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

  خانواده بزرگ فاراتل تبريك ميگوييم.
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  نجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن است باعث بروز خسارتاز آ

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

ضايت مشتري به كار فاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن كيفيت محصوالت و سطح ر
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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  دستگاه اوليه معرفي -1
 با كه ستنده) On-Line( وقفه بدون AC تغذيه منابع فاراتل كاديالك سري هاي اسيوپي

 برق اختالالت نوسانات، به توجه بدون قـادرند و شده طـراحي Double Conversion تـكنولوژي
 هاي اسيوپي. نمايند تامين مناسب ولتاژ با را كامل سينوسي برق همـواره آن، قطع حتي و شهر
 ترتيب نبدي و بوده DSP ي پيشرفته و ديجيتال تماماً كنترلي سيستم به مجـهز كاديالك سري
  .شودمي انجام آن توسط هاقسمت تمامي در خطاها تشخيص همچنين و كنترل
 گيري،اندازه دقيق هايدستگاه كامپيوتري، هايسيستم در استفاده جهت ها دستگاه از سري اين

  .گيرند قرار استفاده مورد توانند مي …و مخابراتي تجهيزات پزشكي، آزمايشگاهي، حساس وسايل
  

  :تذكر
 مراجعه 2 پيوست به كاديالك سري  اس يوپي داخلي ساختار  دياگرام بلوك ي مشاهده جهت
 .نماييد
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 ويژه هاي قابليت -1-1

  .است شده معرفي كاديالك هاي اس يوپي ي ويژه هاي قابليت زير جدول در
  

 سودمندي قابليت
با DSPشرفتهيپيكروكنترلرهايم به مجهز
  باال نانياطم تيقابل

  ديجيتال تماماً كنترلي سيستم به مجهز 

 
از انواع معمول  يعتربرابر سرDSP200هايميكروكنترلر

 و تر دقيق برق شرايط مانيتور تا شوند يبوده و باعث م
  .باشد سطح باالترين در منابع تمامي از استفاده

 3Hz±يكار در بازه فركانس ورودتيقابل
   5Hz± اي

 رراتوژنباكارييتوانا

 بان هوشمندديدهيستمبه سمجهز
  

 Restartتشخيص عملكرد نادرست كامپيوترها و جهت
از  ياو  يوترنمودن مجدد آنها مانند زمان هنگ نمودن كامپ

   USB يا يالمربوط به پورت سر يها Deviceكار افتادن 
حدود يينپاياربسيولتاژ خروجتغييرات

    ال)با يونرگوالس يت(قابل %1
 بوده بارها ميزان و ورودي تغييراتازمستقلخروجيولتاژ

 تغييرات به حتي كه هايي دستگاه تا شود مي موجب و
 كار به مشكل بدون هستند حساس نيز ولت چند ي دامنه
 .دهندادامهخود

 يتداخليزهاينوحذفييتوانا
  RFI يوئيو راد EMI يسيالكترومغناط

 در زولهيا ترانس از استفاده امكان 
  يخروج

  
 50dBاز  شيتا ب Common Modeيزهاينوكاهش ◄

 يا ماهواره ،يپزشك ،يمخابرات مراكز در استفاده امكان ◄
 زينو به حساس

(در  يخروجارت - نول ولتاژ اختالف رساندن صفر به ◄
 )زولهيصورت استفاده از ترانس ا

  زاتيتجه ريبا سا يتداخل فركانس كاهش ◄

  اس يوپي به متصل يبارها و هاميسدرتلفاتجادياعدم ◄
 PFCيقدرت ورودبيضراصالح

  
 انيجر كيهارمون اعوجاج وبااليورودتوانبيضر
  :داشت خواهد بر در را ريز جينتا كه نييپا يورود

كاهش  جهيو در نت نييپا اريبس يمصرف ويراكت توان ◄
  يورود انيدامنه جر

باالتر مانند  تيبا ظرف زاتيبه نصب تجه ازين عدم ◄
 انيبه جر ازين ليها و ژنراتورها به دل ها، كابل رانست

  يكمتر در ورود

 ليبه دل زات،يتجه ريبا سا يتداخل فركانس كاهش ◄
  يورود انيجرTHDكاهش قابل مالحظه
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 يسودمند تيقابل
  وقت درييجوصرفهوآسانراتيتعم  ستميبودن سماژوالر
  نييپا وزن و حجم منسجم، يطراح    بدون ترانس يطراح ايو  IGBT يتكنولوژ
هوشمند يارتباطيهاپورتبهمجهز

