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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 هخانواد
 و دستگاه از استفاده يچگونگ درباره يمهم نكات شامل ديدار يرو شيپ در كه ييراهنما دفترچه

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

 هاي استفاده براي و مطالعه كامل طور به را دفترچه تاس 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 يرايفروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذ يروي واحدها ني. از ابرد يم

  .باشنديشما م شنهاداتيپانتقادات و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 



  
 

 

  گارانتي و خدمات پس از فروش
هاي دستگاهشركت فاراتل از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، 

Prince/CPR35,CPR60,CPR120  هاي                 و دستگاه تاريخ خريداز به مدت يك سال را
Prince/CPR190,CPR260  توسط عاملين مجاز خدمات  اريخ نصبترا به مدت يك سال از

  نمايد.  گارانتي ميپس از فروش فاراتل 
به  ها به منظور استفاده از مزاياي گارانتي و استفاده بهينه از خدمات پس از فروش اين دستگاه

  .نكات مندرج ذيل توجه فرمائيد

   Prince/CPR35, CPR60, CPR120 هايدستگاه

  دستگاه الزم است، كارت گارانتي در سايت فاراتل ثبت گردد.حداكثر يك ماه پس از خريد   -1
، عالوه بر ثبت كارت گارانتي ارائه فاكتور خريد معتبر با مهر و جهت دريافت خدمات گارانتي -2

  امضاي فروشنده الزامي است.
هاي مجاز خدمات پس از فروش ارائه خدمات گارانتي رايگان منحصراً توسط نمايندگي -3

ر ليست نمايندگان خدمات در سايت فاراتل) و در قبال تكميل صحيح اطالعات در (مندرج د
 شود. قسمت ثبت كارت گارانتي انجام مي

در صورت نصب دستگاه توسط برقكار، جهت استفاده از مزاياي گارانتي حتماً ميبايست كليه  -4
  نكات اين دفترچه رعايت گردد.

هاي  اه توسط نماينده فاراتل، پرداخت هزينهدر صورت درخواست مشتري جهت نصب دستگ -5
 باشد.يم داريبه عهده خر زهايارت پر نيساختمان و تام يداخل يكابل كشنصب، 

پرداخت هزينه اياب و ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده  -6
   باشد.خريدار مي



  
 

 

   Prince/CPR190, CPR260 هاي  دستگاه

ي خدمات پس از فروش (عامل  بايست توسط نماينده ها مي اندازي اين دستگاه و راهنصب   -1
نصب) انجام و هنگام نصب، فرم گزارش سرويس توسط عامل نصب تكميل و پس از مهر و 

  امضاء تحويل خريدار گردد.
هاي خدمات  ها و ارائه خدمات گارانتي رايگان بوده و بايد توسط نمايندگي نصب اين دستگاه -2

از فروش انجام شود. (پرداخت هزينه اياب و ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل استقرار پس 
  باشد.) دستگاه به عهده خريدار مي

هاي مجاز خدمات پس از فروش (مندرج در  ارائه خدمات گارانتي منحصراً توسط نمايندگي -3
در قسمت ثبت  ليست نمايندگان خدمات در سايت فاراتل) و در قبال تكميل صحيح اطالعات

  شود. كارت گارانتي انجام مي
منظور نصب دستگاه و تامين ارت پريزها به  هاي كابل كشي داخلي ساختمان به پرداخت هزينه -4

  .باشد عهده خريدار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
 

 

  نمايد: موارد زير اعتبار ضمانت نامه را نقض مي
 غير مجاز.توسط افراد  Prince/CPR190,CPR260هاي  نصب دستگاه -1

  .و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -2
فقدان كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت مناسب و اتصال  -3

نادرست ارت به دستگاه، نصب غير اصولي، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب 
  با توان نامي دستگاه. توان مصرفي

سوزي،  صدمات ناشي از جابجايي، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشياء ديگر، آتش -4
 زلزله، سيل و هرگونه تماس يا ورود مايعات به داخل دستگاه.

مخدوش شدن برچسب سريال دستگاه، دستكاري، سرويس و تعمير توسط اشخاص غير  -5
  مجاز.

