
 

 

 

  
  
  

مدل   فاراتلهاي  كابينت باتريراهنماي استفاده از 
SBC48M  

SBC96M-6P  
  

  هاي: مدل
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  گفتار: پيش
كاربر گرامي با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خريد محصوالت فاراتل، ورود شما را به 

  ميگوييم.خانواده بزرگ فاراتل تبريك 
دفترچه راهنمايي كه در پيش روي داريد شامل نكات مهمي درباره چگونگي استفاده از دستگاه و 

  شرايط نگهداري از آن است.
هاي جبران ناپذير و  از آنجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن است باعث بروز خسارت

امل مطالعه و براي مراجعات فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور ك
  بعدي در جاي مناسبي نگهداري فرماييد.

فاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن كيفيت محصوالت و سطح رضايت مشتري به كار 
از اين روي واحدهاي فروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذيراي دريافت  برد. مي

  باشند. انتقادات و پيشنهادات شما مي
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  معرفي اوليه دستگاه - 1
يا دهي در زمان قطع برق و  فاراتل جهت سرويس SBC48M/96M-6Pهاي مدل كابينت باتري

توان به  ها را مي اس طراحي و ساخته شده است. اين كابينت باتري دهي يوپي افزايش زمان سرويس
آمده  1كه در جدول  ساخت شركت فاراتل  SFRوDSS،SSP ، SDCهاي سري  اس همراه يوپي

  است استفاده نمود.
  

DSS SFR SDC SSP  مدل  
DSS1500X-RT SFR3KV SDC1500X-RT  SSP1500X-RT 

SBC48M  DSS2000X-RT SFR5KV SDC2000X-48V  SSP2000X-RT 

     SSP3000X-RT 

DSS3000X-RT  SDC3000X-RT  SBC96M-6P  
   SDC2000X-RT   

  SBC96M-6P و SBC48M هاي سري هاي سازگار با كابينت باتري اس : يوپي1جدول 
 

و هم به صورت   48V/100AHرا دارد كه هم به صورتين قابليت ا SBC48Mكابينت باتري 
48V/65AH  مورد استفاده قرار گيرد.كابينت باتريSBC96M-6P  نيز اين قابليت را دارد كه هم
مورد استفاده  و 96V/40AHو 96V/42AHو هم به صورت 96V/26AHو 96V/28AHبه صورت 
  قرار گيرد.

  هشدارهاي ايمني - 2
  .گردد حاصل نانياطم نتيكاب بدنه به يباتر نتيكاب يها كابل سر اتصال عدم از 
 .ردينگ قرار آتش و حرارت معرض در  يباتر نتيكاب شود دقت 

 دستگاه يورود اتصال عدم صورت در يحت ها، يباتر از دستگاه يخروج برق نيتأم علت به 
 .دارد وجود يگرفتگ برق خطر برق، ي شبكه به

 زيپره جداً يباتر نتيكاب ناليترم با دست تماس از ،يكيالكتر شوك خطر احتمال ليدل به 
 آنها در يدياس مواد وجود علت به رايز ديينما يخوددار ها يباتر نمودن باز از نيهمچن. شود

 .دارد وجود پوست به دنيرس بيآس احتمال

 . نشود وارد ضربه يباتر نتيكاب به مطلقاً نقل و حمل هنگام در  
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  دستگاهنصب  - 3
  .شود انجام فاراتل شركت فروش از پس خدمات مجاز ندهينما توسط ديبا تنها دستگاه نصب 

  بندي محتويات داخل بسته - 3- 1
 2 جدول مطابق SBC96M-6P و  SBC48Mيها يباتر نتيكاب يبند بسته داخل اتيمحتو

 .باشد يم

  تعداد  نام قطعه مدل

SBC48M 

  1  دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه 
  16  4واشر فنري نمره 

  16  4×10پيچ 
  8  نگهدارنده باتري Lپايه 

  4  پايه پالستيكي
  2  16×42سيم افشان مشكي
  1  16×70سيم افشان مشكي

SBC96M-6P  

  1  دستگاه استفادهنصب و  يراهنما دفترچه
  16  4 نمره يفنر واشر
  16  4×10 چيپ

  8  ينگهدارنده باتر L هيپا
  4  يكيپالست هيپا

  4  10×10يمشك افشان ميس
  2  10×40يمشك افشان ميس
  1  10×60يمشك افشان ميس

  1  ارت ميس
 بندي داخل بستهمحتويات  :2جدول 

 

  انتخاب محل نصب دستگاه - 3- 2
  در انتخاب محل نصب دستگاه بايد نكات زير در نظر گرفته شود:

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

  10دستگاه بايد حداقلcm امكان شود كه  نصبدر جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا
 .وجود داشته باشدهوا گردش 
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  0 25دماي محل نصب باتري بايد حدودC  باشد. در دماي باالتر عمر باتري به شدت
  يابد. كاهش مي

 يرد.گ  بر روي سطح صاف و به صورت ايستاده قرار ددستگاه باي  
 اس و كابينت باتري نبايد در مسير تردد اشخاص باشد. هاي ارتباطي يوپي كابل 

  
  اندازي كابينت باتري بندي و راه سيم - 3- 3

 انجام فاراتل شركت فروش از پس خدمات مجاز ندهينما توسط ديبا تنها دستگاه نصب 
  .شود

  اندازي دستگاه مطابق مراحل زير عمل نماييد: براي راه
ها را داخل كابينت باتري قرار داده (مطابق راهنماي نصب كابينت باتري) و اتصاالت  باتري - 1

 الكتريكي مربوطه را برقرار نماييد.