RS232  وUSB                              
 UPSwingافزار قدرتمند  نرمباارتباطيبرقرارامكان ◄

Pro باز و خروج از  يهاليفا بستن نمودن، رهيجهت ذخ
 نگيتوريو امكان كنترل و مان يبحران طيشبكه در شرا

 آن  توسط اس يوپي

 يپارامترها و تيوضع از مختلف گزارشات هيته امكان ◄
 اس يوپي

مناسب سرورها و عدم از  Shut Downاز  نانياطم ◄
 طيدر صورت بروز شرا يدست رفتن اطالعات حت

 هشدار
 يباترتيريمد 
 سوييچينگبه شارژر  مجهز                      

 يباتر دشارژ و شارژ نيح درژهيويهاتميالگورازاستفاده
  :داشت خواهد بر در را ريز جينتا كه
 يباتر عمر طول شيافزا ◄

 در طول مدت دشارژ يباتر انيجر پلير زانيم حداقل ◄

 و شهر برق به اسيوپي اتصال با شارژر شدن روشن ◄
 اس يوپي نمودن روشن به ازين ونبد

  شهر برق وجود بدون اس يوپي يانداز  راه تيقابل ◄
   يتست جهت اطالع از سالمت باتر  به دكمه مجهز ◄
   ها يباتر تيظرف شينما ◄
 شارژ مستقل از بارها  ولتاژ ◄

 نتيكاب به اتصال جهت مخصوص كانكتور به مجهز ◄
  كاربر ازين با متناسب توان نيتام و يباتر

 دياسلديسيهايباتربهمجهز
 

  سيسرووينگهداربهازينبدون

 يدستBypassانجامامكان
  

 خاموش به ازين بدون دستگاهسيسرووريتعمامكان
 استفاده صورت در ،)يا صورت لحظه به ي(حت بارها نمودن

 فاراتلپسبايتابلوياز
 فازسهايفازتكصورتبهكارييتوانا

  )فاز هس يها مدل در(فقط 
 استفاده و يورود برق مختلفطيشرادراستفادهامكان 

  ها يباتر از نهيبه
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 يسودمند تيقابل
 فنسرعتكنترل

  
  فن عمر طول رفتن باال و ييشنوازينوكاهش،يانرژرهيذخ ◄
  فنافتادنكارازصيتشخامكان ◄

 يتكنولوژ
 On-Line Double Conversion    

 و ولتاژ به نسبت يخروج فركانسوولتاژيوابستگعدم ◄
  يورود فركانس

بوده و  ينوسيبه صورت كامالً س اس يوپي يخروج ولتاژ ◄
  .   باشد يم نييپا اريبس يكل خروجكياعوجاج هارمون

 دماتيريمد
  

 و سنجد يم را دستگاه مختلفيهاقسمتيدمااسيوپي ◄
 موجب كه نموده محاسبه را ها يهاد مهين ونديپ يدما

 دستگاه يداخل يدما حد از شيب شيافزا لمقاب در حفاظت
  .گردديماسيوپيدنيدبيآسو

در زمان  ينيمدت مع يبرااسيوپيتوان بار توسطنيتام باراضافهزمانتيريمد
  اضافه بار كاهشمنظوربههشدارواضافه بار

 باالراندمان
  

 نييپايمصرفتوان ◄
 ها نهيهز كاهش ◄

  اس يوپي يكل عمر طول شيافزا يحرارت ترنييپا تلفات ◄
 LCDشگرياز نمااستفاده

  
  كاربر با راحتومناسبارتباطيبرقرار ◄
 آمده  شيپ يخطاها ايمختلف و  يهشدارها يمتن شينما ◄

 يخروج و يورود مختلف يپارامترها شينما ◄

 طيشرا تمام در يباتر شارژ و يمصرف توان شينما ◄

و  PCاط با ارتب از مستقل پركاربرد، ماتيتنظ انجام امكان ◄
 افزارنرمنصب

 نتيكابيروقرار گرفتن دستگاه برامكان
  پاور ك ربه  ازيو عدم ن يباتر

 و كننده مصرف نظر به بنافضاازنهيبهاستفادهامكان ◄  
   سنتر تايد يها ستميس با سازگار

 ديخر به ازين عدم ليدل به كننده مصرف يها نهيهز كاهش ◄
 پاوررك

  Cadillac دستگاه يويژه هايقابليت: 1 جدول
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  حفاظتي هاي سيستم -2-1
ولتاژ برق  يناگهان يشدر مقابل رعد و برق و افزا اس يوپيمتصل به  يحفاظت از بارها -

