راهنمای استفاده از یوپیاسهای فاراتل
Digital Smart Sine

:مدلهای
 DSS1500X-RT (9003006223)

 DSS2000X-RT (9003006232)

 DSS3000X-RT (9003006535)

 DSS1500B-RT (9003006227)

 DSS1500BW(9003006228)

پیشگفتار:
کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصوالت فاراتل ،ورود شما را به
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.
از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیر و
فسخ گارانتی دستگاه گردد ،خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفادههای
بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.
فاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن کیفیت محصوالت و سطح رضایت مشتری به کار
میبرد .از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت ،مشتاقانه پذیرای دریافت
انتقادات و پیشنهادات شما میباشند.

شرایط نصب و گارانتی
شرکت فاراتل یوپی اس خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکرد ،به مدت یک سال
گارانتی مینماید .به منظور برخورداری از خدمات گارانتی ،الزم است پس از خرید دستگاه،
کارت ضمانت موجود در بستهبندی توسط نمایندگی یا عامل نصب مجاز تکمیل گردیده و
قسمت مربوط به خدمات پس از فروش از طریق پست به شرکت فاراتل ارسال شود.
نصب یوپیاسهای شرکت فاراتل و تجهیزات جانبی آن در سراسر کشور رایگان بوده و
میبایست حتماً توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت فاراتل انجام پذیرد.
مصرفکنندگان محترم مجاز به نصب دستگاه نخواهند بود ولی الزم است قبل از اعزام
کارشناسان فاراتل ،شرایط مورد نیاز را جهت نصب دستگاه فراهم کنند .اقداماتی که باید در این
خصوص انجام شود در ادامه همین دفترچه آورده شده است.
در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت
کرده و سپس با نزدیکترین نمایندهی مجاز فاراتل تماس حاصل نمایید.
موارد زیر مشمول گارانتی نمیباشند:
 نصب خودسرانه دستگاه توسط مشتری و بدون هماهنگی با واحد خدمات پس از فروش عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچهی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت عدم رعایت کابلکشی صحیح (همانند اتصال برق در خروجی ،وجود ارت مشترک یا نولمشترک در کابلکشی ساختمان) ،اتصال نادرست دستگاه به ارت و یا تغییر آن پس از نصب
 اقدام به تعمیر و یا باز نمودن درب دستگاه توسط هر شخصی غیر از تعمیرکاران مجازشرکت فاراتل
 عدم ارسال فرم اشتراک داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاه خسارات وارد شده به دستگاه بر اثر استفادهی نادرست و عواملی مانند سقوط از ارتفاع یابرخورد با اشیاء دیگر ،آتشسوزی ،زلزله ،هرگونه تماس با آب یا اسید و سایر موارد مشابه
 چنانچه باتریهای منصوبه در یوپیاس یا دستگاه کابینت باتری تا  6ماه از تاریخ خرید نصبنگردند ،خرابی باتریها شامل گارانتی نمیگردد.

هشدارهای ایمنی و نكات نگهداری
چنانچه دمای محیط از  15°Cتا  30°Cاست ،هر  6ماه یکبار باتریهای دستگاه شارژ شده و
در صورتیکه دمای محیط از  30°Cتا  45°Cباشد ،زمان فوق به  3ماه کاهش مییابد.
از باز نمودن درب دستگاه اکیداً خودداری کنید .به دالیل گوناگون مانند وجود باتریها،
اجزای یوپیاس حتی هنگام خاموش بودن نیز دارای برق ولتاژ باال میباشند و خطر برقگرفتگی
دارند.
بهدلیل خطر برقگرفتگی ،از تماس دست با ترمینال کابینت باتری جداً پرهیز شود.
هر ماه یکبار اتصاالت برق دستگاه را بازبینی نمایید و دقت شود تا سیمهای برق در مسیر
ورودی و خروجی یوپیاس از نظر الکتریکی ایزوله باشند.
بطور دورهای جهت تمیز نمودن دستگاه (بهجز پنل پشت) از دستمال نمدار استفاده شود.
دقت نمایید تا هواکشهای روی دستگاه تمیز بوده و پوشیده نباشند.
به هیچ وجه مواد شویندهی مایع را مستقیماً به روی دستگاه اسپری نکنید.
از وارد نمودن هر گونه اشیاء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه
جداً خودداری شود.
دقت شود باتریها در معرض حرارت و آتش قرار نگیرند.
از باز نمودن باتریها خودداری نمایید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال
آسیب رسیدن به پوست و چشم وجود

دارد.

در خصوص نحوه و شرایط نگهداری باتریها الزم است تا به دفترچه راهنمای کابینت
باتری خریداری شده مراجعه کنید.

با توجه به اهمیت باتری بعنوان یکی از اجزای مهم یوپیاس و همچنین وجود مواد
شیمیایی در آن ،الزم است جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی به هر دلیل ،باتریها توسط
کارشناس فنی فاراتل از لحاظ نشتی مواد داخلی ،تورم و یا گرمای غیر طبیعی یکسال پس از
نصب مورد بررسی قرار گیرند و بازبینیهای مجدد هر شش ماه یکبار تکرار شود.
متذکر میشود که عواقب عدم بازدید از باتریها بر عهده کاربر دستگاه میباشد.
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 -1معرفی اولیه دستگاه
یوپیاسهای  Digital Smart Sineفاراتل منابع تغذیه  ACبدون وقفه هستند کـه بـا تکنولـوژی
 Line-Interactiveطـراحی شده و قـادرند بدون توجه به نوسانات ،اختالالت برق شـهر و حتـی
قطع آن ،برق سینوسی کامل را با ولتاژ مناسب تامین نمایند.
یوپیاسهای سری  DSSمجـهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری بوده و بدین ترتیب
کنترل و همچنین تشخیص خطاها در تمامی قسمتها توسط آن انجام میشود.
این سری از دستگاهها به منظور استفاده در سیستمهای کامپیوتری ،دستگاههای دقیق اندازهگیری،
وسایل حساس آزمایشگاهی ،پزشکی ،تجهیزات مخابراتی ،باز و بسته کردن دربهای برقـی و…
طراحی و ساخته شدهاند.
تذکر:
جهت مشاهدهی بلوک دیاگرام ساختار داخلی یوپیاسهای سری  DSSبه بخش  6-1مراجعـه
نمایید.