قص بودن اطالعات درج شده در قسمت ثبت كارت گارانتي در سايت عدم صحت يا نا -6
  فاراتل.

اندازي و يا در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتـدا   جهت درخواست نصب و راه
تمـاس   021-61922مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت نموده و سـپس بـا شـماره تلفـن     

تماس نمايندگان خدمات پس از فروش در سراسـر كشـور بـه    بگيريد و يا جهت اطالع از شماره 
 مراجعه فرمائيد. www.faratel.comآدرس 
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  بندي محتويات داخل بسته -1
    Prince/CPR دستگاه -
و  CPR35 ،CPR60هاي  در مدل عدد پيچ 2عدد رولپالك و  2نايلون محتوي  ي كيسه -

CPR120 
عدد  2و  قطعه آويز 1 ،وايرشو عدد 6، عدد پيچ 5 ،عدد رولپالك 2نايلون محتوي  ي كيسه -

  CPR190 ،CPR260هاي  در مدل گلند ورودي و خروجي

  CPR120و  CPR35 ،CPR60هاي  در مدل شابلون راهنماي نصب -
  فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -
  كارت گارانتي -

  دستگاه عرفيم -2
در  CPR120و  CPR35 ،CPR60هـاي در مدل فاراتل  Prince/CPRسري  اليزر هوشمندياستاب

 تجهيـزات  به منظور حفاظت ازدر جعبه فلزي CPR260 و  CPR190 هاي جعبه پالستيكي و مدل
. استفاده از ميكروكنترلرهاي سريع و طراحي شده است مانند كپي، پرينتر، پالتر و كامپيوتر اداري

 غان آورده اسـت و را براي اين دستگاه به ارم هاي ارزشمنديتكنولوژي كنترل ديجيتال، توانمندي
محافظـت   ابل نوسـانات و اخـتالالت بـرق شـهر،    در مق برقي مذكورلوازم خوبي از ه بباعث شده 

  . نمايد
 عملكـرد   عمـر و  افـزايش توان بـه  مي Prince/CPRاز جمله مهمترين مزاياي استفاده از دستگاه 

 ،كرد كه در نتيجه اشارهشهر برق نامناسب بودن ولتاژ در هنگامهاي متصل به آن  دستگاه صحيح
  را در پي خواهد داشت.ي هاي تعميرات هزينهو كاهش  جويي صرفه

وصـل  شهر به برق  Prince/CPR دستگاهخود را بدون  اداري تجهيزاتكه  كندفاراتل توصيه مي
  ننماييد.

  هاي اين دستگاه عبارت است از:مهمترين قابليت
 مجهز بودن به ميكروكنترلر 

 ويت، يك مرحله تضعيف و يك مرحله نرمال دارا بودن دو مرحله تق 

   داراي پورت حفاظـت از شـبكه Data/Line Protection   هـاي   در مـدلCPR35 ،CPR60  و
CPR120 



  
 

٢ 
  

  داراي دو خروجي شارژرUSB  1با جريانA هاي  در مدلCPR35 ،CPR60  وCPR120 

  عدم اتصال سيم حفاظتي (ارت)تشخيص توانايي 

 :قطع خروجي در صورت 

o دستگاه بيش از حد مجاز ماي داخليافزايش د 

o ولت (جهت جلوگيري از آسيب رسيدن  275~160ي  ولتاژ ورودي از محدوده خارج شدن
 كننده) به مصرف

  هاي  در مدل پريز خروجي جهت اتصال تجهيزات سهدارايCPR35 ،CPR60  وCPR120 

 هاي  داراي ترمينال ورودي و خروجي در مدلCPR190 ،CPR260 

 كننده در برابر:هاي مصرفاز دستگاهسيستم حفاظت  مجهز بودن به 

o  دو فاز شدن ولتاژ ورودي 

o و صاعقه نوسانات شديد برق  

 برق شهر مجهز به فيلتر ورودي جهت كاهش نويز و اسپايك 

 قابليت استقرار روي ميز و يا نصب بر روي ديوار 

 داراي محدوده وسيع ورودي 

  اي داخليافزايش دم هشدار در هنگاممجهز به سيستم 

  دستگاه اندازي استقرار و راهانتخاب محل  -3
  در نظر گرفته شود:دستگاه نكات زير  استقراردر انتخاب محل 

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

  10دستگاه بايد حداقلcm امكـان  شـود كـه    مسـتقر در جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا
  .وجود داشته باشدهوا گردش 
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 .در صورت نصب بر روي ديـوار،   اين دستگاه قابليت نصب بر روي ديوار را نيز دارا مي باشد
 الزم است طوري نصب شود تا نمايشگرهاي پنل جلو قابل مشاهده باشد.