 در صورت وجود ارت استاندارد

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

 ي خارج از محدوده يولتاژ خروج ييراتل تغكننده در مقابمصرف هاي حفاظت از دستگاه -
 مجاز

در  يكننده در مقابل اتصال معكوس فاز و نول ورود مصرف يها از دستگاه حفاظت -
 صورت وجود ارت استاندارد

 يخروج درحفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه  -

 يو فركانس برق ورود ولتاژ ييراتحفاظت در مقابل تغ -

 يورود برق شبكه باالي سامپدان مقابل در حفاظت -

 داخل دستگاه ياز حد مجاز دما يشب يشحفاظت در مقابل افزا -

برق شهر در صورت وجود ارت  در موجود Common Mode يهايزحفاظت در مقابل نو -
 استاندارد

 يحفاظت در مقابل اتصال معكوس باتر -

 حفاظت در مقابل اتصال كوتاه شارژر -

 يرمجاز بات يرغ يهحفاظت در مقابل تخل -

 يحفاظت در مقابل اتصال كوتاه باتر -

 يحفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتر -

 آن ورودي به دستگاه خروجي اتصال برابر در حفاظت -
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  دستگاه نصب -2

  بندي بسته داخل محتويات -1-2
 اس يوپي دستگاه -

  فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -
  كامپيوتر باكابل ارتباط سريال  -
   يوتربا كامپ USBكابل ارتباط  -
بست  عدد 4همراه  به شكل U سركابل عدد) فاز سه(مدل  هشت يا(مدل تكفاز)  شش -

  يكمربند
  برق تابلو روي بر نصب جهت ايمني هشدار برچسب عدد يك -
  كارت گارانتي -
 ياو  يباتر نتيكاب يرو بر دستگاه دادن قرار جهت يمادگ يكيپالست هيپا عدد چهار -

 يزولهجعبه ترانس ا

 پاور  رك در نصب صورت در استفاده جهت آن متعلقات و كناري دستگيره عدد دو -

 پاور  رك در نصب صورت در استفاده جهت پولكي پايه عدد چهار - 

 خروجي- شكل ترمينال ورودي Lدرپوش  - 
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  دستگاه جلوي پنل نماي -2-2
كه در  باشد يو دكمه م يشگرنما يو تعداد LCDصفحه  يك يدارا Cadillacدستگاه  يجلو پنل

  نشان داده شده است. 1شكل 
 باتري تست و دستگاه نمودن روشن جهت: ON/Testدكمه  -1

 دستگاه نمودن خاموش براي: OFF ي دكمه -2

 قبلي منوي به بازگشت جهت :)       ESC (خروج ي دكمه -3

 تائيد فرعي، منوهاي و اصلي منوي به ورود براي: (         Menu)انتخاب  يامنو  ي دكمه - 4
 مختلف تنظيمات ميان جايي جابه و ها انتخاب

  سطرها و منوها بين شدن جا به جا براي: (Down) يينحركت به پا ي دكمه -5
 سطرها و منوها بين شدن جا به جا براي: (UP)ت به باال حرك ي دكمه -6

 هشدار يا و خطا نمايشگر -7

 )Backupباتري( عملكرد در حالت يشگرنما -8

  )Line( عملكرد در حالت برق شهر يشگرنما -9
  (LCD) يشگرنما ي صفحه - 10

  
  يالككاد يسر اسپييو جلوي پنل نماي: 1 شكل
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  دستگاه پشت پنل نماي -3-2
  .است شده داده نشان 3 و 2 هاي شكل در كه است مختلفي هاي قسمت شامل پنل اين

  USB ارتباطي پورت -8  شهر برق ورودي ترمينال -1
  كننده خنك هاي فن -9  خروجي ترمينال -2
  باتري كابينت به اتصال مخصوص كانكتور - 10  خروجي و ورودي ارت اتصال محل -3
 شود(رجوع  پس باي ابلوت به اتصال كانكتور-4
  فاراتل) پس يبا تابلو دفترچه به

  باتري كابينت شارژر مخصوص پريز - 11
  باتري كابينت شارژر ورودي بريكر فيوز - 12

جهت خاموش نمودن دستگاه  EPO پورت - 13  دستگاه ورودي برق بريكر -5
  )ها مدل ي(در برخ يدر مواقع اضطرار

(رجوع  يزولهااتصال به ماژول ترانس  پورت - 14
 برخي در( )ايزوله ترانس دفترچه به شود
   )ها مدل

6- Slot اس پي يو يريتجهت كارت مد 
 )هامدل ي(برخ

  RS232 يپورت ارتباط -7

  

