
 

  
  

  هاي فاراتل اس راهنماي استفاده از يوپي
Digital Smart Sine 

        
  

 هاي: مدل

 DSS1500B-RT (9003006227)  DSS1500X-RT (9003006223) 

 DSS2000X-RT (9003006232)  DSS1500BW(9003006228) 

 DSS3000X-RT-48V (9003006537)  DSS3000X-RT (9003006535) 

 
  
  

  
  

  
 
 

  
  
 

  

   
  
  
  
  
  

  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

 

 
 

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

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

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

هاي  براي استفاده فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور كامل مطالعه و
  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

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

  
  



  

 

 
 

  شرايط نصب و گارانتي
از خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت يك سال  اس پي يوشركت فاراتل 

به منظور استفاده از مزاياي گارانتي و استفاده بهينه از خدمات پس نمايد.  گارانتي مي تاريخ نصب
 .ات مندرج ذيل توجه فرمائيداز فروش اين دستگاه به نك

ي خدمات پس از فروش (عامل نصب)  بايست توسط نماينده اندازي دستگاه مي 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  ايد توسط نمايندگينصب اين دستگاه و ارائه خدمات گارانتي رايگان بوده و ب -2

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

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

  شود. كارت گارانتي انجام مي
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  اين دستگاه و باتري -5
ها مشمول گارانتي  ماه پس از خريد نصب نشوند، خرابي باتري 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
كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت مناسب و اتصال فقدان  -3

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



  

 

 
 

سوزي،  ديگر، آتشصدمات ناشي از جابجايي، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشياء  -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.

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

  ه كابينت باتري غير فاراتل.اس ب 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  021-61922شماره سريال دستگاه را يادداشت نموده و سپس با شماره تلفن  مدل و
بگيريد و يا جهت اطالع از شماره تماس نمايندگان خدمات پس از فروش در سراسر كشور به 

 مراجعه فرمائيد. www.faratel.comآدرس 



  

 

 
 

  ايمني و نكات نگهداري هشدارهاي
شده هاي دستگاه شارژ  ماه يكبار باتري 6هر  ،است C°30تا  C°15چنانچه دماي محيط از  

 يابد. ماه كاهش مي 3زمان فوق به  باشد، C°45تا  C°30 صورتيكه دماي محيط از درو 

  ها،  . به داليل گوناگون مانند وجود باتريكنيدري اكيداً خوددا دستگاهدرب  نمودناز باز  
 گرفتگي و خطر برق دنباشولتاژ باال مي برق داراي نيزاس حتي هنگام خاموش بودن يوپي ياجزا

 دارند.

 .شود پرهيز جداًترمينال كابينت باتري  با دست تماس از گرفتگي، برقدليل خطر  هب 

هاي برق در مسير سيم تا شوديد و دقت يبازبيني نما هر ماه يكبار اتصاالت برق دستگاه را 
  .اس از نظر الكتريكي ايزوله باشندي و خروجي يوپيورود

 .دار استفاده شوددستمال نم از جز پنل پشت)(به تميز نمودن دستگاه جهتاي بطور دوره 

 .باشندن پوشيدهو  بوده يزدستگاه تم يرو يها دقت نماييد تا هواكش 

  يد.نكن يدستگاه اسپر يبه رو يماًرا مستق يعما ي يندهوجه مواد شو چيبه ه 

 خارجي يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر روي دستگاه ءاز وارد نمودن هر گونه اشيا 
  جداً خودداري شود.

  ها در معرض حرارت و آتش قرار نگيرند.دقت شود باتري 

 حتمالرا به علت وجود مواد اسيدي در آنها ازي نماييدها خودداري باتري مودناز باز ن 
 .ده پوست و چشم وجود دارآسيب رسيدن ب

ها الزم است تا به دفترچه راهنماي كابينت    در خصوص نحوه و شرايط نگهداري باتري 
  باتري خريداري شده مراجعه كنيد.

 



  

 

 
 

مواد  وجود نيهمچن اس ويوپيمهم  ياز اجزا يكيبعنوان  يباتر تيبا توجه به اهم   
توسط  ها ي، باترليبه هر دل يت احتمالاز بروز خطرا يريآن، الزم است جهت جلوگ در ييايميش

يكسال پس از  يعيطب ريغ يگرما ايتورم و  ي،مواد داخل ياز لحاظ نشت فاراتل يكارشناس فن
 هاي مجدد هر شش ماه يكبار تكرار شود. نصب مورد بررسي قرار گيرند و بازبيني

 د.باشيم كاربر دستگاهبر عهده  ها يباتر ازديد ازكه عواقب عدم بشود  متذكر مي 
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 معرفي اوليه دستگاه -1

 يتكنولـوژ  هسـتند كـه بـا   ن وقفه دوب ACبع تغذيه افاراتل من Digital Smart Sine هاي اس يوپي
Line-Interactive بدون توجه به نوسانات، اختالالت بـرق شـهر و حتـي     ندادرـراحي شده و قـط

  تامين نمايند.  ولتاژ مناسب با سينوسي كامل رابرق قطع آن، 
بوده و بدين ترتيب مجـهز به سيستم كنترل هوشمند ميكروپروسسوري  DSS هاي سري اس يوپي

  شود. انجام مي آنها توسط  قسمت تمامي و همچنين تشخيص خطاها در كنترل
گيري،  هاي دقيق اندازه هاي كامپيوتري، دستگاه سيستم در استفاده به منظور ها اين سري از دستگاه

 …وهاي برقـي   ، باز و بسته كردن دربپزشكي، تجهيزات مخابراتي ،وسايل حساس آزمايشگاهي
  اند. طراحي و ساخته شده

  تذكر:
مراجعـه    6-1بخـش  به  DSSهاي سري  اس ساختار داخلي يوپي  مي بلوك دياگرا جهت مشاهده

  .نماييد

  هاي ويژه قابليت -1-1
  RFIو راديوئي  EMIتوانايي حذف نويزهاي تداخلي الكترومغناطيسي  -
  جويي در وقت ماژوالر بودن سيستم جهت تعميرات آسان و صرفه -
 دارند) Xهايي كه پسوند  (مدل باتريت مجهز به كانكتور مخصوص جهت اتصال به كابين -

  )DSS1500B هاي داراي باتري داخلي (مدل -
  داراي حجم و وزن پايين -
  مجهز به شارژر سوئيچينگ  -
 USBو  RS232مجهز به پورت ارتباطي هوشمند  -

 هاي جهت ذخيره نمودن، بستن فايل UPSwing Pro افزار قدرتمند نرم امكان برقراري ارتباط با -

