرار داده شود بطوریکه پایه ایزوله بر روی کابینت ترانس -4

 های کابینت باتری چفت گردد.پایه

های آن بر روی داده شود بطوری که پایهایزوله قرار  ترانس بر روی اسیوپی -5

باتری، ترانس ایزوله و  ی استقرار کابینتنحوه 14شکل  .گرددترانس ایزوله چفت 

 دهد.اس را نشان مییوپی

 

 
 ITR واس یوپی و: کابینت باتری 14 شکل
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 برقراری اتصاالت الکتریکی -4-2

 (اسیوپی به تنهایی )بدون ITRدستگاه  کاربرد -1-4-2

 گیرد.قرار می 16و  15 دستگاه مطابق شکل اسیوپیبرای استفاده از ترانس ایزوله بدون 

 

 

 
 ITR6000-RT هایی استقرار و اتصال کابلنحوه: 15شکل 

 

 

 
 ITR10000-RT هایل کابلاتصا و راستقرای نحوه :16شکل 
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 توجه: 

 باشد که در اینجا کاربردی ندارد.می اسیوپیدر لوازم جانبی برای اتصال به  3×6کابل 

 توجه:  

ی جای به در این کاربرد در نظر گرفته شده است که اسیوپیبرای اتصال به  ITRکابل فیدبک 

 گردد.متصل نمی

 توجه: 

برخی د )خروجی از ورودی باش الکتریکی ایزوالسیون ،ز ترانس ایزولهکه هدف ادر صورتی

 کننده ارت و نول جدا گردد.بایست جامپر متصلکاربردهای پزشکی(، می

در  3×4از کابل  ITR6000-RTهای مدل برای ترانس ایزوله ITRهای ورودی خروجی کابل

متر  5در فواصل کمتر از   3×6کابل  ITR10000-RTهای متر و برای مدل 5فواصل کمتر از 

 گردد. استفادهمتر سایز سیم بزرگتر  5استفاده شود و در فواصل بیشتر از 

 تذکر: 

اده گیردد در لوازم جانبی استفشکل  Uهای سرکابلبرای اطمینان از اتصاالت در ترمینال حتماً از 

و  نماییید. کیاریلحیم لیعق بیا سیرکابلپ مناسب سیم را بیه مو در صورت نداشتن دستگاه کری

 متصل گردد. ITRهمننین با توجه به جدول به ترتیب فاز، نول و ارت به ترمینال 

 

 

 
 رنگ معنا نماد

L ای یا مشکیقهوه فاز 

N آبی نول 

 زرد سبز ارت 

 ها جهت اتصالهای کابل و تعیین رنگ سیمزدن سرسیم سرکابل:  17 شکل
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 فاراتل اسیوپی با ITRدستگاه  کاربرد-2-4-2

)هر دو حالت  است شدهخریداری  اسیوپیاستقرار در خروجی که ترانس ایزوله برای در صورتی

و  19های مطیابق شیکلاس ییوپیترانس ایزوله در قسمت پائین باتری(، در رک و کابینتنصب 

 گیرد.قرار می 21و  20

انجام شیود و سیپس  2-3ها مطابق بخش نصب مکانیکی دستگاهمراحل  باید کارجهت انجام این

 انجام گردد: 21و  20و  19های شکل اتصاالت به ترتیب زیر مطابق

 تذکر: 

فاده گردد در لوازم جانبی است شکل Uهای سرکابلبرای اطمینان از اتصاالت در ترمینال حتماً از 

کاری نمایید )مطابق لحیمبا قلع  سرکابل را بهو در صورت نداشتن دستگاه کریمپ مناسب سیم 

 (.18شکل 

 جام شود:مراحل زیر ان 21و 20و  19های با توجه به شکل

 اس متصل و محکم گردد.یوپی پشت در پنل ITRبه جایگاه  ITRکابل فیدبک خروجی -1

 متصل گردد. ITRاس به ورودی موجود در لوازم جانبی، خروجی یوپی 6x3توسط کابل -2

های بیا تیوان اسبرای یوپی 4x3اس توسط کابل از تابلوی اصلی برق تا ترمینال ورودی یوپی -3

6KVA  6و کابلx3 10های با توان اسبرای یوپیKVA  توسیط  18مطیابق شیکل  و نمودهاستفاده

متیر  5اس بییش از که فاصله تابلوی اصلی بیرق تیا ییوپیبست آن را محکم نمایید. )در صورتی