  
  CAD10KX1-RT4Uمدل ي،تكفاز ورود كاديالك سري  اس پي يو پشت نماي: 2 شكل

  

  
 وجود دارد. اس يوپيكان اضافه شدن آن به ام يد،از خر يشپ يدارتنها در صورت سفارش خر  
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  CAD10KX3-RT4U مدل ي،فاز ورود سه كاديالك سري  اس پي يو پشت نماي: 3 شكل

  

  دستگاه نصب محل انتخاب -4-2
  :شود گرفته نظر دردستگاه نكات زير  نصبدر انتخاب محل 

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

گردش  امكانشود كه  نصبدر جايي  وجانبي فاصله داشته  ءاز اشيا 10cmدستگاه بايد حداقل 
  .باشد داشته وجودهوا 
برق  كننده و تابلو كه حداقل فاصله را با بار مصرف يردقرار گ يدر مكان بايست يم اس يوپي -

 زياد ورودي برق تابلو از كننده مصرف بارهاي فاصله كه موارديخود داشته باشد. در  يورود
 هاي كابل عوض در و شود نصب بارها مجاورت در اس يوپي كه شود مي يهتوص يداًاك است،
  .شوند انتخاب باالتري نمره با آن ورودي

 باتري كابينت روي يا و اورپ رك داخل مناسببر روي سطح صاف و به صورت  ددستگاه باي
  و نصب گردد. گرفته قرار
  .باشد اشخاص تردد مسير در نبايد باتري كابينت و اس يوپي ارتباطي هاي كابل
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 گرم هواي شدن خارج جهت مناسب تهويه سيستم يك به پاور،  رك در استفاده صورت در -
 .باشد مي نياز آن داخل به خنك هواي دميدن و اس پي يو از خروجي

 پس باي تابلوي تا باتري كابينت و اس يوپي فاصله فاراتل، پس باي تابلوي از استفاده صورت در -
  .باشد 2m از كمتر بايست مي

 جدول با مطابق دريا، سطح از ارتفاع و دما رطوبت، مانند دستگاه، از استفاده محيطي شرايط  
  .باشد 3 پيوست در موجود فني مشخصات

  
  

  اس پي يو همراه  به نصب قابل جانبي تجهيزات -5-2
 كه دهيد سفارش نيز را بيروني ايزوله ترانس و دستي پس باي تابلوي توانيد مي دستگاه همراه به

  .باشد مي ذيل شرح به كدام هر محاسن
  : از است عبارت فاراتل دستي پس باي تابلوي از استفاده محاسن
 اي لحظه صورت به حتي( ها كننده مصرف برق قطع بدون دستي پس باي انجام امكان(، 

 اس پي يو تعمير يا و تعويض جهت

  رعايت عين در اس پي يو براي خروجي و ورودي برق تابلو جداگانه تهيه به نياز عدم 
 كشي سيم و حفاظتي استانداردهاي

 در توان مي راحتي به استاندارد كشي سيم يك از اطمينان بر عالوه پس باي تابلوي از استفاده با
 بارهاي به مستقيماً را شهر برق است، آمده پيش اس يوپي براي مشكلي كه اضطراري عمواق

 .دهيم انتقال مصرفي
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   پس باي تابلوي :5 شكل  ايزوله ترانس جلوي پنل نماي: 4 شكل           

  هاي دستگاه خالف بر و شده طراحي جديد تكنولوژي با كاديالك هاي دستگاه سري
Transformer  Base و ندارند خود صحيح عملكرد جهت فورماتورستران به نيازي يچگونهه 

 داراي ايزوله ترانس از استفاده حال عين در اما. باشند مي Transformer Less نوع از اصطالحاً
  .شود مي توصيه آن كارگيري به كننده مصرف نياز به بسته كه است محاسني
 بيمارستاني ي كاربردها در ملزومات زا يكي كه خروجي در گالوانيك ايزوالسيون ايجاد -

 .است
 بسيار بايست مي حساس كاربردهاي در كه 1مشترك مد نويزهاي مالحظه قابل كاهش -

 .شوند محدود
 كاربردهاي در ملزومات از يكي كه خروجي، ارت و نول ولتاژ اختالف شدن صفر -

 .است مخابراتي
 دستگاه عمر طول توسطم بردن باال و اس يوپي خروجي بر وارد هاي استرس كاهش -