  )96V(مخصوص  متصل نماييد.اس و كابينت باتري را به هم  ارت يوپي - 2
) را به كانكتور پشت OUTPUTاس خاموش است كابل باتري (كابل در حاليكه يوپي - 3

 اس متصل نماييد.  يوپي
  

 اس را مطابق دفترچه راهنماي مربوطه روشن نماييد. يوپي - 4

 از پس خدمات مجاز ندهينما توسط كامل طور به ديبا يگارانت كارت دستگاه، نصب از پس 
 )باشد داشته مطابقت يگارانت كارت با ديبا شده نصب يها يباتر كد. (شود ليتكم فروش

 داده نشان فاراتل يها اس يوپي مختلف يها مدل به يباتر نتيكاب اتصال مراحل 6تا  1 يهاشكل در
  .است شده
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 SDC3000 اس يوپيبه  SBC96M-6Pاتصال كابينت باتري :  1 شكل

 
  

  
                

  DSS3000 اس يوپي به SBC96M-6P: اتصال كابينت باتري  2شكل
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 DSS2000   اس به يوپي SBC48M: اتصال كابينت باتري 3شكل 

  
  

  
  SDC1500  اس به يوپي SBC48M: اتصال كابينت باتري 4شكل 
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  SFR5000  اس به يوپي SBC48M: اتصال كابينت باتري 5شكل 

 

  
  

  SSP اس به يوپي SBC48Mاتصال كابينت باتري : 6شكل
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 ها اضافه نمودن كابينت باتري - 3- 4

 توان چند عدد كابينت باتري را با هم موازي نمود. براي اين كار مي پشتيباني،جهت افزايش زمان 
كابينت دوم  EXTENDED Toكابينت اول را به كانكتور  OUTPUT كانكتور 7  مطابق شكل

  وصل نماييد. UPSكابينت دوم را به  OUTPUT كانكتورمتصل نموده و 
  
  
  

            

         
  SDC3000 و اتصال به SBC96M-6P يباتر نتيدو عدد كابموازي كردن : 7 شكل 
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  جدول مشخصات فيزيكي- 4
  

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

 (Kg) وزن

  بندي با بسته  خالص
SBC48M-BLK 440*550*700 بندي: بدون بسته  

 35.7 28.7 830*660*460بندي: با بسته
SBC96M-6P 

  : مشخصات فيزيكي3جدول 
 

  برداري نكات ايمني، انبارش و بهره - 5
 باشد.  ها از نوع سيلد اسيد، بدون نياز به تعويض آب و اسيد مي باتري  
 ها بهتر است كابينت باتري در محيط گرم و مرطوب قرار  به منظور افزايش عمر باتري

  نگيرد.
 بايد به صورت مرتب انجام شود.ها اي باتريسرويس دوره 

 داخلي است، تطابق ولتاژ جريان و قابليت موازي  ركابينت باتري داراي شارژكه  درصورتي
 اس حتماً چك شود. شدن با شارژر يوپي

 .دقت شود پالريته ترمينال كابينت باتري درست باشد 

 روي دستگاه جداً  از وارد نمودن هرگونه شيء خارجي يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر
 خودداري شود.

 از طيمح يدما چنانچهباشند. ها در حالت شارژ كامل  در صورت انبارداري حتماً باتري       
-15°C 30+ تا°C يدما كهيدرصورت و شود شارژ دستگاه يها يباتر كباري ماه 6 هر باشد 

 .ابدييم كاهش ماه سه به فوق زمان باشد C°40+ تا C°30+ از طيمح

  همواره بايد دقت كرد كه ولتاژ شارژر با ولتاژ نامي باتري مطابق باشد در غير اين صورت
 امكان اضافه شارژر باتري و ايجاد گاز و انفجار محتمل است.

 يابد.ها متناسب با تعداد شارژ و دشارژها كاهش ميعمر باتري 
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  گارانتي  - 6
خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت يك ل كابينت باتري شركت فارات

به منظور استفاده از مزاياي گارانتي و استفاده بهينه از نمايد.  گارانتي مي از تاريخ نصبسال 
 .خدمات پس از فروش اين دستگاه به نكات مندرج ذيل توجه فرمائيد

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

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

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

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

  شود. تي انجام ميكارت گاران
منظور نصب دستگاه و تامين ارت پريزها به  هاي كابل كشي داخلي ساختمان به پرداخت هزينه -4

  د.باش عهده خريدار مي
  باشند. ماه ضمانت از تاريخ نصب مي12هاي منصوبه آن مشمول  و باترياين دستگاه  -5
ها مشمول گارانتي  خرابي باتري ماه پس از خريد نصب نشوند، 6ها حداكثر تا  چنانچه باتري -6

  گردد. نمي
 

  نمايد: موارد زير اعتبار ضمانت نامه را نقض مي
  .و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -1
  نصب دستگاه توسط افراد غير مجاز. -2
ارت مناسب و اتصال  فقدان كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان -3

نادرست ارت به دستگاه، نصب غير اصولي، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب 
  توان مصرفي با توان نامي دستگاه.
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سوزي،  صدمات ناشي از جابجايي، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشياء ديگر، آتش -4
 مايعات به داخل دستگاه.زلزله، سيل و هرگونه تماس يا ورود 

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

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

  نت باتري غير فاراتل.اس به كابي پي اتصال دستگاه يو -7
هاي نصب شده با برچسب كارت ضمانت و اطالعات فرم سرويس   باتري SH.CODEچنانچه  -8

  هاي نصب شده فاقد گارانتي خواهد بود. مطابقت نداشته باشد، باتري
 

 
اندازي و يا در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا  جهت درخواست نصب و راه

تماس  021-61922ا شماره تلفن مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت نموده و سپس ب
بگيريد و يا جهت اطالع از شماره تماس نمايندگان خدمات پس از فروش در سراسر كشور به 

 مراجعه فرمائيد. www.faratel.comآدرس 

  
  
  
  