 -1-1قابلیتهای ویژه
 -توانایی حذف نویزهای تداخلی الکترومغناطیسی  EMIو رادیوئی

RFI

 ماژوالر بودن سیستم جهت تعمیرات آسان و صرفهجویی در وقت مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری (مدلهایی که پسوند  Xدارند) دارای باتری داخلی (مدلهای )DSS1500B دارای حجم و وزن پایین مجهز به شارژر سوئیچینگ -مجهز به پورت ارتباطی هوشمند  RS232و

USB

 امکان برقراری ارتباط با نرمافزار قدرتمند  UPSwing Proجهت ذخیره نمودن ،بستن فایلهایباز و خروج از شبکه در شرایط بحرانی و امکان کنترلینگ و مانیتورینگ یوپیاس توسط آن
 مجهز به سیستم دیدهبان هوشمند جهت تشخیص عملکرد نادرست کامپیوترها و خاموش وروشن کردن مجدد آنها
 -قابلیت کار با ژنراتور
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 امکان تغییر در تنظیمات داخلی یوپیاس از طریق پنل جلو مجهز به دکمهی تست جهت اطالع از سالمت باتری تست اتوماتیک باتریها هر  21روز یکبار مجهز به کنترل هوشمند میکروپروسسوری قابلیت راه اندازی یوپیاس بدون وجود برق شهر ()Cold Start روشن شدن شارژر با اتصال یوپیاس به برق شهر و بدون نیاز به روشن نمودن یوپیاس امکان اضافه نمودن  Deviceهای مدیریت یوپیاس مانند ( SNMP Cardاختیاری) امکان نصب در رک ،بصورت ایستاده و یا بر روی کابینت باتری مناسب برای فضاهای کوچک به جهت امکان نصب در دیوار (مدل )DSS1500BW -مجهز به نمایشگر

LCD

 امکان تشخیص هوشمند ماژولهای کابینت باتری و تنظیم جریان شارژر متناسب با آنها (درمدلهای )3KVA

 -1-2سیستمهای حفاظتی
 حفاظت در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روی دو شاخهی ورودی در حالت استفاده از باتری()Back Feed Protection
 حفاظت از بارهای متصل به یوپیاس در مقابل دو فاز شدن برق ورودی حفاظت از دستگاههای مصرفکننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدودهی مجاز حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی حفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز دمای داخل دستگاه حفاظت در مقابل نویزهای  Common Modeموجود در برق شهر حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری بوسیلهی کانکتور ویژه حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر -حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری
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 حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری -حفاظت از خط تلفن/فکس/مودم/شبکه

 -2نصب دستگاه
 -2-1محتویات داخل بستهبندی
 دستگاه یوپیاس دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه -یک عدد  CDکامل از نرمافزارهای

UPSwing

 کابل ارتباط سریال با کامپیوتر کابل ارتباط تلفن/فکس/مودم -کابل

USB

 دستگیرههای  Rack Mountو پیچهای آن (در مدلهای با پسوند )RT چهار عدد پایه پالستیکی (در مدلهای )DSSX-RT قطعه آویز فلزی جهت نصب در دیوار (فقط در مدل )DSS1500BW پایه مخصوص قرار گرفتن یوپیاس به صورت ایستاده (فقط در مدل )DSS1500B-RT کارت گارانتی -دفترچه ای شامل اسامی نمایندگان خدمات پس از فروش

 -2-2انتخاب محل نصب دستگاه
در انتخاب محل نصب دستگاه نکات زیر در نظر گرفته شود:
 این یوپیاس جهت استفاده در داخل ساختمان طراحی شده و باید در جایی دور از منابعگرمایی ،باران ،رطوبت ،هوای اسیدی ،گرد و غبار قرار داده شود.
 دستگاه باید حداقل  10UUاز اشیاء جانبی فاصله داشته و در جایی نصب شود که امکان گردشهوا وجود داشته باشد.
 شرایط محیطی استفاده از دستگاه ،مانند رطوبت ،دما و ارتفاع از سطح دریا ،باید مطابق باجدول مشخصات فنی موجود در بخش  6-2باشد.
 دستگاه باید در رک به درستی در محل مناسب نصب گردد. -کابلهای ارتباطی یوپیاس و کابینت باتری نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.
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 -2-3اتصاالت جهت راه اندازی دستگاه
 -1-3-2اتصاالت مكانیكی
یوپیاسهای سری  DSSفاراتل قابلیت نصب در رک و همچنین نصب به صورت ایستاده و افقی
بر روی کابینت باتری را دارا میباشند.
 -1-1-3-2نصب در رک
مراحل نصب دستگاه در رک به ترتیب زیر میباشد:
 -1مطابق شکل  1ابتدا دستگیرهها به قطعات فلزی  Lشکل پیچ شود.

شکل  :1نحوهی اتصال دستگیره به قطعه
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L

 -2پیچهایی را که از قبل در محل بستن دستگیرهها بسته شدهاند ،باز کنید.
 -3پینهای درپوش را از محل بستن دستگیرهها خارج نمایید.
 -4هر یک از قطعات  Lشکل با چهار عدد پیچ به بدنه دستگاه بسته شود (مطابق شکل .)2
توجه شود که خم داخل قطعات  Lشکل به سمت بیرون باشد.

شکل  :2نحوهی اتصال قطعات  Lبه بدنه دستگاه

 -5دستگاه در داخل بدنه رک قرار گرفته و توسط پیچهای رک بسته شود (مطابق شکل .)3

شکل  :3نحوهی اتصال دستگاه به رک

5

 -2-1-3-2نصب به صورت ایستاده
مراحل نصب دستگاه با کابینت باتریهای
 SBC96-9-P،SBC48-18-P،SBC48-17-P،SBC96-8.5-Pبه صورت ایستاده به ترتیب زیـر
میباشد:
 -1ابتدا توسط پیچگوشتی ،پینهای درپوش مطابق شکل  4خارج گردد.

شکل :4خارج نمودن پینهای درپوش

 -2چهار عدد پایه پالستیکی در داخل بستهبندی دستگاه وجود دارد که در هنگام نصب به
صورت ایستاده ،باید مطابق شکل  5به زیر دستگاه متصل شود.