 پيشنهاد حساس كاربردهاي كليه در ايزوله ترانس از استفاده كه شود مي باعث فوق محاسن كليه
  .گردد
 وليكن ،دارد وجود نيز اس يوپي نصب از پس حتي ايزوله ترانس و پس باي تابلوي سفارش امكان
  .شوند بازبيني ها كشي سيم بايست مي
  
  

                                                 
1
  Common Mode Noise 
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  دستگاه ازياند  راه جهت اتصاالت -6-2

  مكانيكي اتصاالت -6-2- 1
 نتيكاب يرو بر نصب نيهمچن و رك در نصب تيقابل فاراتل Cadillac يسر يها اسيوپي

 داده حيتوض ادامه در الذكر فوق يها روش از كدام هر به دستگاه نصب كه باشنديم دارا را يباتر
  .شود يم

  رك در نصب -1-6-2- 1
  :باشد يم ريز بيترت به رك در دستگاه نصب مراحل

 جهت لذا است، شده يطراح يباتر نتيكاب يرو بر گرفتن قرار يبرا فرض شيپ طور به اس يپوي
 :گردند اجرا ليذ راتييتغ ديبا رك در آن دادن قرار

 .گردد خارج اس يوپي ريز از دوسو يگوشت چيپ توسط يكيپالست يها ايهپ 6 شكل مطابق بتداا -1

  

  
 يكيپالست يها هيپا نمودن خارج :6 شكل
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  ).7 شكل(مطابق  گردد نصب  اس يوپي ريز در يكيپالست يها هيپا يجا به يپولك يها نيپ - 2
  

  
 كف دستگاه يپولك يها هيپا گرفتن قرار محل: 7شكل

  .شود چيپ شكل L يفلز قطعات به ها رهيدستگ ابتدا  8 شكل مطابق -3
 

  
  شكل Lقطعه به رهيدستگ اتصال ي نحوه: 8 شكل
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 توجه). 9 شكل مطابق( شود بسته دستگاه بدنه به چيپ عدد چهار با شكل L قطعات از كي هر -4
  .باشد رونيب سمت به شكل L قطعات داخل خم كه شود

 
  دستگاه بدنه به L قطعات اتصال ينحوه: 9 شكل

           
  ).10 شكل مطابق( شود بسته رك يها چيپ توسط و گرفته قرار رك بدنه داخل در دستگاه -5

 
  رك به دستگاه اتصال ي نحوه: 10 شكل

    
 رك، در شكل ينبش L نگهدارنده عدد دو اي و نگهدارنده يها لير نصب از پس انتها در -6
  .شود يم داده قرار پاور  رك در ها آن يرو بر اس يوپي

 پس يبا يتابلو اي و زولهيا ترانس همراه يباتر نتيكاب و اس يوپي يبند ميس و يريقرارگ ينحوه
  .است شده داده نشان 1 وستيپ در يدست
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   يباتر  نتيكاب يرو بر نصب -1-6-2- 2
 يباتر نتيكاب يرو بر گرفتن قرار جهت فرض شيپ طور به اس يپ وي نيا شد گفته كه همانطور

 يموجود در لوازم جانب يكيتپالس يمادگ يها هيتا پا ستيكاف ابتدا منظور نيشده است. بد يطراح
 يرو به را اس يپوي سپس دهيكوب يباتر نتيكاب يشده بر رو نييتع شياز پ يها را در محل

 و بار به را آن ،يآت يها بخش در يكشميس دستورالعمل با مطابق و ديده قرار يباتر نتيكاب
  .ديينما متصل يباتر ت نيكاب
 و داده قرار يباتر نتيكاب يابتدا ترانس را بر رو لهزويصورت استفاده از ماژول ترانس ا در

 ترانس جعبه يرو بر فوق، روند مشابه يكيپالست يمادگ يها هيپا نصب از پس را اس يپ وي سپس
  . ديده قرار زولهيا

  

  يباتر نتيكاب به اتصال -6-2- 2
 كيه است. در نظر گرفته شد يولت 240 يباتر  نتينوع كاب دو الكيكاد يها دستگاه يسر يبرا
و  باشديم موجود نييپا يها ساعت آمپر در اغلب و داشته را پاور رك در استفاده تيقابل آن نوع

. ديباش يم گريكديبا  يباتر  نتيكردن حداكثر سه كاب يمجاز به مواز  ،آمپر ساعت شيجهت افزا
 زولهيترانس ا ايو  اس يوپي يراحت به توان يم و بوده پاور رك از مستقل يباتر  نتيكاب گريدنوع 

موجود  28AHباالتر از  يها ساعت آمپر در يباتر  نتيكاب نوع نيآن قرار داد. ا يرا بر رو
 به توان يم و بوده پاور يها رك ابعاد مشابه كه شده گرفته نظر در يا گونه به آنو ابعاد  باشد يم