  اس توسط آن  شبكه در شرايط بحراني و امكان كنترلينگ و مانيتورينگ يوپي و خروج ازباز 
جهت تشخيص عملكرد نادرست كامپيوترها و خاموش و  بان هوشمند ديدهمجهز به سيستم  -

  روشن كردن مجدد آنها
  قابليت كار با ژنراتور -
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  پنل جلواس از طريق  پي امكان تغيير در تنظيمات داخلي يو -
  ي تست جهت اطالع از سالمت باتري مجهز به دكمه -
 روز يكبار 21ها هر  تست اتوماتيك باتري -

  مجهز به كنترل هوشمند ميكروپروسسوري -
  )Cold Start( اس بدون وجود برق شهر اندازي يوپي قابليت راه  -
  اس ن نمودن يوپياس به برق شهر و بدون نياز به روش روشن شدن شارژر با اتصال يوپي -
  (اختياري) SNMP Cardاس مانند  هاي مديريت يوپي  Deviceامكان اضافه نمودن -
  و يا بر روي كابينت باتري بصورت ايستاده ، امكان نصب در رك -
  )DSS1500BW(مدل  جهت امكان نصب در ديواربه  مناسب براي فضاهاي كوچك -
  LCDمجهز به نمايشگر  -
در هـا (  متناسب با آن رهاي كابينت باتري و تنظيم جريان شارژ د ماژولامكان تشخيص هوشمن -

  )96V  3KVA-يها مدل
  تيهاي حفاظ سيستم -2-1
 حفاظت در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق -

       استفاده از باتري در حالت ي ورودي روي دو شاخهحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ  -
)Back Feed Protection( 

 اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودي بارهاي متصل به يوپي از حفاظت -

 مجاز ي كننده در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محدوده مصرفهاي  دستگاه از حفاظت -

 و فركانس برق ورودي حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ -

 ستگاهدماي داخل د حفاظت در مقابل افزايش بيش از حد مجاز -

 برق شهرموجود در  Common Mode هاي حفاظت در مقابل نويز -

 خروجيدر حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه  -

 ي كانكتور ويژه بوسيله حفاظت در مقابل اتصال معكوس باتري -

 حفاظت در مقابل اتصال كوتاه شارژر -

  حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري -
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 ل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتريحفاظت در مقاب -

  خط تلفن/فكس/مودم/شبكهاز حفاظت  -

  نصب دستگاه -2
 بندي محتويات داخل بسته -1-2

  اس دستگاه يوپي -
  فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -
  با كامپيوتركابل ارتباط سريال  -
 USBكابل  -

  )RTهاي با پسوند  در مدل( آنهاي  و پيچ Rack Mountهاي  دستگيره -
  )DSSX-RTهاي  ل در مد( چهار عدد پايه پالستيكي -
  )DSS1500BWقطعه آويز فلزي جهت نصب در ديوار (فقط در مدل  -
  )DSS1500B-RTاس به صورت ايستاده (فقط در مدل  پي پايه مخصوص قرار گرفتن يو -
  كارت گارانتي - 
  
  انتخاب محل نصب دستگاه -2-2

  در نظر گرفته شود:دستگاه نكات زير  نصبدر انتخاب محل 
نابع بايد در جايي دور از مو طراحي شده  داخل ساختماناس جهت استفاده در  يپاين يو -

 گرد و غبار قرار داده شود. ،گرمايي، باران، رطوبت، هواي اسيدي

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

شرايط محيطي استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دريا، بايد مطابق با  -
  باشد.  6- 2بخش جدول مشخصات فني موجود در 

  در رك به درستي در محل مناسب نصب گردد. ددستگاه باي -
  اس و كابينت باتري نبايد در مسير تردد اشخاص باشد. هاي ارتباطي يوپي كابل -
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  اندازي دستگاه اتصاالت جهت راه  -3-2

  اتصاالت مكانيكي -3-2- 1
 و افقي فاراتل قابليت نصب در رك و همچنين نصب به صورت ايستاده DSSسري  هاي اس يوپي

  باشند.  بر روي كابينت باتري را دارا مي

  نصب در رك  -1-3-2- 1
  باشد: مراحل نصب دستگاه در رك به ترتيب زير مي

  شكل پيچ شود. Lها به قطعات فلزي  ابتدا دستگيره 1مطابق شكل  - 1
  

 
  Lستگيره به قطعه ي اتصال د : نحوه1شكل 

 باز كنيد.، اند بسته شدهها  كه از قبل در محل بستن دستگيره را هايي پيچ - 2

 خارج نماييد. ها را از محل بستن دستگيره  هاي درپوش پين - 3
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). 2شكل با چهار عدد پيچ به بدنه دستگاه بسته شود (مطابق شكل  Lهر يك از قطعات  - 4
 سمت بيرون باشد.شكل به  Lتوجه شود كه خم داخل قطعات 

 

 
 به بدنه دستگاهLي اتصال قطعات : نحوه2شكل

  
 

 ).3هاي رك بسته شود (مطابق شكل  دستگاه در داخل بدنه رك قرار گرفته و توسط پيچ - 5

 
  

 
  ي اتصال دستگاه به رك : نحوه3شكل 
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  نصب به صورت ايستاده  -1-3-2- 2
  هاي ت باتريبا كابين مراحل نصب دستگاه

 SBC96-8.5-P،SBC48-17-P،SBC48-18-P،SBC96-9-P    به صورت ايستاده به ترتيـب زيـر
  باشد: مي

 خارج گردد. 4مطابق شكل  هاي درپوش پين، گوشتي ابتدا توسط پيچ - 1

 

  
  درپوش هاي پين: خارج نمودن 4شكل

  
بندي دستگاه وجود دارد كه در هنگام نصب به  داخل بستهچهار عدد پايه پالستيكي در  - 2

  به زير دستگاه متصل شود. 5صورت ايستاده، بايد مطابق شكل 
  

  
  ها : محل قرار گرفتن پايه5شكل 

  تذكر:

  كابينت باتري مطابق با دستورالعمل نصب آماده گردد.
 گردد. هاي پالستيكي كابينت باتري نيز به همين صورت نصب مي پايه
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  توجه: 
هاي  ها جدا شود و بصورت بالعكس بسته شوند بطوريكه آرم هاي جلوي كابينت باتري پنل
  ها در يك جهت باشند. و كابينت باترياس  يوپي

قرار اس كنار هم  د و كابينت باتري و يوپيناس جدا شو كف يوپي درپوش هاي پين -3
بيش از يك كابينت به هم محكم شوند. در صورت استفاده  ها و توسط بست گيرد

 .گردند ها به يكديگر متصل كابينت 6باتري مطابق شكل 

  
  اس و كابينت باتري هاي نگهدارنده بر روي يوپي :  نحوه قرارگرفتن بست6شكل 

    
به يكديگر  7هاي نگهدارنده مطابق شكل  ط بستاس و كابينت باتري از پشت توس يوپي - 4

 متصل گردد.
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  اس و كابينت باتري هاي نگهدارنده در پشت يوپي :  نحوه قرارگرفتن بست7شكل 

  بر روي كابينت باتري نصب -1-3-2- 3
  اس بر روي كابينت باتري مطابق مراحل زير عمل نماييد. جهت نصب يوپي

خارج  اس يوپي زيراز  دوسوگوشتي  توسط پيچ شدرپو هاي پين 8ابتدا مطابق شكل  -1
 گردد.