 

  

  
  روي ديوار CPR260و  CPR190: نصب 2شكل  روي ديوار CPR120و CPR35، CPR60: نصب 1شكل 

    

  اندازي دستگاه راه مراحل -4
اندازي دسـتگاه را بـه ترتيـب    حال كه محل مناسبي براي استقرار دستگاه انتخاب شد، مراحل راه

  زير ادامه دهيد:

  CPR120و  CPR35 ،CPR60هاي  مراحل راه اندازي دستگاه -4- 1
 پشت دستگاه وصل نماييد. هايرا به پريزكننده هاي مصرفدستگاهورودي  ابتدا دو شاخه .1

   ي ورودي دسـتگاه  ، دو شـاخه كننـده هـاي مصـرف  درست دسـتگاه پس از اطمينان از اتصال  .2
Prince/CPR  .توجه نمائيد نشانگر را به پريز برق شهر متصل نمائيدSWF .خاموش باشد 

 

  CPR260و  CPR190هاي  راه اندازي دستگاه مراحل -4- 2

هاي  و بهاي كابل (فقط هزينه اياب و ذهاب بوده گانيرا كشور سراسر در ها اين مدل نصب
 از پس خدمات مجاز ندگانينما توسط حتماً ستيبا يم و گردد) دريافت مي ورودي و خروجي

ورت كامالً كلي توضيح داده ص لذا در ادامه طريقه نصب به .رديپذ انجام فاراتل شركت فروش
ولي الزم است قبل از  بود نخواهند دستگاه نصب به مجاز محترم كنندگان مصرف شده است.

 .كارشناسان فاراتل، شرايط مورد نياز را جهت نصب دستگاه فراهم كننداعزام 
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  جهت تخمين مقدار مجاز بارها به ترتيب زير عمل نمائيد:
  شوند را تهيه نمائيد. ياليزر محافظت ميبتوسط استاهايي كه  ليست تمامي دستگاه -1
مشخصـات   خروجـي يـا جريـان خروجـي بـر روي برچسـب       VAدر پشت هر دستگاه مقدار  -2

  الكتريكي آن درج شده است.
ها را با هم جمع نمائيد تا توان مصرفي كامل بار محاسبه گردد، ايـن عـدد را    دستگاه VAمقدار -3

) CPR260(بـراي   26A) و CPR190(بـراي   19Aان حاصل نبايد از جري .تقسيم نمائيد 207Vبر 
  بيشتر گردد.

  هاي ورودي و خروجي دستگاه تعيين كابل - 4- 2- 1
  استفاده شود.  4mm2*3 از كابل  ،متر 10در طول كابل كمتر از  CPR190 براي
  استفاده شود.  6mm2*3 از كابل  ،متر 10در طول كابل كمتر از  CPR260 براي

  متر باشد، از كابل يك سايز بزرگتر استفاده شود. 10اگر طول كابل بيش از  :توجه 

  هاي ورودي و خروجي نحوه اتصال كابل - 4- 2- 2
درپوش ترمينال را از پنل جلو جدا نموده و گلندهاي ورودي و خروجي موجود در لوازم جـانبي را  

از شش عـدد سرسـيم در لـوازم    ( ها را آماده نمائيد كابل 3 مطابق شكلبر روي درپوش ببنديد. 
  توجه نمائيد. هاي كابل به رنگ سيم 1طبق جدول شماره جانبي استفاده گردد). 
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  ها هاي كابل سيم: رنگ 1 جدول هاي ورودي و خروجي : نحوه اتصال كابل3شكل 
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از اتصال سيم حفاظتي(ارت) اطمينان حاصل نمائيد و اگر  SWFدر صورت روشن شدن نشانگر 
هاي با كابل  هاي فاز و نول جا به جا متصل شده است، در مدل خاموش نشد، سيم SWFنشانگر 
اند، م . اگر پريز فاقد ارت باشد اين نشانگر روشن ميدوشاخه را بالعكس متصل كنيد ،ورودي

سيم كشي برق به دليل عدم وجود ارت قادر  دستگاه در اين شرايط قابل استفاده است ولي شبكه
  به حذف نويز و اسپايك برق شهر نخواهد بود.