. نمود استفاده اس يپ وي نگهدارنده محل عنوان به آن از پاور رك ديخر به ازين بدون يراحت
  .است شده داده نشان 1 وستيپ در ها يباتر  نتيكاب انواع و اس يوپي يريقرارگ ي نحوه

  .شود مراجعه آن با مرتبط يراهنما  دفترچه به حتماً ها يباتر نتيكاب نصب يبرا - 
 هيتعب ناليترم به را يباتر نتيكاب مخصوص كابل برق، قطع زمان در دستگاه يده سيسرو جهت
  .نماييد دقت اتصال بودن محكم به نسبت و نموده متصل دستگاه پشت در شده
 اس، يوپي به يباتر نتيكاب نمودن جدا اي و وصل از قبل ها، ناليترم ولتاژ بودن باال ليدل به

  .نماييد جدا برق از و خاموش را دستگاه
 قرار خاموش حالت رد را آن اتصاالت انجام از قبل ،يباتر نتيكاب در كريبر وجود صورت در
  .ديده
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(جهت شارژ) را  يباتر نتيكاب يبرق ورود ميشارژر دار، س يباتر نتيصورت استفاده از كاب در
تا در  نماييدصورت دقت  نيا ري. در غنماييدمتصل  اس يوپيمخصوص آن در پشت  زيبه پر

  ند.شو نيتام Rاز فاز  يباتر نتيبه كاب يسه فاز، برق ورود يكش كابل يها ستميس
 ولتاژ تا شود دقت آن انتخاب در. نمود وصل اس يوپي به توان ينم را يباتر نتيكاب از يمدل هر
 و ازين مورد يباتر نتيكاب انتخاب جهت. باشد سازگار اس يوپي مشخصات با يباتر نتيكاب

  .نماييد حاصل تماس فروش سازمان با اي و نموده مراجعه فاراتل تيسا به مربوطه مشخصات
  

  و ارت شهر برق بار، به اتصال -6-2- 3
 و بوده گانيرا كشور سراسر در آن يجانب زاتيتجه و فاراتل شركت يها اس يوپي نصب

 در لذا رديپذ انجام فاراتل شركتخدمات پس از فروش  مجاز ندگانينما توسط حتماً ستيبا يم
 به مجاز حترمم كنندگان مصرف و شده داده حيتوض يكل كامالً صورت به نصب قهيطر ادامه
  .بود نخواهند دستگاه نصب

 هر اتصال از قبل ليدل نيهم به است، شده يطراح يوتريكامپ يبارها هيتغذ جهت دستگاه نيا
ال ؤسشركت فاراتل  يبانياز كارشناسان بخش پشت اسيوپي به وتريكامپ از ريغ يدستگاه گونه
 ينترهايپر توان يانجام شده، م يها شيگفت كه طبق آزما ديبا زين نترهاي. در مورد پرديئنما
 ليبه دل ،يميقد يبا تكنولوژ نترهايپر يمتصل نمود. اما در خصوص برخ اس يوپيرا به  يزريل

شوند كه  اس يوپيخطا در عملكرد  جاديممكن است باعث ا يا لحظه DC يها انيجر دنيكش
  .شود هاستفاد زولهيا ترانس ماژول از كه شود يم شنهاديپ مشكل نيا رفع يبرا
 شودكه يم هيتوص داًياك يشگاهيآزما يكاربردها اي و حساس مراكز در دستگاه استفاده صورت در
  دفترچه حتماً صورت نيا در گردد، استفاده دستگاه يخروج در زولهيا ترانسفورماتور ماژول از

  .نماييد مطالعه دقت به را آن به مربوط يراهنما
 نيتام اس يوپي يخروج قيمنحصراً ارت خود را از طر اس يوپيمتصل به  يشود كه بارها دقت

ارت در بارها  ستميس يهمبند جهت. باشندبه ارت نداشته  يگريمستقل د ريمس چينموده و ه
محل در نظر گرفته شده در پشت  ايو  دستگاه ناليشده در ترم هيارت تعب چياز پ شود يم هيتوص

  نشان داده شده است. 11 شكله ارت در اتصال  ب حيصح وهي. ششود استفادهها  دستگاه
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  اس يوپي به ها كننده مصرف نول و ارت اتصال ي نحوه: 11 شكل

  
  .باشد اس يوپي نامي توان 70% از كمتر متصل بارهاي مصرفي توان مجموع شود مي توصيه
  :نماييد عمل زير ترتيب به بارها، مجاز توان مقدار تخمين جهت