 از کابل با سایز سیم بزرگتر استفاده گردد(. باشد،

 6x3و کابیل  ITR6000-RTبرای اتصال بیه  4x3کابل توسط  ITRاز بار تا ترمینال خروجی  -4

کابل را توسط بسیت محکیم نماییید. )در  18مطابق شکل  و نمودهاستفاده  ITR10000-RTبرای 

متر باشد، از کابل با سایز سییم بزرگتیر  5از  اس بیشکه فاصله تابلوی اصلی برق تا یوپیصورتی

 استفاده گردد(.
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 ITR10000-RTب:  ITR6000-RTالف: 

 و بست زدن کابل ITR : نحوه اتصال به ترمینال پشت 18شکل 

  شکل L ها از دو عدد بست کمربندی و درپوشجهت جلوگیری از کشیده شدن کابل -5

شیکل  Lبیه درپیوش  19 ها را طبق شکلندی استفاده نموده و کابلبترمینال موجود در بسته

 اس متصل نمائید.ترمینال یوپی

 

 خروجی-ال ورودیشکل ترمین Lها به درپوش ی محکم کردن کابل: نحوه19شکل 

 تذکر: 

 توسط دو نفر انجام شود. باید جاییبهوزن دستگاه زیاد است و جا
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 ITR10000-RTو  Cadillac10KX1اس یوپی: 20شکل 

 

 

 
 ITR10000-RTو  Cadillac10KX3اس : یوپی21شکل 
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 ITR6000-RTو SDC6000-RT-3U اس یوپی: 22شکل 

 

 

 پسبایو تابلوی  اسیوپیبا  ITRدستگاه کاربرد -3-4-2

بیه کیار رود،  اسییوپیلوی بیه همیراه تیاب اسییوپیکه ترانس ایزوله برای نصب بیا در صورتی

 بایست مراحل ذیل انجام گردد:می

 باتری مستقر گردد.و کابینت ITRبر روی  اسیوپی ،2-3 ابتدا مانند بخش -1

 ر روی دیوار یا داخل رک نصب گردد.آن ب مطابق با دفترچه پسبایتابلوی  -2

 های ورودی و خروجی مطابق دفترچه راهنمای تابلو متصل گردند.کابل -3

 دد.و محکم گر اس متصلپنل پشت یوپی درواقع  ITRجایگاه به  ITRفیدبک کابل  -4

 (23مطابق با شکل )

، ورودی و (بندی شده استجداگانه بسته صورت هکه ب) رشتهپنج  ITRتوسط کابل  -5

 شکل Lدرپوش  کابل را به متصل و توسط بست پسی بایرا به تابلو ITRخروجی 

 .نماییدمحکم  ITR خروجی -ترمینال ورودی

 پس مراجعه نمایید()جهت اطالم بیشتر به دفترچه راهنمای تابلوی بای
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 تذکر: 

ابل اتصال به باشد، اما کای میشش خانه  ITR10000O-RTهایخروجی دستگاه -ورودیال ینترم

 ترمینیال ورودی کیه بیا عالمیت  بیه تنهیا ای است. لذا سیم ارت رارشته 5پس تابلوی بای

به اتصال رشته سیم بیه ترمینیال بیرای ارت خروجیی  لزومی مشخص شده است وصل نموده و 

 باشد.نمی

 
 پسبایتابلوی  و SDC6000-RT-3Uاس با یوپی ITR6000-RT : دستگاه الف-23شکل 
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 اسو تابلوی یوپی Cadillac10KX3اس با یوپی ITR10000-RT: دستگاه ب-23شکل 
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 اندازی دستگاهراه  -3
د ترانس ایزوله را به شتوضیح داده  2-3ها که در بخش کشیپس از اطمینان از اتصاالت و کابل

 اندازی نمایید.صورت ذیل راه

 توجه: 

 فیوز مینیاتوری تابلوی اصلی باید متناسب با جریان مصرفی باشد.

بیا  در این حالت رپوش آن را ببندید.و د قرار دهید ONکلید بریکر پشت دستگاه را در وضعیت 

دار بیودن شود که نشیانگر بیرقسبز رنگ وضعیت نرمال روشن می LED اسروشن کردن یوپی

 ترمینال خروجی است. 