گرفتگي و همچنين جلوگيري از  تذكر: به منظور جلوگيري از خطرات جبران ناپذير برق 
  باشد. ه ارت مناسب ضروري ميصدمات ناشي از صاعقه و نويزها به تجهيزات، اتصال ب

 

 ،ممكن است به منظور حفاظـت تجهيـزات شـما     Prince/CPRدر طول استفاده از  :تذكر 
قطع بـرق شـهر، نوسـانات زيـاد ولتـاژ      (مانند زمان براي مدتي دستگاه خروجي خود را قطع كند

ثانيه زمان تاخير  10جايي دستگاه و...). در اين حالت توجه شود كه حدود  ورودي، بروز خطا، جابه
كشـد تـا   برق، مدتي طول مـي ولتاژ  مناسب شدنبه اين معنا كه پس از  ،روشن شدن وجود دارد

  خروجي دستگاه وصل گردد.

  پنل جلو -5
ـ ) وجـود دار LEDكـوچكي ( نـوري  هاي نشانگر Prince/CPRبر روي پنل جلوي دستگاه  د. ايـن  ن

  د.ننمايالم ميدستگاه را به كاربر اع هاي مختلفوضعيت نشانگرها
 

 
  CPR120و  CPR35،CPR60 هاي مدل پنل جلونماي : 4شكل 

 



  
 

٦ 
  

  
 CPR260و  CPR190 هاي پنل جلو مدلنماي  :5شكل 

  .مي باشدبه معناي وجود برق ورودي  نشانگرروشن شدن اين : ONنشانگر  -1
2- Regulate:  روشن است نشانگر ، اينقابل قبول باشد ي محدودهدر  وروديولتاژ اگر.  
ي قابل قبـول باشـد و نيـاز بـه تضـعيف يـا        گر ولتاژ ورودي باالتر و يا پايين تر از محدودها

  صورت چشمك زن خواهد بود. تقويت ولتاژ باشد، نشانگر به 
3- OV.Load )Over Load( :    در صورت اتصال بار بيش از ظرفيت دسـتگاه ايـن نشـانگر

 روشن خواهد شد.

4- Fault :خواهد زد.چشمك  نشانگر اينرود باال  زمانيكه دماي دستگاه  
 در هنگام بروز خطاي داخلي اين نشانگر به طور پيوسته روشن خواهد ماند.

5- No Output : روشن خواهد شد.اين نشانگر در صورت قطع بودن خروجي 

  كابل برق وروديگلند جهت نصب  -6
  كابل خروجي دستگاهگلند جهت نصب  -7
 ON/OFFكليد سيركت بريكر  -8

9- SWF )Site Wiring Fault( 

SWF جا به جا بودن فاز و نول و يا  نشانگر خطاي اتصال در برق ورودي است و درصورت
  سيم ارت روشن خواهد شد. قطع



  
 

٧ 
  

 نماي پهلوو  پنل پشت -6

 
  

  CPR120و  CPR35، CPR60  هاي مدل : نماي پنل پشت و نماي پهلو6شكل

 

 جهت نصب تجهيزات مصرف كننده عدد پريز خروجي 3 - 1

 فيوز ورودي دستگاه - 2

3 - SWF )Site Wiring Fault( 

SWF  نشانگر خطاي اتصال در برق ورودي است و درصورتيكه دوشاخه دستگاه معكوس
  وصل شده باشد و يا سيم ارت قطع باشد روشن خواهد شد.