شکل  :5محل قرار گرفتن پایهها

تذکر:
کابینت باتری مطابق با دستورالعمل نصب آماده گردد.
پایههای پالستیکی کابینت باتری نیز به همین صورت نصب میگردد.
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توجه:
پنلهای جلوی کابینت باتریها جدا شود و بصورت بالعکس بسته شوند بطوریکه آرمهای
یوپیاس و کابینت باتریها در یک جهت باشند.
 -3پینهای درپوش کف یوپیاس جدا شوند و کابینت باتری و یوپیاس کنار هم قرار
گیرد و توسط بستها به هم محکم شوند .در صورت استفاده بیش از یک کابینت
باتری مطابق شکل  6کابینتها به یکدیگر متصل گردند.

شکل  :6نحوه قرارگرفتن بستهای نگهدارنده بر روی یوپیاس و کابینت باتری

 -4یوپیاس و کابینت باتری از پشت توسط بستهای نگهدارنده مطابق شکل  7به یکدیگر
متصل گردد.
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شکل  :7نحوه قرارگرفتن بستهای نگهدارنده در پشت یوپیاس و کابینت باتری

 -3-1-3-2نصب بر روی کابینت باتری
جهت نصب یوپیاس بر روی کابینت باتری مطابق مراحل زیر عمل نمایید.
 -1ابتدا مطابق شکل  8پینهای درپوش توسط پیچگوشتی دوسو از زیر یوپیاس خارج
گردد.

شکل  :8خارج نمودن پینهای درپوش
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 -2پایههای پالستیکی به جای پینهای درپوش در زیر یوپیاس نصب گردد( .مطابق
شکل)9

شکل :9محل قرار گرفتن پایهها بر روی کف دستگاه

 -3در انتها مطابق شکل  10یوپیاس بر روی کابینت باتری قرار داده میشود (برای
اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای کابینت باتری مراجعه شود).
تذکر:
برای محصول DSS2000و  DSS1500Xاز کابینت باتریهای  SBC48و برای محصول
 DSS3000از کابینت باتری  SBC96استفادهگردد.

شکل  :10نحوه قرارگرفتن یوپیاس بر روی کابینت باتری

9

تذکر:
توسط سیمهای سبز رنگ موجود در لوازم کابینت بـاتری ،ارت کابینتهـا را بـه هـم متصـل و در
نهایت به ارت یوپیاس متصل نمایید.
 -4-1-3-2نصب بر روی کابینت 2U

در صورت نیاز به نصب افقی یوپیاس DSS1500X , DSS2000برروی کابینت

باتریSBC48-17-

 Pیا  SBC48-18-Pو یوپیاس  DSS3000برروی کابینت باتری  SBC96-8.5-Pیا  SBC96-9با
توجه به اینکه کابینت باتریهای  2Uفاقد پین مادگی میباشد ،به منظور جلوگیری از حرکت
 ،UPSبستهای موجود در لوازم کابینت باتری در محل بستن دستگیرهها (در هر دو سمت)
مطابق شکل  11بسته شوند.

شکل  :11نصب  UPSروی کابینت باتری بهصورت افقی

توضیح :در صورتی که تعداد کابینت باتری دو عدد یا بیشتر باشد کابینت باتریها نیز مانند
شکل شماره  11با بستهای موجود در لوازم جانبی کابینت دوم بههم بسته شوند.
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 -5-1-3-2مراحل نصب  DSS1500دارای باتری داخلی
 -1-5-1-3-2نصب DSS1500BW

این یوپیاس جهت نصب در دیوار طراحی شده که دارای یک قطعه آویز فلزی به همراه پیچ و
رولپالک میباشد .در مرحله اول باید در دیوار(طبق سوراخهای قطعه آویز) دو عدد سوراخ زده
شود و رولپالک و پیچ بسته شود سپس قطعه آویزفلزی به یوپیاس مونتاژ و در دیوار نصب
گردد.
توجه :این یوپیاس باید در محیط مسقف نصب گردد.

شکل  :12نصب قطعه آویز بر روی دیوار

شکل  :13مونتاژ قطعه آویز به

11

DSS1500BW

شکل  :14نصب  DSS1500BWبر روی دیوار

-2-5-1-3-2

نصب DSS1500B-RT

این یوپیاس عالوه بر قرار گرفتن در رک دارای قابلیت نصب به صورت ایستاده نیز میباشد.
توسط دو عدد پلیت فلزی موجود در لوازم جانبی مانند شکلهای  15و  16نصب میگردد.