 

  
  درپوش هاي  ني:  خارج نمودن پ8شكل 
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(مطابق  .نصب گردد  اس زير يوپي در ي درپوشها  به جاي پين هاي پالستيكي ايهپ -2
 )9شكل

 

 
  ها بر روي كف دستگاه :  محل قرار گرفتن پايه9شكل

براي ( شود داده مي بينت باتري قراراس بر روي كا يوپي 10مطابق شكل در انتها  -3
 .)اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي كابينت باتري مراجعه شود

  تذكر: 
 هاي از كابينت باتري DSS3000X-RT-48V و  DSS1500X  ،DSS2000براي محصول

SBC48  راي محصول بوDSS3000  از كابينت باتريSBC96 گردد استفاده. 

 

 

  

 بر روي كابينت باتري  اس يوپي :  نحوه قرارگرفتن10شكل 
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  ر:تذك 
در هـا را بـه هـم متصـل و      ارت كابينـت  ،هاي سبز رنگ موجود در لوازم كابينت بـاتري  توسط سيم

  اس متصل نماييد. نهايت به ارت يوپي

 2Uنصب بر روي كابينت  -1-3-2- 4

برDSS3000X-RT-48V و DSS1500X  ،DSS2000 اس يپ وي يافق نصب به ازين صورت در
 يباتر نتيكاب يروبر DSS3000 اس يپ وي وSBC48-18-P يا  SBC48-17-Pيباتر نتيكاب يرو

SBC96-8.5-P  ياSBC96-9 2 يها يباتر نتيكاب نكهيبا توجه به اU به  باشد، يم يمادگ نيپ فاقد
در محل بستن  يباتر نتيكابموجود در لوازم  يها بست ،UPSاز حركت  يريمنظور جلوگ

  بسته شوند. 11شكل  مطابقسمت) (در هر دو  ها رهيدستگ

  
  يافق صورت به يباتر نتيكاب يرو UPS نصب: 11 شكل

مانند  زين هايباتر نتيكابباشد  شتريب ايدو عدد  يباتر نتيكابكه تعداد  ي: در صورتحيتوض
 . شوند بسته همدوم به نتيكاب يموجود در لوازم جانب يهابا بست 11 شمارهشكل 

  داراي باتري داخلي DSS1500 مراحل نصب -1-3-2- 5

 DSS1500BW نصب -5-1-3-2- 1

يك قطعه آويز فلزي به همراه پيچ و  اس جهت نصب در ديوار طراحي شده كه داراي اين يوپي
زده هاي قطعه آويز) دو عدد سوراخ  در مرحله اول بايد در ديوار(طبق سوراخ .اشدب رولپالك مي
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نتاژ و در ديوار نصب واس م پي آويزفلزي به يو شود سپس قطعه بستهو رولپالك و پيچ شود 
 گردد.

  نصب گردد.بايد در محيط مسقف   اس پي توجه: اين يو
 
 

 
  روي ديواربر نصب قطعه آويز : 12 شكل

 
 
 

 
 DSS1500BWويز به مونتاژ قطعه آ: 13 شكل
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  بر روي ديوار DSS1500BWنصب : 14 شكل

 DSS1500B-RTنصب   -5-1-3-2- 2

باشد.  ه نيز ميعالوه بر قرار گرفتن در رك داراي قابليت نصب به صورت ايستاداس  يوپي اين
  گردد. مينصب  16و  15هاي  توسط دو عدد پليت فلزي موجود در لوازم جانبي مانند شكل

 

 
 DSS1500B-RTهاي فلزي به  بستن پليت: 15 شكل
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  به صورت ايستاده DSS1500B-RTنصب : 16 شكل

  دارند) Xهايي كه پسوند  (مدلاتصال به كابينت باتري -3-2- 2
 و نموده متصل دستگاه پشت در شده تعبيه ترمينال كابل مخصوص كابينت باتري را بهابتدا  -

  يد.ينما دقت اتصال بودن محكم به نسبت
  هيد.د قرار خاموش حالت در را آن اتصاالت انجام از قبل باتري، كابينت در بريكر وجود صورت در -
اس وصل نمود. در انتخاب آن دقت شود تا ولتاژ  توان به يوپي هر مدلي از كابينت باتري را نمي -

اس سازگار باشد. جهت انتخاب كابينت باتري مورد نياز و  كابينت باتري با مشخصات يوپي
  .نماييدمشخصات مربوطه به سايت فاراتل مراجعه نموده و يا با سازمان فروش تماس حاصل 

  راهنماي مرتبط با آن مراجعه شود.   ها حتماً به دفترچه براي نصب كابينت باتري -
  

  اتصال به بار -3-2- 3
بخش پشتيباني  اس از كارشناسان قبل از اتصال هر گونه دستگاهي، غير از كامپيوتر به يوپي -

  اس وصل نگردد. يد. دقت شود هرگز پرينتر ليزري و يا پالتر به يوپييال نماسؤشركت فاراتل 
  .نماييدكابل ورودي تجهيزات كامپيوتري را به پريزهاي خروجي در پشت دستگاه متصل  -
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ين مأاس ت اس منحصراً ارت خود را از طريق خروجي يوپي دقت شود كه بارهاي متصل به يوپي -
بندي سيم ارت در  نموده و هيچ مسير مستقل ديگري به ارت نداشته باشند. همچنين جهت هم

 شود از پيچ ارت تعبيه شده در پنل پشت دستگاه استفاده شود. بارها توصيه مي

  اس باشد. توان نامي يوپي 70كمتر از % ،شود مجموع توان مصرفي بارهاي متصل توصيه مي -
  ز بارهاتخمين مقدار توان مجا

  .نماييدشوند تهيه  اس محافظت مي هايي را كه توسط يوپي ي دستگاه ليست همه -1
معموالً در پشت هـر دسـتگاه برچسـبي بـا مشخصـات الكتريكـي آن وجـود دارد، ولتـاژ          -2