 كابل برق ورودي دستگاه - 4

5 - DATA/LINE Protection 

 لفنيا ت ديتاهاي ورودي و خروجي جهت حفاظت از خطوط  پورت

6 - USB Charger Ports هاي (در مدلCPR35 ،CPR60  وCPR120( 

 USBهـايي بـا ورودي    يك آمپري امكان شـارژ دسـتگاه   USB Charger  مجزاي دو پورت
  سازد. و ... را فراهم مي Player ، پاور بانك،مانند گوشي موبايل، تبلت
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  هاي مختلف دستگاه وضعيت -7
نشان             

  وضعيت
  
NO 

Output  

  
Fault  

  

  
OV.load  

  
Regulate  

  
ON  توضيحات  

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

  .ندارد صحيحاست و نياز به ت

  روشن  چشمك زن  خاموش  خاموش  خاموش  ولتاژ  تنظيم
تر از  ولتاژ ورودي باالتر يا پايين

 محدوده قابل قبول قرار دارد و
  .دستگاه آن را تصحيح كرده است

برق ورودي 
  نامناسب

  
  روشن

  
  خاموش

  
  خاموش

  
  چشمك زن 

  
  روشن

خارج از  ولتاژ يا فركانس ورودي
و ي قابل تصحيح است  محدوده

  .خروجي قطع است

  روشن  خاموش  روشن  اضافه بار
روشن / 
  چشمك زن

  روشن
قطع خروجي به دليل وصل بار با 

ت توان مصرفي بيشتر از ظرفي
  دستگاه.

اتصال كوتاه در 
يا قطع  خروجي

  برق ورودي
  خاموش  خاموش  خاموش  خاموش  خاموش

دليل نرسيدن برق به دستگاه را پيدا 
كنيد، اگر فيوز ورودي قطع است 
پس از رفع اتصالي آن را وصل 

  كنيد.

  خاموش  روشن  روشن  خطاي داخلي
روشن/ 
  چشمك زن

  روشن
پيش آمده  بدليل خطاي داخلي

ع است با خدمات پس خروجي قط
  .فروش تماس بگيريد از

  روشن  چشمك بصورت گردشي  روشن  زمان انتظار
زمان  طي خروجي دستگاه پس از

  .گرددثانيه) وصل مي10تاخير(

  هاي مختلف دستگاه وضعيت: 2 جدول
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 Prince/CPR  دستگاه يجدول مشخصات فن -8
  

  

 يفن مشخصات: 3 جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 CPR35 CPR60 CPR120 CPR190 CPR260 مدل

  ورودي

  50/60Hzتك فاز  ازف

 160~275   (VAC)محدوده ولتاژ ورودي 

(A)بيشينه جريان موثر پيوسته 
  

4.5 7.8  15.6 25 32 

  خروجي

  هم فركانس با وروديتك فاز/   فاز

 VAC(  207~242( ولتاژ خروجي

 (A)بيشينه جريان موثر 
Load Factor = 0.5 Load Factor = 1 

3.5 6 12 19 26 

 10 )ثانيهر وصل (زمان تاخي

 شرايط
 0~40°C (C°)دما   محيطي



  
 

١٠ 
  

  مشخصات فيزيكي - 9

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

 (kg)وزن 

  بندي با بسته  خالص

CPR35 :121*283*260                    خالص 

    121*330*260 :خم كابل وروديبا 

   180*348*305            بندي: بستهبا 

 

4.3 5.1 

CPR60 6.6 7.4 

CPR120 9.4 10.2 

CPR190 150*350*270                     :خالص 

      150*420*270 :ها گلند و خم كابلبا 
  225*420*320             بندي: بستهبا 

16.5 17.5 

CPR260 20 21 

  : مشخصات فيزيكي4جدول 

   Prince/CPRمختلف جدول كاربرد مدلهاي - 10
  

  كاربرد  مدل

CPR35  آمپر 3.5دستگاه كپي، پالتر، پرينتر، كامپيوتر تا مجموع جريان  

CPR60  آمپر 6دستگاه كپي، پالتر، پرينتر، كامپيوتر تا مجموع جريان  

CPR120  آمپر 12دستگاه كپي، پالتر، پرينتر، كامپيوتر تا مجموع جريان  

CPR190 دائمي آمپر 19ر، پرينتر، كامپيوتر تا مجموع جريان دستگاه كپي، پالت  

CPR260  آمپر دائمي 26دستگاه كپي، پالتر، پرينتر، كامپيوتر تا مجموع جريان  
  

  كاربرد دستگاه: 5 جدول