شکل  :15بستن پلیتهای فلزی به

12

DSS1500B-RT

شکل  :16نصب  DSS1500B-RTبه صورت ایستاده

 -2-3-2اتصال به کابینت باتری(مدلهایی که پسوند  Xدارند)
 ابتدا کابل مخصوص کابینت باتری را به ترمینال تعبیه شده در پشت دستگاه متصل نموده ونسبت به محکم بودن اتصال دقت نمایید.
 در صورت وجود بریکر در کابینت باتری ،قبل از انجام اتصاالت آن را در حالت خاموش قرار دهید. هر مدلی از کابینت باتری را نمیتوان به یوپیاس وصل نمود .در انتخاب آن دقت شود تا ولتاژکابینت باتری با مشخصات یوپیاس سازگار باشد .جهت انتخاب کابینت باتری مورد نیاز و
مشخصات مربوطه به سایت فاراتل مراجعه نموده و یا با سازمان فروش تماس حاصل نمایید.
 برای نصب کابینت باتریها حتماً به دفترچه راهنمای مرتبط با آن مراجعه شود. -3-3-2اتصال به بار
 قبل از اتصال هر گونه دستگاهی ،غیر از کامپیوتر به یوپیاس از کارشناسان بخش پشتیبانیشرکت فاراتل سؤال نمایید .دقت شود هرگز پرینتر لیزری و یا پالتر به یوپیاس وصل نگردد.
 -کابل ورودی تجهیزات کامپیوتری را به پریزهای خروجی در پشت دستگاه متصل نمایید.
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 دقت شود که بارهای متصل به یوپیاس منحصراً ارت خود را از طریق خروجی یوپیاس تأمیننموده و هیچ مسیر مستقل دیگری به ارت نداشته باشند .همچنین جهت همبندی سیم ارت در
بارها توصیه میشود از پیچ ارت تعبیه شده در پنل پشت دستگاه استفاده شود.
 توصیه میشود مجموع توان مصرفی بارهای متصل ،کمتر از  70%توان نامی یوپیاس باشد.تخمین مقدار توان مجاز بارها
 -1لیست همهی دستگاههایی را که توسط یوپیاس محافظت میشوند تهیه نمایید.
 -2معموالً در پشت هر دسـتگاه برچسـبی بـا مشخصـات الکتریکـی آن وجـود دارد ،ولتـاژ
( )Voltageو جریان ( )Currentمندرج در آن را خوانده و در هم ضرب نمایید تا تـوان
دستگاه برحسب  VAبه دست آید.
 -3مقدار  VAدستگاهها را با هم جمع نمایید تا توان مصرفی کل بار محاسبه گردد .این عدد
نباید بیشتر از توان نامی یوپیاس باشد.
 -4-3-2اتصال به برق شهر و اِرت
 از ارتدار بودن پریز برق ورودی دستگاه و یا سیمهای رابط برق ،اطمینان حاصل نمایید. مدار سیمکشی ورودی دستگاه باید از سیمکشی خروجی کامالً مجزا باشد ،یعنی سیمهای فاز ونول ورودی و خروجی هیچگونه اتصال الکتریکی به هم نداشته باشند .به عنوان مثال کابلکشی
نباید بصورت نول مشترک باشد .برای حصول اطمینان از این موضوع به آزمایش درج شده
در بخش  6-4مراجعه نمایید.
 کابل ورودی یوپیاس را به پریز برق شهر وصل نمایید. چنانچه پس از اتصال یوپیاس به برق شهر نمایشگر قرمز (هشداردهندهی  )Faultبر روی پنلجلوی دستگاه شروع به چشمک زدن نمود و هشدار  SWFبر روی  LCDنمایش داده شد،
ابتدا فاز و نول ورودی را بالعکس نموده و در صورت خاموش نشدن نمایشگر و برطرف نشدن
هشدار  ،SWFمشکل در باال بودن ولتاژ نول -ارت میباشد .در اینصورت ابتدا باید مشتری
نسبت به اطمینان از درستی سیستم ارت اقدام نماید .دلیل دیگر باال بودن ولتاژ نول -ارت
میتواند به دلیل کشیده شدن جریان زیاد از سیم نول در اثر بارهای نامتعادل در سیستم سه
فاز باشد.
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 توصیه میشود که چاه اِرت ساختمان مطابق با آئیننامه معاونت نظام مهندسی وزارت مسکناحداث و بهرهبرداری شود .وجود اتصال اِرت استاندارد برای ایمنی جان کاربران و همچنین
حذف نویزهای  Common Modeضروری است.
 توصیه میشود برای تداوم اتصال ارت به یوپیاس و تجهیزات حساس حفاظت شده توسط آنو همچنین ایجاد همبندی ( )Bondingاز پیچ ارت تعبیه شده در پنل پشت استفاده شود .در ایـن
صورت ،حتی در موقع جدا شدن دو شاخۀ یوپی اس از پریز برق ساختمان نیز اتصال ارت برقرار
خواهد بود .در این حالت الزم است دقت شود که سیم ارت پریز و سیم ارت متصل شده به پیچ
ارت هر دو از یک نقطه تامین شده باشند و اختالف پتانسیل بین آنها نباشد.
 -5-3-2اتصال کابل ارتباط با کامپیوتر (اختیاری)
 جهت برقراری ارتباط بین یوپیاس و کامپیوتر و بهرهگیری از امکانات گستردهی نرمافزارهای ،Upswingباید کابل ارتباط سریال و یا  USBرا به کامپیوتر وصل نمود.
 هنگام وصل نمودن کابل ارتباط سریال یا  ،USBحتماً کامپیوتر و یوپیاس را خاموش نموده وسپس ابتدا سر نری کابل ارتباط سریال ،موجود در بستهبندی را به کانکتور  ،Serialواقع در
پشت یوپیاس وصل کرده و سپس سر مادگی آن را به یکی از COM Portهای خالی کامپیوتر
متصل نمایید .در صورت استفاده از ارتباط  USBعملیات مشابه فوق را انجام دهید.
 پیشنهاد می شود جهت باال بردن اطمینان از برقراری ارتباط ،هر دو پورت  USBو سریال را بهکامپیوتر وصل نمایید .در این حالت ،پورت  USBاز اولویت باالتری جهت ارتباط با

PC

برخوردار است و چنانچه ارتباط با پورت  USBبه هر دلیلی قطع گردد ،نرمافزار بالفاصله
تالش به برقراری ارتباط از طریق پورت سریال مینماید.
 یوپیاس حتی بدون نرمافزار وظایف خود را به خوبی انجام میدهد اما توصیه میگردد نرمافزاررا نصب و از مزایای آن استفاده نمایید.
 -6-3-2اتصال خط تلفن/فكس/مودم/شبكه (اختیاری)
جهت حفاظت از خط دیتای دستگاههایی مانند تلفن ،مودم ،فکس ،کارت شبکه و… خط ورودی
آنرا به سوکت  Inputدر پشت یوپیاس وصل نموده ( )RJ45/11و سپس سوکت  Outputرا به
وسیلهی کابل دیگری (برای خط تلفن از کابل موجود در بستهبندی استفاده شود) به دسـتگاه یـا
کارت مورد نظر متصل نمایید.
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 -7-3-2نصب Deviceهای مدیریت یوپیاس (اختیاری)
 ارتباط ،مدیریت و مانیتورینگ یوپیاس در شبکه به دو روش زیر امکانپذیر است که در اینقسمت روش اول مورد توجه میباشد.
 -1روش مسـتقیم بـا اسـتفاده از Deviceهـای مـدیریت یـوپیاس (بصـورت  ،Internalیـا
)External
 -2روش غیرمستقیم با بهرهگیری از نرمافزارهای خانوادهی

UPSwing

 قبل از انتخاب هرگونه  Deviceجهت خرید و نصب ،با واحد پشتیبانی و یا نرمافزار شرکتفاراتل تماس گرفته و نیاز خود را بیان نمایید؛ زیرا که  Deviceو یوپیاس باید با یکدیگر
سازگار باشند تا آسیبی به آنها وارد نگردد.
 در زمان نصب  ،Deviceیـوپـیاس را خاموش نموده و در پشت دستگـاه ،پیچهـای درپوش Intelligent Slotرا باز و کارت را با احتیاط داخل آن نموده و سپس پیچهای مرتبط را ببندید.
 جهت نصب و استفاده از  Deviceتهیه شده حتماً دفترچه راهنمای مرتبط با آن را مطالعه نمایید. جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد روشهای برقراری ارتباط با یوپیاس به سایت فاراتل ویا دفترچه راهنمای نرمافزار در  CDمراجعه نمایید.