)Voltage) و جريان (Current تـا تـوان    نماييد) مندرج در آن را خوانده و در هم ضرب
  به دست آيد. VAدستگاه برحسب 

تا توان مصرفي كل بار محاسبه گردد. اين عـدد   نماييدها را با هم جمع  دستگاه VAمقدار  -3
 اس باشد. نبايد بيشتر از توان نامي يوپي

  اتصال به برق شهر و ارت -3-2- 4
  .نماييدهاي رابط برق، اطمينان حاصل  برق ورودي دستگاه و يا سيم پريز دار بودن از ارت -
هاي فاز و  كشي خروجي كامالً مجزا باشد، يعني سيم كشي ورودي دستگاه بايد از سيم ار سيممد -

كشي  نول ورودي و خروجي هيچگونه اتصال الكتريكي به هم نداشته باشند. به عنوان مثال كابل
نبايد بصورت نول مشترك باشد. براي حصول اطمينان از اين موضوع به آزمايش درج شده 

  .نماييدمراجعه  6-4 بخشدر 
  اس را به پريز برق شهر وصل نماييد. كابل ورودي يوپي -
) بر روي پنل Faultي  اس به برق شهر نمايشگر قرمز (هشداردهنده پي چنانچه پس از اتصال يو -

نمايش داده شد،  LCDبر روي  SWFجلوي دستگاه شروع به چشمك زدن نمود و هشدار 
بالعكس نموده و در صورت خاموش نشدن نمايشگر و برطرف نشدن  ابتدا فاز و نول ورودي را

باشد. در اينصورت ابتدا بايد مشتري  مي ارت - ولتاژ نولباال بودن ، مشكل در SWFهشدار 
 ارت -ولتاژ نولباال بودن دليل ديگر . نسبت به اطمينان از درستي سيستم ارت اقدام نمايد

اثر بارهاي نامتعادل در سيستم سه كشيده شدن جريان زياد از سيم نول در  به دليل تواند مي
  فاز باشد.
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مسكن نامه معاونت نظام مهندسي وزارت  شود كه چاه ارت ساختمان مطابق با آئين توصيه مي -
صال ارت استاندارد براي ايمني جان كاربران و همچنين برداري شود. وجود ات احداث و بهره

  ضروري است. Common Modeحذف نويزهاي 
اس و تجهيزات حساس حفاظت شده توسـط آن   شود براي تداوم اتصال ارت به يوپي توصيه مي -

 ايـن  درشـود.  استفاده  در پنل پشت تعبيه شده ارتپيچ از  )Bondingبندي ( و همچنين ايجاد هم
ر اس از پريز برق ساختمان نيز اتصال ارت برقـرا  شدن دو شاخة يوپي جداموقع حتي در  ،صورت

در اين حالت الزم است دقت شود كه سيم ارت پريز و سيم ارت متصل شده به پيچ  خواهد بود.
  ارت هر دو از يك نقطه تامين شده باشند و اختالف پتانسيل بين آنها نباشد.

  اتصال كابل ارتباط با كامپيوتر (اختياري) -3-2- 5
افزارهاي  ي نرم گيري از امكانات گسترده اس و كامپيوتر و بهره  جهت برقراري ارتباط بين يوپي -

Upswing بايد كابل ارتباط سريال و يا ،USB .را به كامپيوتر وصل نمود  
اس را خاموش نموده و  ، حتماً كامپيوتر و يوپيUSBهنگام وصل نمودن كابل ارتباط سريال يا  -

، واقع در Serialبندي را به كانكتور  كابل ارتباط سريال، موجود در بسته سپس ابتدا سر نري
خالي كامپيوتر هاي COM Port  اس وصل كرده و سپس سر مادگي آن را به يكي از  پشت يوپي

  عمليات مشابه فوق را انجام دهيد. USB. در صورت استفاده از ارتباط نماييدمتصل 
و سريال را به  USBطمينان از برقراري ارتباط، هر دو پورت شود جهت باال بردن ا پيشنهاد مي -

 PCاز اولويت باالتري جهت ارتباط با  USB. در اين حالت، پورت نماييدكامپيوتر وصل 
افزار بالفاصله  به هر دليلي قطع گردد، نرمUSB برخوردار است و چنانچه ارتباط با پورت 

  نمايد. مي تالش به برقراري ارتباط از طريق پورت سريال
افزار   گردد نرم دهد اما توصيه مي افزار وظايف خود را به خوبي انجام مي اس حتي بدون نرم يوپي -

  .نماييدرا نصب و از مزاياي آن استفاده 
  اتصال خط تلفن/فكس/مودم/شبكه (اختياري) -3-2- 6

خـط ورودي   …هايي مانند تلفن، مودم، فكس، كارت شبكه و جهت حفاظت از خط ديتاي دستگاه
را بـه   Output) و سپس سوكت RJ45/11اس وصل نموده ( در پشت يوپي Inputرا به سوكت  آن

  يد.يبه دستگاه يا كارت مورد نظر متصل نما ي كابل ديگري وسيله
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  اس (اختياري) هاي مديريت يوپيDeviceنصب  -3-2- 7
پذير است كه در اين  اس در شبكه به دو روش زير امكان ط، مديريت و مانيتورينگ يوپيارتبا -

  باشد. قسمت روش اول مورد توجه مي
، يــا  Internalاس (بصــورت هــاي مــديريت يــوپيDeviceبــا اســتفاده از  روش مســتقيم -1

External(  
  UPSwingي  افزارهاي خانواده گيري از نرم با بهره روش غيرمستقيم -2

افزار شركت  با واحد پشتيباني و يا نرم ،جهت خريد و نصب Deviceقبل از انتخاب هرگونه  -
اس بايد با يكديگر  و يوپي Deviceزيرا كه ؛ يديفاراتل تماس گرفته و نياز خود را بيان نما

  سازگار باشند تا آسيبي به آنها وارد نگردد.
پوش  هـاي در ده و در پشت دستگـاه، پيچاس را خاموش نمو ، يـوپـيDeviceدر زمان نصب  -

Intelligent Slot هاي مرتبط را ببنديد. را باز و كارت را با احتياط داخل آن نموده و سپس پيچ  
  .نماييدمطالعه  را آن با مرتبط راهنماي دفترچه حتماً تهيه شده Deviceو استفاده از  نصب جهت -
 اس بـه سـايت فاراتـل    برقراري ارتباط با يوپيهاي  جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد روش -

  .نماييدمراجعه 
  

  عملكرد دستگاه -3
  روشن نمودن دستگاه -1-3
اكنون كه مكان مناسبي براي نصب انتخاب كرده و اتصاالت را طبق آنچه در مراحل قبل گفته  -