  .نماييد تهيه شوند مي محافظت اس يوپي توسط كه را هايي دستگاه ي همه ليست -1
آن درج شده  يكيبرچسب مشخصات الكتر يبر رو يخروج VAدر پشت هر دستگاه مقدار  -2

  است.
عدد  ينكل بار محاسبه گردد. ا يتا توان مصرف نماييدها را با هم جمع  دستگاه VAمقدار  -3

  باشد. اس يوپي ياز توان نام يشترب يدنبا
  .نماييد حاصل اطمينان برق، رابط هاي سيم يا و دستگاه ورودي برق بودن دار ارت زا

 يكه. در صورتنمايد يهشدار ارت را اعالم م اس يوپيفقدان ارت سالم،  ياصورت عدم اتصال و  در
 Warning يدر منو Earth ي بوق ممتد زده و كلمه اس يوپينشده باشد،  يرفعالبوق ارت غ

 يستمس صحتنسبت به  يدكننده با صورت مصرف ينزدن خواهد نمود. در اشروع به چشمك 
  . يدحاصل نما ينانارت اطم

 مسكن وزارت سيمهند نظام معاونت نامهآئين با مطابق ساختمان ارت چاه كه شود مي توصيه 
و  يكش لوله يستمهمانند اتصال به س يراستانداردغ يها از ارت هرگز .شود برداري بهره و احداث

جان كاربران و  يمنيا ي. وجود اتصال ارت استاندارد برانشود استفاده فلزي پنجره و درب يا
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 ونبد دستگاه كه است ذكر به الزم. است ضروري Common Mode يزهايحذف نو ينهمچن
  .شوديداده م يشنما LCD يكند اما هشدار ارت همواره بر رو كار  تواندمي  نيز ارت
 و فاز هايسيم يعني باشد، مجزا كامالً خروجي كشي سيم از بايد دستگاه ورودي كشي سيم مدار
 بايست يم يخروج يو بارها باشند نداشته هم به الكتريكي اتصال هيچگونه خروجي و ورودي نول
وجه  يچبه ه كشي كابل مثال عنوان به. يندنما ينتام اس يوپيول و ارت خود را فقط و فقط از فاز، ن
درج شده در  يشموضوع به آزما يناز ا ينانحصول اطم يبصورت نول مشترك باشد. برا يدنبا
 فاز، و بار بين مستقل مسير هرگونه وجود صورت در است بذكر الزم. نماييد مراجعه 5 يوستپ

صورت بروز هر  دروجود نداشته و  اسيوپي صحيح عملكرد بر تضميني شبكه ارت يا و نول
نشان داده  11اتصال نول و ارت در شكل  يحصح ي يوه. شاست گارانتي از خارج دستگاه يمشكل

  شده است.
چشمك بزند و  Warning يدر منو NULL ي به برق شهر كلمه اس پي يوپس از اتصال  چنانچه

 يورود ينالفاز و نول به ترم هاي يمس يحاتصال صح يبد داشته باشد، ابتدا از ترتدستگاه بوق ممت
 ،NULL ي چشمك كلمه ي . در صورت ادامهنماييدحاصل  يناندستگاه و بالعكس نبودن آنها اطم

 خدمات نمايندگان با مشاوره، جهت كه باشد مي برق ي شبكه نول خط بودن ضعيف در اشكال
 عبور باال، ارت و نول ولتاژ ديگر عامل يك. نماييد حاصل تماس تلفارا شركت فروش از پس

  .است فاز سه سيستم در نامتعادل بارهاي اثر در نول سيم از زياد جريان
  :نماييد عمل زير ترتيب به بارها و شهر برق به اس پي يو اتصال جهت

 يا و ايزوله ترانس ماژول از اهدستگ اين همراه  به است ممكن شد گفته اين از پيش كه همانطور
 باعث دو اين از كدام هر از استفاده كه آن به توجه با. شود استفاده نيز فاراتل پس باي تابلوي

 ضمناً. شود خوانده ها آن راهنماي دفترچه نصب از پيش حتماً. شد خواهد كشي سيم در تغييراتي
 هاي اس يوپي. است شده داده نمايش كشي سيم ي نحوه و اتصاالت شكل كلي طور به 1 پيوست در

  .شوند مي عرضه فاز سه و تكفاز هاي مدل در كاديالك سري

  
  
  



  
 

19 

  