 -3عملكرد دستگاه
 -3-1روشن نمودن دستگاه
 اکنون که مکان مناسبی برای نصب انتخاب کرده و اتصاالت را طبق آنچه در مراحل قبل گفتهشد انجام دادهاید ،نوبت به بهرهبرداری از یوپیاس رسیده و میتوان یوپیاس را روشن نمود.
 اگر یوپیاس را برای اولین بار راهاندازی مینمایید ،قبل از روشن نمودن آن ،باتریها باید بهمدت  10ساعت شارژ شوند .برای این کار تنها الزم است که یوپیاس را به برق شهر وصل
نمود .در واقع عمل شارژ حتی در زمان خاموشی دستگاه و وصل بودن به برق شهر نیز
امکانپذیر میباشد.
 دکمه  ON/TESTبر روی پنل جلوی دستگاه را تا زمان قطع بوق یوپیاس فشار دهید تادستگاه روشن شود .چنانچه برق ورودی در محدودهی مجاز ولتاژ و فرکانس باشد ،یوپیاس در
حالت برق روشن شده و در غیر این صورت یوپیاس در حالت  Battery Modeخروجی را از
باتری تامین کرده و روشن میشود.
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 -3-2نمای پنل جلوی دستگاه
-1

دکمهی ON/Test

-6

-2

دکمهی OFF

 -7دکمهی

Select

 -8دکمهی

Scroll up

 -3نمایشگر
-4

Fault

نمایشگر Inverter

 -5نمایشگر

دکمهی Scroll down

 -9نمایشگر LCD

Line

شکل  :17نمای جلوی یوپیاسهای سری

DSS

مفاهیم هر یک از نمایشگرها و یا کاربرد دکمهها در این بخش و قسمت  4همین دفترچه ،شـرح
داده شده است.

 -3-3نمای پنل پشت دستگاه
 -1کابل ورودی برق شهر

 Slot -7جهت کارت مدیریت یوپیاس

 -2بریکر ورودی دستگاه

 -8فن خنک کننده

 -3پریزهای خروجی

 -9کانکتورهای ورودی و خروجی

 -4پریز خروجی کامپیوتری
 -5بریکر مخصوص پریز

IEC320

 -10پورت ارتباطی

RJ45/11

هوشمند  RS-232و USB

 -11محل بستن سیم ارت

 -6کانکتور مخصوص اتصال به کابینت باتری (مخصوص یوپیاسهای باتری خارج)
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شکل  :18نمای پشت یوپیاسهای سری  DSS1500Xو

DSS2000X

شکل  :19نمای پشت یوپیاسهای سری

DSS3000X

شکل  :20نمای پشت یوپیاسهای سری

DSS1500B
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 -3-4تنظیمات از طریق پنل جلو
از طریق پنل جلوی دستگاه ،امکان تغییر در برخی از تنظیمات داخلی یوپیاس فراهم گردیده است.
در پنل جلوی دستگاه (شکل  )17با استفاده از دکمـههای ( Scroll up حرکـت بـه بـاال)
( Scroll downحرکت به پایین) و

و

( SELECTانتخاب) میتوان تنظیمات را اعمال نمود.

جهت ورود به منوی  Setupو انجام تنظیمات به ترتیب زیر عمل نمایید:
 -1دکمهی

را فشار دهید تا شمای  LCDبه شکل زیر شود.
Setup Menu
 Cancel

 -2حال دکمهی  را فشار دهید تا گزینهی  Setup Menuعالمتدار شود.
 Setup Menu
Cancel

 -3دکمهی

را فشار دهید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

 -4در این مرحله با استفاده از دکمههای  و  ابتدا گزینهی مورد نظر را انتخاب نمایید
به طوری که عالمت " "جلوی گزینه مورد نظر قرار گیرد .حال با هر بار فشردن
دکمهی

می توان حالتهای مختلف را مرور نمود و یا تغییر داد.

 -5در نهایت درصورتیکه از تغییرات منصرف شدهاید ،گزینهی  Cancelرا عالمتدار
کرده و سپس دکمهی

را فشار دهید .همچنین برای ذخیره و اعمال تغییرات،

گزینهی  Save & Exitرا عالمتدار نموده و دکمهی

را فشار دهید.

در جدول  1انواع تنظیمات از طریق پنل  LCDتوضیح داده شده است.
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نام گزینه

حالت

پیشفرض

Silent Backup

هشدار صوتی در
زمان قطع برق

NO

Silent SWF

فعال یا غیرفعال
نمودن
هشدارSWF

YES

Green Power

خاموش شدن در
حالت بیباری

NO

P.F.D.S
(Power Fail
Detection
)Sensitivity

سطح حساسیت

Low

N-E
Filter

فعال یا غیر فعال
نمودن رله

No

توضیحات
در صورت فقدان برق مناسـب در ورودی ،یـوپیاس بـه حالـت بـاتری رفتـه و
خروجی را از باتری تامین مینماید .با این گزینه میتوان بوق هشدار این حالت را
به صورت دائم وصل و یا قطع نمود.
در صورت ولتاژ نامناسب نول-ارت در ورودی یوپیاس و یا برعکس بودن فاز و
نول ،با این گزینه میتوان بوق هشدار این حالت را به صـورت دائـم وصـل و یـا
قطع نمود.
با فعال نمودن این گزینه ) ،(Yesدرصورتیکه یوپیاس در حالت باتری باشد و بار
متصل به خروجی یوپیاس نیز از  1%توان نامی آن کمتر باشد ،آنگاه جهت حفظ
شارژ باتری و جلوگیری از اتالف انرژی ،یوپیاس خاموش شده و بالفاصله پس از
تغییر حالت یوپیاس از باتری به برق شهر ،یوپیاس مجدداً روشن میگردد.
تعیین کنندهی سطح حساسیت یوپیاس نسبت به تغییـر شـکل ناگهـانی ورودی
 ACاست .میتوان گزینههای  High/Mid/Low/Generatorرا بـرای آن در نظـر
گرفــت .در حالــت  Highدســتگاه بــه کــوچکترین تغییــرات شــکل مــوج