  اس را روشن نمود. توان يوپي اس رسيده و مي رداري از يوپيب  ايد، نوبت به بهره شد انجام داده
ها بايد به  يد، قبل از روشن نمودن آن، باتريينما اندازي مي اس را براي اولين بار راه اگر يوپي -

اس را به برق شهر وصل  ساعت شارژ شوند. براي اين كار تنها الزم است كه يوپي 10مدت 
زمان خاموشي دستگاه و وصل بودن به برق شهر نيز  نمود. در واقع عمل شارژ حتي در

  باشد. پذير مي امكان
اس فشار دهيد تا  بر روي پنل جلوي دستگاه را تا زمان قطع بوق يوپي ON/TESTدكمه  -

اس در  ي مجاز ولتاژ و فركانس باشد، يوپي دستگاه روشن شود. چنانچه برق ورودي در محدوده
خروجي را از  Battery Modeاس در حالت  ن صورت يوپيحالت برق روشن شده و در غير اي

  شود. باتري تامين كرده و روشن مي
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  نماي پنل جلوي دستگاه -2-3
  Scroll down ي دكمه -ON/Test 6 ي دكمه -1

  Select ي دكمه -OFF   7 ي دكمه -2

  Scroll up ي دكمه -Fault   8 شگرينما -3

  LCD شگرينما -Inverter   9 شگرينما -4

   Lineنمايشگر  -5
   

  

  
 

   DSSهاي سري  اس  : نماي جلوي يوپي17شكل  
 

شـرح  همين دفترچـه،   4اين بخش و قسمت  ها در مفاهيم هر يك از نمايشگرها و يا كاربرد دكمه
  داده شده است.

  نماي پنل پشت دستگاه -3-3
  اس پي جهت كارت مديريت يو Slot - 7  كابل ورودي برق شهر -1

  فن خنك كننده -8  ورودي دستگاهبريكر  -2
  RJ45/11كانكتورهاي ورودي و خروجي  -9  پريزهاي خروجي -3

  USBو  RS-232 پورت ارتباطي هوشمند - 10  پريز خروجي كامپيوتري -4

  محل بستن سيم ارت - IEC320 11بريكر مخصوص پريز  -5
  هاي باتري خارج) اس پي ص يو(مخصو باتريكانكتور مخصوص اتصال به كابينت  -6
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   DSS3000X-RT-48V و DSS1500X، DSS2000Xهاي سري اس : نماي پشت يوپي18شكل 
  
  

  
  DSS3000Xهاي سري اس : نماي پشت يوپي19شكل 

  
  
  

  
  DSS1500Bهاي سري اس : نماي پشت يوپي20شكل 
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  لوتنظيمات از طريق پنل ج -4-3
  است. گرديده فراهم اس پي يو داخلي تنظيمات از برخي در تغيير امكان دستگاه، جلوي پنل طريق از

 (حركـت بـه بـاال) و     Scroll upهـاي   ) با استفاده از دكمـه 17شكل در پنل جلوي دستگاه (
Scroll down (حركت به پايين) و        SELECTود.توان تنظيمات را اعمال نم (انتخاب) مي  

  :نماييدو انجام تنظيمات به ترتيب زير عمل  Setupجهت ورود به منوي 
  

 به شكل زير شود. LCDرا فشار دهيد تا شماي  ي         دكمه -1
 

Setup Menu 
Cancel 

 

 دار شود. عالمت Setup Menuي  را فشار دهيد تا گزينه ي   حال دكمه -2
 

Setup Menu 
Cancel 

 

 فشار دهيد تا وارد منوي تنظيمات شويد. را ي        دكمه -3

 نماييد انتخاب را نظر مورد ي گزينه ابتدا  و  يها دكمه از استفاده با مرحله اين در -4
 فشردن بار هر با حال .جلوي گزينه مورد نظر قرار گيرد ""  به طوري كه عالمت

 داد.و يا تغيير  نمود هاي مختلف را مرور حالت توان  مي        ي دكمه

دار  را عالمت Cancelي  ايد، گزينه كه از تغييرات منصرف شده صورتيدر نهايت در -5
را فشار دهيد. همچنين براي ذخيره و اعمال تغييرات،           ي  و سپس دكمه كرده
 را فشار دهيد.       ي ه و دكمهنموددار  را عالمت Save & Exitي  گزينه

  توضيح داده شده است. LCDق پنل انواع تنظيمات از طري 1در جدول 
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  توضيحات فرض پيش  حالت  نام گزينه

Silent Backup
هشدار صوتي در 
 NO  زمان قطع برق

اس بـه حالـت بـاتري رفتـه و      پـي  در صورت فقدان برق مناسب در ورودي، يـو 
بوق هشدار اين حالت را توان  نمايد. با اين گزينه مي خروجي را از باتري تامين مي

  به صورت دائم وصل و يا قطع نمود.  

Silent SWF 

فعال يا غيرفعال 
نمودن 

 SWFهشدار

YES 

اس و يا برعكس بودن فـاز و   پي ارت در ورودي يو-در صورت ولتاژ نامناسب نول
توان بوق هشدار اين حالت را به صـورت دائـم وصـل و يـا      نول، با اين گزينه مي

  قطع نمود.

Green Power 
خاموش شدن در 

 NO  باري حالت بي

اس در حالت باتري باشد و بار  پي ، درصورتيكه يو(Yes)با فعال نمودن اين گزينه 
گاه جهت حفظ  توان نامي آن كمتر باشد، آن 1اس نيز از % پي به خروجي يو متصل

ز اس خاموش شده و بالفاصله پس ا پي شارژ باتري و جلوگيري از اتالف انرژي، يو
  گردد. اس مجدداً روشن مي پي اس از باتري به برق شهر، يو پي تغيير حالت يو

P.F.D.S 
(Power Fail 
Detection 

Sensitivity) 

 Low  سطح حساسيت

اس نسبت به تغييـر شـكل ناگهـاني ورودي     ي سطح حساسيت يوپي تعيين كننده
AC هاي  توان گزينه است. ميHigh/Mid/Low/Generator  در نظـر   را بـراي آن

ــت  ــت. در حال ــوج    Highگرف ــرات شــكل م ــوچكترين تغيي ــه ك ــتگاه ب  ACدس
كند. اين گزينـه بـراي تـامين     العمل نشان داده و به حالت باتري سوئيچ مي عكس

تر است ولي احتمال اسـتفاده از بـاتري در    هاي خيلي حساس مناسب برق دستگاه
  .آن بيشتر است