       زردرنییگ LEDباشییند و ائین اسییت خییاموش میپییکییه دمییای تییرانس تییا زمانی ITRهییای فن

TURBO FAN هیا بیا ده و فنداخلیی دسیتگاه بیاال بیو شود که دمایفقط در وضعیتی روشن می

 .نمایندمیحداکثر سرعت  کار 

 توجه: 

اس گیرد حتماً قبل از روشن کیردن ییوپیاس قرار میدر شرایطی ترانس ایزوله در خروجی یوپی

 نمایید. ONبریکر ورودی ترانس ایزوله را 

 توجه: 

درپوش ترمینال  هادستگاه ننمودوشن ، قبل از ربرقرار است ITRاس و هنگامی که اتصاالت یوپی

خروجیی بیه وسییله دو عیدد بسیت  –هیای ورودی ها بسته شیود و کابلخروجی آن –ورودی 

 خروجی محکم بسته شود. –کمربندی به درپوش ورودی 
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 بردارینکات ایمنی، انبارش و بهره -4
مائید تیا . همننین دقت نشود استفاده داردستمال نم ازدستگاه جهت تمیز نمودن ای بطور دوره -

 یده نباشند.های روی دستگاه تمیز بوده و پوشهواکش

ات بر روی دستگاه جیداً خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایع ءاشیا هر گونه از وارد نمودن -

 د.خودداری شو

 جایی توسط دو نفر انجام شود.بهوزن زیاد جابه دلیل  -

هیای ورودی خروجیی تیرانس از تماس دست با ترمینال به دلیل احتمال خطر شوک الکتریکی -

 ایزوله جداً پرهیز شود.

ودی خروجی ترانس ایزوله از قطع و وصل کلید بریکیر ور در به دلیل اتصال تجهیزات حساس -

 )درپوش محافظ بریکر بسته شود.( ترانس ایزوله جداً خودداری نمایید.

ب گردید از تهوییه هیوای رک اطمینیان رک نصکه دستگاه ترانس ایزوله در داخل در صورتی -

 حاصل نمایید.
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 جدول مشخصات فنی -5

 ITR6000-RT ITR10000-RT مدل

 6000VA 10000VA توان نامی

 220VAC 220VAC ولتان ورودی

 1A 1.2A جریان ورودی )بدون بار(

 220VAC 220VAC ولتان خروجی )بدون بار(

 %3.5-   %0+ %3-   %0+ یرگوالسیون خروج

  60HZ 50 60HZ 50 فرکانس

 %95 %95 راندمان

ط 
رای

ش

طی
حی

م
 

محدوده 

 کاری

 40C-0 دما

 )غیر فشرده( %95~0 رطوبت

 متر باالتر از سطح دریا 1000تا  ارتفام

 : جدول مشخصات فنی2جدول

 

 

 جدول مشخصات فیزیکی -6

 مدل
 ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد

(mm) 

 (Kg) وزن

 بندیبسته با خالص

ITR6000-RT 

          148*537*440  :خالص   

 132.5*570*490با دستگیره و پایه: 

 370*675*590      :یبندبسته با

46 57 

ITR10000-RT 

        148*687*440 :خالص

 132.5*720*490با دستگیره و پایه: 

     380*820*585: یبندبسته با

57.5 69.4 

 : جدول مشخصات فیزیکی3جدول
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 گارانتی و خدمات پس از فروش -7
ک ییخود را از نظر کیفیت میواد اولیه و همننین عملکرد، بیه میدت  ITRدستگاه شرکت فاراتل 

تگاه، ید دسینماید. به منظور برخورداری از خدمات گارانتی، الزم است پس از خرسال گارانتی می

قسیمت  وگردییده تکمییل توسط نمایندگی یا عامل نصیب  بندیموجود در بسته کارت ضمانت

 ارسال شود. به شرکت پست مربوط به خدمات پس از فروش از طریق

دداشت گونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادر صورت وقوم هر

 اس حاصل نمائید.ی مجاز فاراتل تممایندهترین نکرده و سپس با نزدیک

 

 باشند:میوارد زیر مشمول گارانتی نمی

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

 کشی صحیح و اتصال نادرست دستگاه به ارتعدم رعایت کابل -

میرکاران مجاز شرکت از تع غیر یتوسط هر شخص باز نمودن درب دستگاه ،اقدام به تعمیر -

 فاراتل

 شتراک داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاهاعدم ارسال فرم  -

د سقوط از ارتفیام یا عواملی مانن ی نادرست واستفاده به دستگاه بر اثرشده خسارات وارد  -

د سیایر میوار و سوزی، زلزله، هرگونه تماس بیا آب ییا اسییدبرخورد با اشیاء دیگر، آتش

 مشابه 

 

 

 

 

 

 

 

 