AC

عکسالعمل نشان داده و به حالت باتری سوئیچ میکند .این گزینه بـرای تـامین
برق دستگاههای خیلی حساس مناسبتر است ولی احتمال اسـتفاده از بـاتری در
آن بیشتر است.
در صورت پذیرش دسـتگاههای مصـرفکننده ،میتـوان بـا کـاهش حساسـیت،
ماندگاری یوپیاس را در حالت تامین برق خروجی از برق شـهر افـزایش داد تـا
عمر باتری نیز بیشتر شود .در حالت  Generatorکه کمتـرین حساسـیت وجـود
دارد زمان سوئیچ به مد باتری تا  10UUUUافزایش مییابد.
با فعال نمودن این گزینه در صـورت درسـت بـودن جهـت فـاز و نـول ورودی

Neutral-Earth

یوپیاس و با وجود ارت استاندارد این رله عمل کرده و باعث کـاهش نویزهـای
 Common modeمیگردد.

Fnom

محدوده فرکانسی

3HZ

Battery
Open
Detection

فعال یا غیر فعال
نمودن فالت قطع
شدن کانکتور باتری
در هنگام کار در
حالت برق

YES

در صورت استفاده از ژنراتور و پس از مشورت با خدمات پس از فروش فاراتل،
میتوان محدودهی فرکانسی یوپیاس را به  5HZو بالعکس تغییر داد.
در  DSS1500X,2000هنگامی که کانکتور باتری قطع شود آالرم هشدار دهنده
به صورت صوتی و  LEDو  )LOW BAT( LCDمیباشـد و در  DSS3000Xدر
صورت قطع کانکتور باتری  LEDو  )OPEN BATT( LCDنمایش داده میشـود
توضیح اینکه اگر از کابینت باتری غیر فاراتل استفاده شود این فالـت هـم دیـده
میشود که دراین صورت شارژر با کمترین توان ،باتریها را شارژ مینماید .برای
عدم نمایش کلمه  OPEN BATTو خاموش شدن  LEDمیتـوان ایـن گزینـه را
غیرفعال نمود.

جدول  :1تنظیمات از طریق پنل
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LCD

 -3-5تست باتری
 در عمل تست ،شرایط قطع برق شبیهسازی شده و نتیجهی تست باتریها توسطهشداردهندههای نوری ،صوتی ،نمایش بر روی  LCDو یا از طریق ابزارهای موجود در
نرمافزارهای  UPSwingاعالم میگردد.
 در وضعیت برق با فشردن کوتاه مدت دکمهی  ON/TESTبر روی پنل جلوی دستگاه عملتست انجام میشود.

 -3-6قطع/وصل نمودن هشدار صوتی در زمان قطع برق
بوق داخلی یوپیاس در طول مدت استفاده از باتری ) (Battery Modeبصورت منقطع به صدا در
میآید .در این حالت با فشردن لحظهای دکمهی  ON/TESTبر روی پنل جلوی یـوپیاس ،بـوق
قطع میگردد.

 -3-7خاموش نمودن دستگاه
با فشردن دکمهی  OFFبر روی پنل جلوی دستگاه به مدت  3ثانیه ،یوپیاس خاموش میشود .در
این حالت مدارهای شارژر داخلی یوپیاس روشن بوده و به عمل شارژ باتریها میپردازد .بعد از این
کار چنانچه خواهان قطع برق ورودی نیز هستید ،اتصال ورودی دستگاه را از برق شهر جدا نمایید.
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 -4وضعیتهای مختلف دستگاه و هشداردهندهها
هشداردهندهها ابزاری هستند که کاربران را از وضعیتهای مختلف یوپیاس مطلع مینمایند.
در حالت کلی دو نوع هشداردهنده و اعالم وضعیت بـرای یوپیاسهـای  DSSفاراتـل در نظـر
گرفته شده است:
 -1از طریق عالئم نوری موجود در پنل جلو یوپیاس ،هشـداردهندهی صـوتی (بـوق داخـل
دستگاه) ،نمایشگر  LCDو یا ترکیبی از آنها
 -2از طریق نرمافزارهای خانوادهی ( UPSwingبرای توضیح بیشتر به بخـش  5-1مراجعـه
نمایید).

 -4-1اعالم وضعیت از طریق هشداردهندههای صوتی ،نوری و  LCDدستگاه
جدول  2مفهوم هر یک از نمایشگرها را در بر دارد .در این جدول عالئم به کـار بـرده شـده در
ستون نمایشگرهای نوری براساس نمای پنل جلو (شکل  )12عالمتگذاری شده است .همچنـین
در این جدول نوع هشداردهنده در ستونهای نمایشگرهای نوری و صوتی از طریـق اشـکال زیـر
قابل استنباط میباشد.
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نمایشگرهای نوری
( LEDنوری)
LCD