تـوان بـا كـاهش حساسـيت،      مـي كننـده،   هاي مصرف در صورت پذيرش دستگاه
اس را در حالت تامين برق خروجي از برق شـهر افـزايش داد تـا     ماندگاري يوپي

كه كمتـرين حساسـيت وجـود     Generatorعمر باتري نيز بيشتر شود. در حالت 
  يابد. افزايش مي 10msecدارد زمان سوئيچ به مد باتري تا 

N-E 
Filter 

فعال يا غير فعال 
  نمودن رله

Neutral-Earth  

No 

با فعال نمودن اين گزينه در صـورت درسـت بـودن جهـت فـاز و نـول ورودي       
و با وجود ارت استاندارد اين رله عمل كرده و باعـث كـاهش نويزهـاي    اس  يوپي

Common mode .ميگردد  

Fnom فركانسي  محدوده 3HZ 
فروش فاراتـل،   در صورت استفاده از ژنراتور و پس از مشورت با خدمات پس از

  و بالعكس تغيير داد. 5HZاس را به  پي ي فركانسي يو توان محدوده مي

Battery 
Open 

Detection 

فعال يا غير فعال 
نمودن فالت قطع 
شدن كانكتور باتري
در هنگام كار در 

  حالت برق

YES 

طـع شـود   هنگامي كه كانكتور بـاتري ق  DSS1500X,2000,3000X-RT-48Vدر 
باشـد و   مـي   )LCD )LOW BATو  LEDآالرم هشدار دهنده به صورت صوتي و 

) LCD)OPEN BATT و  LEDدر صورت قطع كـانكتور بـاتري    DSS3000Xدر 
شود توضيح اينكه اگر از كابينت باتري غير فاراتل اسـتفاده شـود    نمايش داده مي

 هـا را  ، بـاتري ين توانصورت شارژر با كمتر اينشود كه در اين فالت هم ديده مي
 LEDو خـاموش شـدن    OPEN BATT. براي عدم نمـايش كلمـه   دنماي ميشارژ 
  توان اين گزينه را غيرفعال نمود. مي
  LCD : تنظيمات از طريق پنل1جدول 
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  تست باتري -5-3
ها توسط  ي تست باتري سازي شده و نتيجه در عمل تست، شرايط قطع برق شبيه -

و يا از طريق ابزارهاي موجود در  LCDوري، صوتي، نمايش بر روي هاي ن دهنده هشدار
  گردد. اعالم مي UPSwingافزارهاي  نرم

بر روي پنل جلوي دستگاه عمل  ON/TESTي  در وضعيت برق با فشردن كوتاه مدت دكمه -
  شود. تست انجام مي

  

  قطع/وصل نمودن هشدار صوتي در زمان قطع برق -6-3
بصورت منقطع به صدا در  (Battery Mode)ر طول مدت استفاده از باتري اس د بوق داخلي يوپي

اس، بـوق   بر روي پنل جلوي يـوپي  ON/TESTي  اي دكمه آيد. در اين حالت با فشردن لحظه مي
  گردد. قطع مي

  خاموش نمودن دستگاه -7-3
شود. در  مياس خاموش  ثانيه، يوپي 3دستگاه به مدت  جلوي پنل روي بر OFF ي دكمه فشردن با

 اين از بعد پردازد. مي ها باتري شارژ عمل به و بوده روشن اس يوپي داخلي شارژر مدارهاي حالت اين

  نماييد. جدا شهر برق از را دستگاه ورودي اتصال هستيد، نيز ورودي برق قطع خواهان چنانچه كار
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  ها دهنده هاي مختلف دستگاه و هشدار وضعيت -4
  نمايند. اس مطلع مي هاي مختلف يوپي  ها ابزاري هستند كه كاربران را از وضعيت دهنده هشدار

فاراتـل در نظـر    DSSهـاي   اس دهنده و اعالم وضعيت بـراي يـوپي   نوع هشدار دودر حالت كلي 
  گرفته شده است:

ي صـوتي (بـوق داخـل     اس، هشـداردهنده  از طريق عالئم نوري موجود در پنل جلو يوپي -1
  ها و يا تركيبي از آن LCDنمايشگر  دستگاه)،

مراجعـه   5-1(براي توضيح بيشتر به بخـش    UPSwingي فزارهاي خانواده ا ريق نرماز ط -2
  نماييد.)

  دستگاه LCDهاي صوتي، نوري و  اعالم وضعيت از طريق هشداردهنده -1-4
كـار بـرده شـده در    مفهوم هر يك از نمايشگرها را در بر دارد. در اين جدول عالئم بـه   2جدول 

گذاري شده اسـت. همچنـين    ) عالمت12ي نوري براساس نماي پنل جلو (شكل ستون نمايشگرها
هاي نمايشگرهاي نوري و صوتي از طريـق اشـكال زيـر     نوع هشداردهنده در ستون جدول اين در

  باشد. قابل استنباط مي
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  توضيح حالت  حالت  هشدار صوتي نمايشگرهاي نوري
LCD LED(نوري) 

SWF Fault  چشمكC1ممتد A  
Site 

Wiring 
Fault 

. جهـت  باشد ارت ورودي دستگاه نامناسب مي-ولتاژ نول
و در  جـا  ي بـرق ورودي را جابـه   رفع آن ابتدا دو شـاخه 

  نول را كنترل نمائيد.-صورت تداوم، سيستم ارت

MOVFail   روشن A  ـ  ــ 
Varistor 
fuse fail 
detected

ود مشاهده شـ  MOVFailرگاه در منوي نمايش عبارت ه
ثانيـه ثابـت باشـد، ابتـدا      30بيش از  نوري  LEDو 

بايد از اتصال ارت مناسب بـه دسـتگاه اطمينـان حاصـل     
شود، در صورت صحت سيستم ارت با خـدمات پـس از   

  .نماييدفروش فاراتل تماس حاصل 

Standby          Standby ي روشـن شـدن    ده و آمادهاس به برق شهر وصل بويوپي
 باشد.مي

Normal  روشن A   Normal وجود برق مناسب در ورودي  

Boost   چشمكB    Boost    ــرق ورودي ضــعيف و دســتگاه عمــل تقويــت و ــاژ ب ولت
  دهد.ون را انجام ميفيلتراسي

Buck  
 

ــعيف و     B     Buckچشمك ــل تض ــتگاه عم ــاد و دس ــرق ورودي زي ــاژ ب ولت
  دهد.ام ميفيلتراسيون را انج

Backup   
  

 روشن
  

A
  منقطع 

C Backup 
Mode  

نمايـانگر آن اسـت كـه بـرق خروجـي      روشن بودن
نيـز در حـال    گردد. اگـر   اس از باتري تامين مي يوپي

يـا فركـانس   چشمك باشد به معناي آن است كه ولتـاژ  
باشد و در غيـر   ي مجاز مي برق ورودي خارج از محدوده

  اي قطع برق ورودي است.اين صورت به معن

LBat   روشن A  منقطع B  Low 
Battery  

: باتري ضعيف و شارژ باتري رو بـه  Back upدر حالت
  اتمام است.