هشدار صوتی

SWF Fault

چشمک

C

ممتد

MOVFail

روشن

A

ــ

1

حالت

A

Site
Wiring
Fault

ـ

Varistor
fuse fail
detected

Standby

Standby
Normal

روشن

A

Normal

Boost

چشمک

B

Boost

Buck

چشمک

B

Buck

Backup

روشن

 Aمنقطع

C

Backup
Mode

LBat

روشن

 Aمنقطع

B

Low
Battery

Battery
Defect

Bad Batt

منقطع

C

Over
Load

OVLD

روشن

 Aمنقطع

B

Over
Load
Fault

OVHeat

روشن

منقطع

A

Over
Heat

Over Load

A

توضیح حالت
ولتاژ نول-ارت ورودی دستگاه نامناسب میباشد .جهـت
رفع آن ابتـدا دو شـاخهی بـرق ورودی را جابـهجا و در
صورت تداوم ،سیستم ارت-نول را کنترل نمائید.
هرگاه در منوی نمایش عبارت  MOVFailمشاهده شـود
بیش از  30ثانیه ثابـت باشـد ،ابتـدا
و  LEDنوری
باید از اتصال ارت مناسب بـه دسـتگاه اطمینـان حاصـل
شود ،در صورت صحت سیستم ارت با خـدمات پـس از
فروش فاراتل تماس حاصل نمایید.
یوپیاس به برق شهر وصل بوده و آمادهی روشن شـدن
میباشد.
وجود برق مناسب در ورودی
ولتــاژ بــرق ورودی ضــعیف و دســتگاه عمــل تقویــت و
فیلتراسیون را انجام میدهد.
ولتــاژ بــرق ورودی زیــاد و دســتگاه عمــل تضــعیف و
فیلتراسیون را انجام میدهد.
نمایـانگر آن اسـت کـه بـرق خروجـی
روشن بودن
نیـز در حـال
یوپیاس از باتری تامین میگردد .اگـر
چشمک باشد به معنای آن است که ولتـاژ یـا فرکـانس
برق ورودی خارج از محدودهی مجاز میباشد و در غیـر
این صورت به معنای قطع برق ورودی است.
در حالت  :Back upباتری ضعیف و شارژ باتری رو بـه
اتمام است.
در حالت برق :کابل باتری جدا شـده اسـت (مخصـوص
یوپیاسهای )48V
نتیجه تست باتری 2:باتری ضعیف یا خراب است در ایـن
حالت حداقل تا  10ساعت به باتریها فرصت شارژ داده
شود.
با بار بیش از  104%توان نامی دسـتگاه
بارهای
تشخیص  Over Loadمیدهد
اضافی را از
پــس از گذشــت  10ثانیــه از نمــایش
یوپیاس جدا
 Over Loadبر روی  LCDچراغ
نمایید.
روشن و دستگاه خاموش میشود.
به معنای افزایش دمای دستگاه بوده و پس از  2دقیقه به
جای بوق منقطع ،بوق ممتد به صدا درآمده و در صورت

 1هشدار صوتی به صورت بوق ممتد میباشد که میتواند توسط نرمافزار یا پنل جلو قطع یا وصل شود.
 2منظور از نتیجه تست باتری ،زدن دکمه تست در حالت برق شهر است که اگر ولتاژ باتری کمتر باشد یوپیاس اجازه رفتن به
اینورتر را پیدا نمیکند و فالت میدهد.
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نمایشگرهای نوری
( LEDنوری)
LCD

هشدار صوتی
ممتد

B

Low Bus

روشن

 Aمنقطع

B

High Bus

روشن

 Aمنقطع

B

Bad Vout

روشن

 Aمنقطع

B

Open Batt

روشن

A

حالت

افزایش دما از مقدار آستانه ،خروجی به سرعت قطع
میگردد.

در صورت مشاهده این هشدارها با خدمات پس از
فروش تماس حاصل نمایید.

xUnit Batt

Sleep Time

منقطع

D

توضیح حالت

Going
To Sleep

Slept

Slept

Load

Load
Level

Batt

Battery
Level

کابل باتری جدا شده است یا باتری نامنطبق به یـوپیاس
متصل گردیده است.
(مخصوص یوپیاسهای )96V
در صفحه نمـایش  Batt Levelنشـان داده میشـود و x
مشخص کننده تعداد کابینت باتری معادل  9AHمیباشد
(مخصوص یوپیاسهای )96V
بعد از اتمام زمان نمایش داده شده ،یوپیاس به صـورت
اتوماتیک خاموش میگردد.
دستگاه خاموش است ولی بعد از اتمام زمان نمایش داده
شده به طور خودکار روشن خواهد شد (در این مدت در
صفحه نمایش بـار  Load Levelبـه صـورت چرخشـی
روشن و خاموش میشود).
نمایش توان مصرفی به درصد (هر خانه معادل )20%
نمایش ظرفیت باتری (هر خانه معادل )20%

جدول  :2اشکال هشداردهنده در نمایشگرهای نوری و صوتی

-5کنترلهای نرمافزاری با UPSwing
 -5-1معرفی نرمافزارهای خانوادهی UPSwing

در محتویات بسته بندی یوپیاس یک عدد  CDشامل تمامی نرمافزارهای خـانوادهی

UPSwing

قرار داده شده است .پس از راهاندازی یوپیاس ،از طریق نصب نرمافزار مورد نظـر از روی ،CD
ارتباط یوپیاس و رایانه ،تحت سیستم عاملهای مختلف برقرار خواهد شد.
وظایف اصلی نرمافزارهای مدیریت یوپیاس فاراتل به شرح زیر میباشد:
 -1خاموش نمودن سیستم عامل

)(Shutdown O.S.
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پس از به اتمام رسیدن شارژ باتری در زمان قطع برق یا سایر شرایط بحرانی ،نرمافزار
اقدام به خاموش نمودن سیستم عامل و یوپیاس بصورت مطمئن مینماید.
 -2مانیتورینگ

)(Monitoring

امکان نمایش تمامی پارامترها و وضعیتهای مختلف یوپیاس و برق شهر بصورت

on-

 lineاز طریق کنسول برنامه و نیز بصورت  web basedمیسر خواهد بود.
 -3کنترل (ارسال فرامین)
از طریق نرمافزار می توان فرامین مختلف همچون تست باتری ،خاموش نمـودن ،قطـع
صدا و غیره را به یوپیاس ارسال نمود.
 -4پیام رسانی

)(Messaging

نرم افزار از روشهای مختلف ،هشـدارها و اطالعـات مـورد نظـر را بـه کـاربر ارسـال
مینماید.
 -5ثبت رویدادها و پارامترها

)(Logging

تمامی رویدادها و پارامترهای برق شهر و یوپیاس توسط نـرمافـزار در فایلهـای

Log

ثبت میگردد.
تذکر:
 توضیحات مربوط به چگونگی انتخاب و تهیه نرمافزارهای مورد نیاز ،نحوهی نصب و استفادهاز آن به صورت فایل PDFبر روی  CDو تحت نام دفترچه راهنمای نرمافـزار ،در دسـترس
میباشد.
 نصب و راه اندازی تمامی نرمافزارهای شرکت فاراتل برعهدهی خریدار میباشد. جهت کسب اطالعات تکمیلی ،دریافت آخرین نسخهها و یا دفترچه راهنمای نـرمافـزار بـهصفحه دانلود نرمافزار در سایت فاراتل به آدرس  http://www.faratel.comمراجعه نمایید.
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 -5-2محصوالت نرمافزاری شرکت فاراتل
طبق جدول  3محصوالت نرمافزاری شرکت فاراتل به دو دستۀ اصلی تقسیمبندی میشوند.
نگارش