در حالت برق: كابل باتري جدا شـده اسـت (مخصـوص    
 )48Vهاياسيوپي

Bad Batt           Battery 
Defect  

: باتري ضعيف يا خراب است در اين 2نتيجه تست باتري
ها فرصت شارژ داده  ساعت به باتري 10ت حداقل تا حال

 شود.

Over Load      منقطع C Over 
Load  

دسـتگاه   توان نامي104بار بيش از %با
بارهاي   ميدهدOver Loadتشخيص

اضافي را از 
اس جدا  يوپي

 B منقطعAروشن   OVLD  .نماييد
Over 
Load 
Fault 

ــه ا10پــس از گذشــت ز نمــايش ثاني
Over Load  بر رويLCD  چراغ 

  شود. روشن و دستگاه خاموش مي

OVHeat   روشن A  منقطع A  Over 
Heat  

دقيقه  2به معناي افزايش دماي دستگاه بوده و پس از 
به جاي بوق منقطع، بوق ممتد به صدا درآمده و در 

                                                 
 شود. افزار يا پنل جلو قطع يا وصل  تواند توسط نرم باشد كه مي هشدار صوتي به صورت بوق ممتد مي ١
اس اجازه رفتن به  پي ت در حالت برق شهر است كه اگر ولتاژ باتري كمتر باشد يومنظور از نتيجه تست باتري، زدن دكمه تس ٢

  دهد. كند و فالت مي اينورتر را پيدا نمي
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  توضيح حالت  حالت  هشدار صوتي نمايشگرهاي نوري
LCD LED(نوري) 

  B  ممتد
صورت افزايش دما از مقدار آستانه، خروجي به سرعت 

  گردد. قطع مي

Low Bus  روشن A  منقطع B  

مشاهده اين هشدارها با خدمات پس از در صورت 
  B منقطعA روشن High Bus  ييد.فروش تماس حاصل نما

Bad Vout روشن Aمنقطع B  

Open Batt روشن A    

اس  يا باتري نامنطبق به يـوپي كابل باتري جدا شده است
  متصل گرديده است.

  )96Vهاياسخصوص يوپي(م

xUnit Batt        

 xشـود و   نشـان داده مـي   Batt Levelدر صفحه نمايش
باشد  مي 9AHمشخص كننده تعداد كابينت باتري معادل 

  )96Vهاياسمخصوص يوپي(

Time Sleep    منقطع D Going 
To Sleep

اس به صـورت   بعد از اتمام زمان نمايش داده شده، يوپي
  گردد.اموش مياتوماتيك خ

Slept        Slept 

بعد از اتمام زمان نمـايش داده  وليدستگاه خاموش است
در اين مـدت در  ( شده به طور خودكار روشن خواهد شد

بـه صـورت چرخشـي     Load Levelصفحه نمايش بـار  
 .)شودروشن و خاموش مي

Load            Load 
Level % 20نمايش توان مصرفي به درصد (هر خانه معادل(  

Batt           Battery 
Level % 20نمايش ظرفيت باتري (هر خانه معادل(  

  : اشكال هشداردهنده در نمايشگرهاي نوري و صوتي2جدول 
  

  UPSwingافزاري با  هاي نرم كنترل-5

  UPSwingي  افزارهاي خانواده معرفي نرم -1-5
  نصبي ميسر خواهد بود. هاي افزار در سايت فاراتل دسترسي به فايل از طريق بخش دانلود نرم

،  اس و رايانـه  ، ارتبـاط يـوپي  UPSwing Pro افـزار   اس، از طريق نصب نرم اندازي يوپي پس از راه
  هاي مختلف برقرار خواهد شد. تحت سيستم عامل
  باشد: اس فاراتل به شرح زير مي افزارهاي مديريت يوپي وظايف اصلي نرم

 (.Shutdown O.S)خاموش نمودن سيستم عامل  -1
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افزار  شارژ باتري در زمان قطع برق يا ساير شرايط بحراني، نرم پس از به اتمام رسيدن
  نمايد. اس بصورت مطمئن مي اقدام به خاموش نمودن سيستم عامل و يوپي

 (Monitoring)مانيتورينگ  -2

  اس و بـرق شـهر بصـورت    هاي مختلف يـوپي  امكان نمايش تمامي پارامترها و وضعيت
on-line ورت از طريق كنسول برنامه و نيز بصweb based .ميسر خواهد بود  

 كنترل (ارسال فرامين) -3

توان فرامين مختلف همچون تست باتري، خاموش نمـودن، قطـع    افزار مي از طريق نرم
  اس ارسال نمود. صدا و غيره را به يوپي

 (Messaging)پيام رساني  -4

افزار از روشهاي مختلـف، هشـدارها و اطالعـات مـورد نظـر را بـه كـاربر ارسـال          نرم
  نمايد. مي

 (Logging)ثبت رويدادها و پارامترها  -5

 Logافـزار در فايلهـاي    اس توسـط نـرم   تمامي رويدادها و پارامترهاي برق شهر و يوپي
  گردد. ثبت مي

  
  تذكر:
ي نصب و استفاده  افزارهاي مورد نياز، نحوه توضيحات مربوط به چگونگي انتخاب و تهيه نرم -

افـزار، در   راهنمـاي نـرم    و تحت نام دفترچه سايت فاراتلبر روي PDF از آن به صورت فايل
  باشد. دسترس مي

  باشد. ي خريدار مي افزارهاي شركت فاراتل برعهده نصب و راه اندازي تمامي نرم -
افـزار بـه    راهنماي نـرم   ها و يا دفترچه جهت كسب اطالعات تكميلي، دريافت آخرين نسخه -

  مراجعه نماييد. http://www.faratel.comاراتل به آدرس افزار در سايت ف صفحه دانلود نرم
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  ت فاراتلكافزاري شر محصوالت نرم -2-5
  شوند. بندي مي افزاري شركت فاراتل به دو دستة اصلي تقسيم محصوالت نرم 3طبق جدول 

 نگارش  كاربردموارد 

ــارش مخصــوص سيســتم   ــن نگ ــل  اي ــرل و   Windowsعام ــان كنت ــوده و امك ب
كـامپيوتر بـدون    RS232/USBبه پـورت  محلي متصل اس  يوپييك مانيتورينگ 

  هد. د را به كاربر مي License Numberنياز به 
Single 
User  

U
P

S
w

in
g

 P
ro

 

هـاي محلـي و يـا     اس امكان كنترل و مانيتورينـگ يـوپي   ،افزار در اين نگارش از نرم
Remote  جـود دارد. همچنـين   واز طرق مختلفي چـون مرورگرهـاي وب   در شبكه

  اس توسط سيسـتم تلفـن گويـا و يـا امكـان      توسط اين نگارش امكان مديريت يوپي
  وجود دارد. UPSwing Netshut افزارهاي برقراري ارتباط با نرم

 License Numberافزارها احتياج به خريـد   جهت نصب و استفاده از اين دسته نرم
  باشد. از سازمان فروش شركت فاراتل مي

Network   
Support 

 Shutdownهاي شبكه، امكان دريافت پيغام Clientها و يا Server افزار بر رويبا نصب اين نرم
 هاي بـاز و  فايل نمودنجهت ذخيره   Shutdownشود. دستور ايجاد مي UPSwing Proافزار  از نرم
Down پيوترهاي شبكه كـه مجهـز بـه ايـن نگـارش      در مواقع بحراني به كام ها عامل شدن سيستم

  شود. باشند صادر مي مي
) احتيـاج بـه خـــريد    Clientافزارهـا (بـه ازاي هـر     رمــــ جهت نصب و استفـاده از اين دسته ن

License Number باشد. از سازمان فروش شركت فاراتل مي  

U
P

S
w

in
g

 N
e

ts
h

u
t

 

  افزاري : محصوالت نرم 3جدول
  

 نمايند: هاي زير را پشتيباني مي عامل زاري فاراتل سيستماف كليه محصوالت نرم

1- Windows 2- Linux 3- SCO UNIX 4- SCO UNIX Ware 

5- FreeBSD 6- Sun Solaris 7- OS/2 8- Novell 
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  اطالعات تكميلي -6

  ساختار داخلي دستگاه -1-6
 

  
  

 DSS3000X-RT-48Vو  DSS1500،  DSS2000 سريهاي  اس ساختار داخلي يوپي: 21شكل 

  
  

 DSS3000 هاي سري اس ساختار داخلي يوپي: 22شكل 

 
 
 
 
 



  
 

28 

  

 ات فنيجدول مشخص -2-6

 DSS1500B-RT  مدل
DSS1500X-RT DSS2000X-RT DSS3000X-RT-48V DSS3000X-RT 

DSS1500BW 

   Line-Interactive تكنولوژي

  1500VA – 1500Watt 2000VA  توان نامي 
2000Watt 

3000VA  
 2100Watt 

3000VA 
3000Watt 

 220 ناميولتاژ

دي
ورو

  

  (VAC 270~148)  نامي %70تا  %0در بار   ولتاژمحدوده 
  (VAC 270~170)نامي %100تا  %70در بار  

 10A 13A 20A  ماكزيمم جريان

 3Hz±50يا5Hz± فركانس
 فازتك فاز

جي
خرو

  

  ولتاژ
  22010% VAC  برق

  2201% VAC  باتري
 6.8A 9.09A 13.63A جريان

 در حالت برق: سنكرون با ورودي  فركانس
 0.01Hz±50در حالت باتري: 

 فازتك فاز
ضريب قدرت

 1 0.7 1 نامي

THD  :5> در بار غيرخطي:  %6> در بار غيرخطي:  %5> در بار غيرخطي%  

  ثانيه 10توان نامي به مدت  %125تا   %105از تحمل اضافه بار

ري
بات

  
  اسيد بدون نياز به نگهداري و سرويسسيلد نوع
  48VDC 96VDC ولتاژ

  باتري داخلي
عدد باتري4داراي

12V به ابعاد
151*64*94mm

  ندارد

  %90ساعت پس از تخليه كامل تا  10حدود   زمان شارژ مجدد
كانكتور مخصوص

ل به جهت اتصا
كابينت باتري 

 خارجي

  دارد  ندارد

در زمان استفاده از برق شهر: %95< راندمان
 8msec-4 زمان سوئيچ

طي
حي
ط م

راي
ش

  

  40dB>ي يك متري از دستگاه:در فاصله نويز شنوايي

محدوده 
  كاري

 40C0-0 دما

 غير فشرده)(%80~0 رطوبت
  )IEC62040متري از سطح دريا (براساس استاندارد 1000تا ارتفاع ارتفاع

 : مشخصات فني4جدول 
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  جدول مشخصات فيزيكي -3-6

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

 (Kg) وزن

  بندي با بسته  خالص
DSS1500X-RT 

بندي: بدون بسته       88*512*440  

  205*620*530        بندي: با بسته
 90*542*483و پايه: ، رك با دستگيره

12.6 15.1 

DSS2000X-RT 14.1 16.6 

DSS3000X-RT 14.7 17.2 

DSS1500B-RT 25.8 28.3 

DSS3000X-RT-48V 16 18.5 

DSS1500BW 
بندي: بدون بسته       88*512*440  

 205*620*530        بندي: با بسته
25.8 28.3 

  شخصات فيزيكي: م5جدول 

  روش تشخيص وجود ارتباط بين ورودي و خروجي -4-6
  هدف: -

كشي ورودي دستگاه بايد از  اس، مدار سيم از آنجايي كه براي نصب و استفاده از دستگاه يوپي   
اس براي حصول اطمينان از  كشي خروجي مجزا باشد بنابراين قبل از نصب دستگاه يوپي سيم

  توان آزمايش زير را انجام داد. از و نول خروجي ميجدا بودن مسير فاز و نول ورودي از ف
  
  ابزار مورد نياز جهت آزمايش: -

  يك عدد المپ به همراه سرپيچ آويز -1
كشـي وجـود دارد بـه جـاي يـك       احتمال وجود دو يا سه فاز در سيم در صورتيكهتذكر:  

  المپ از دو المپ سري استفاده شود.
 هاي برق جهت برقراري اتصاالت سيم -2
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  گيري: ي انجام آزمايش و نتيجه نحوه -
  

  
كننده و بـرق شـهر اسـت، بـا      مانند شكل فوق واسط بين دستگاه مصرفهاس  از آنجايي كه يوپي

حالت) همانند شكل زير انتظار داريـم   6هاي مختلف ( استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتيب
تـوان از مجـزا بـودن ورودي و     ين صـورت مـي  تا فقط در يك حالت المپ روشن شود. تنها در ا

خروجي اطمينان حاصل نمود و در غير اينصورت مسيري بين ورودي و خروجي وجـود دارد كـه   
  بايد برطرف گردد.

  
  

  
  
  
  