موارد کاربرد
ایــن نگــارش مخصــوص سیســتمعامــل  Windowsبــوده و امکــان کنتــرل و

Single
User

مانیتورینگ یک یوپیاس محلی متصل به کامپیوتر را به کاربر می دهد.
این نرم افزار بصورت ر ایگان در سـایت و تمـامی محصـوالت یـوپیاس فاراتـل

UPSwing Plus/Pro

موجود و بدون نیاز به  License Numberقابل نصب و استفاده می باشد.
در این نگارش از نرمافزار ،امکان کنتـرل و مانیتورینـگ یوپیاسهـای محلـی و یـا
 Remoteدر شبکه از طرق مختلفی چـون مرورگرهـای وب وجـود دارد .همچنـین
Network
Support

توسط این نگارش امکان مدیریت یوپیاس توسـط سیسـتم تلفـن گویـا و یـا امکـان
برقراری ارتباط با نرمافزارهای  UPSwing Netshutوجود دارد.
جهت نصب و استفاده از این دسته نرمافزارها احتیاج بـه خریـد

License Number

از سازمان فروش شرکت فاراتل میباشد.
UPSwing Netshut

با نصب این نرمافزار بر روی  Serverها و یا  Clientهای شبکه ،امکان دریافت پیغـام

Shutdown

از نرمافزار  UPSwing Plus/Proایجاد میشود .دستور  Shutdownجهت ذخیره نمودن فایلهـای
باز و  Downشدن سیستمعاملها در مواقع بحرانی به کامپیوترهای شبکه که مجهز به این نگـارش
میباشند صادر میشود.
جهت نصب و استفـاده از ایـن دسـته نــــرمافزارها (بـه ازای هـر  )Clientاحتیـاج بـه خـــرید
 License Numberاز سازمان فروش شرکت فاراتل میباشد.
جدول : 3محصوالت نرمافزاری

کلیه محصوالت نرمافزاری فاراتل سیستمعاملهای زیر را پشتیبانی مینمایند:
4- SCO UNIX Ware

3- SCO UNIX

2- Linux

1- Windows

8- Novell

7- OS/2

6- Sun Solaris

5- FreeBSD
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 -6اطالعات تكمیلی
 -6-1ساختار داخلی دستگاه

شکل  :21ساختار داخلی یوپیاسهای سری  DSS1500و

شکل  :22ساختار داخلی یوپیاسهای سری
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DSS2000

DSS3000

 -6-2جدول مشخصات فنی
DSS1500B-RT

مدل

DSS1500X-RT

DSS1500BW

تکنولوژی

2000VA – 2000Watt

3000VA – 3000Watt

Line-Interactive
1500VA – 1500Watt

توان نامی
ولتاژ نامی

220
در بار  0%تا  70%نامی )(148~270 VAC

محدوده ولتاژ

ورودی

در بار  70%تا  100%نامی)(170~270 VAC
10A

ماکزیمم جریان
فرکانس
فاز
ولتاژ

DSS2000X-RT

DSS3000X-RT

13A
 ±5Hzیا 50±3Hz

تکفاز

برق

220±10% VAC

باتری

2201% VAC
6.8A

جریان

9.09A

13.63A

خروجی

در حالت برق :سنکرون با ورودی
در حالت باتری50±0.01Hz :

فرکانس

تکفاز

فاز
ضریب قدرت نامی

1
در بار غیرخطی<5% :

THD

تحمل اضافه بار
نوع

در بار غیرخطی<6% :

در بار غیرخطی<5% :

از  105%تا  125%توان نامی به مدت  10ثانیه
سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس
48VDC

ولتاژ

باتری

باتری داخلی

20A

96VDC

دارای  4عدد باتری
12Vبه ابعاد

ندارد

151*64*94mm

شرایط محیطی

زمان شارژ مجدد
کانکتور مخصوص
جهت اتصال به کابینت
باتری خارجی
راندمان
زمان سوئیچ
نویز شنوایی
دما
محدوده
رطوبت
کاری
ارتفاع

حدود  10ساعت پس از تخلیه کامل تا 90%

دارد

ندارد

در زمان استفاده از برق شهر>95% :
2-4msec

در فاصلهی یک متری از دستگاه:

<40dB

0-40C

( 0~80%غیر فشرده)
تا ارتفاع  1000متری از سطح دریا (براساس استاندارد )IEC62040

جدول  :4مشخصات فنی
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 -6-3جدول مشخصات فیزیكی
مدل
DSS1500X-RT
DSS2000X-RT
DSS3000X-RT
DSS1500B-RT

ابعاد ]ارتفاع× عمق× عرض[
()mm
بدون بستهبندی:

530*620*205

با بستهبندی:

با دستگیره ،رک و پایه483*542*90 :

بدون بستهبندی:
DSS1500BW

440*512*88

خالص
12.6

15.1

14.1

16.6

14.7

17.2

25.8

28.3

440*512*88
530*620*205

با بستهبندی:

وزن )(Kg
با بستهبندی

25.8

28.3

جدول  :5مشخصات فیزیکی

 -6-4روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی
 هدف:از آنجایی که برای نصب و استفاده از دستگاه یوپیاس ،مدار سیمکشی ورودی دستگاه باید از
سیمکشی خروجی مجزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه یوپیاس برای حصول اطمینان از
جدا بودن مسیر فاز و نول ورودی از فاز و نول خروجی میتوان آزمایش زیر را انجام داد.
 ابزار مورد نیاز جهت آزمایش: -1یک عدد المپ به همراه سرپیچ آویز
تذکر :در صورتیکه احتمال وجود دو یا سه فاز در سیمکشی وجـود دارد بـه جـای یـک
المپ از دو المپ سری استفاده شود.
 -2سیمهای برق جهت برقراری اتصاالت
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 -نحوهی انجام آزمایش و نتیجهگیری:

از آنجایی که یوپیاس همانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرفکننده و برق شـهر اسـت ،بـا
استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتیبهای مختلف ( 6حالت) همانند شکل زیر انتظار داریم
تا فقط در یک حالت المپ روشن شود .تنها در این صـورت میتـوان از مجـزا بـودن ورودی و
خروجی اطمینان حاصل نمود و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی وجود دارد کـه
باید برطرف گردد.
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