) ارت و نول فاز،( اي رشته 3 كابل يك از توان مي متر 5 از كمتر فواصل براي تكفاز هاي مدل در
 تا اس پي يو فاصله كه صورتي در. نمود استفاده اس يوپي ورودي تغذيه كابل عنوان به 6 نمره با

  . شود استفاده باال به 10 نمره كابل از باشد، متر 5 از بيش تغذيه تابلو
 هر كه هنگامي. باشند مي دارا را فاز سه و تكفاز بصورت كار قابليتفاز باشد  سه اس يوپي چنانچه

 يكهعمل خواهد كرد. در صورت فاز سه صورت به دستگاه آنگاه باشند مجاز ي محدوده در فاز سه
امكان وجود دارد كه دستگاه بصورت تك فاز  يندر محدوده نباشند ا T يا Sهر دو فاز  ايو  يك

سه  يطمختلف در شرا ياز فازها بوريع ياناختالف جر ينب ينقابل توجه در ا ي . نكتهيدعمل نما
بوده  25Aوداً سه فاز حد يطدر شرا يماز هر س عبوري ثرؤم يان. حداكثر جرباشد يفاز و تكفاز م
 عملكرد اجازه اگر دليل ين. به همعبور كند يزن 50Aتا  Rتكفاز ممكن است از فاز  يطاما در شرا

فواصل كمتر از  يمراجعه شود) برا 3-2-4به دستگاه داده نشده باشد (به بخش  تكفاز حالت در
استفاده  اس يوپي يورود يهذبه عنوان كابل تغ 5/2با نمره   رشته 5كابل  يكاز  توان يمتر م 5

 5كابل  يكاز  يدامكان عملكرد در حالت تكفاز وجود داشته باشد آنگاه با يمنمود. اما اگر بخواه
 يرمتر به تناسب طول مس 5از  يشاستفاده شود. دقت شودكه در فواصل ب 6 ي با نمره يا رشته

  باالتر استفاده شود. ي با نمره يماز س يدبا
قرار  Bypassدر حالت  يليبه هر دل اس يوپيرد بصورت تكفاز داده نشود و عملك ي اجازه اگر
 از جلوگيري براي. شد خواهد گرفته نظر در بار اضافه عنوان به 50% از بيشتر بارهاي يردگ

 به اس يوپي كه مواردي در حتي اس يوپي ورودي كابل تا شود مي توصيه اكيداً احتمالي خطرات
  .شود انتخاب باال به 6 ي نمره از نيست كار به مجاز تكفاز صورت

عدد در  8عدد در مدل تكفاز و  6شكل ( U سركابل تعدادي اس، يوپي يبند در داخل بسته -
 ي شمارههر دو كابل همانند شكل  هاي يمسمت به س يكاز  يدمدل سه فاز) قرار دارد كه با

 كاري لحيم قلع با را اآنه كريمپ، جهت مناسب ابزار وجود عدم صورت در. شود كريمپ 12
  .نماييد
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  فاز سه مدل: ب  تكفاز مدل: الف

  خروجي و ورودي هاي كابل: 12 شكل

 باشند. يتقابل رو ها  ينال(در صورت وجود) در پشت دستگاه را باز نموده تا ترم ترمينال قاب

ارت (طبق        فاز، نول و  يبرا به دقت و با توجه به ترت يو خروج يورود يها كابل اكنون
به عنوان  R. توجه شود كه دستگاه از فاز نماييدوصل  يو خروج يورود ينال) به ترميرجدول ز

 يشنهاد. لذا پكند ياستفاده م يخروج يزاسيونسنكرون يو برا Bypassعمل  يفاز مرجع برا
كه  يندارد فاز يخاص يتدستگاه اهم يكه انتخاب مرجع فاز خروج ييدر كاربردها شود يم

درست  يتوال يتبا رعا يگرو دو فاز د يتلق Rبه عنوان فاز  باشد يم يبارگذار ينكمتر يدارا
  شوند. ينشنسبت به آن گز

 اس يوپي اينگردد.  يترعا يبدرست Tو  R، S يفازها يمدل سه فاز لطفاً دقت شود كه توال در
هشدار خواهد  يحصح يتوال يتفازها را دارا بوده و در صورت عدم رعا يتوال تشخيص قابليت

  )يابي اشكالداد. (رجوع شود به بخش 
فاز)  ي(توال Seqcدستگاه هشدار  نمايشگر و داريد اطمينان فاز سه برق صحت از كه صورتي در

 يدستگاه عوض نمود تا خطا يرا در ورود Sو  Tدو فاز  يجا يستتنها كاف دهد يم يشرا نما
  رفع گردد. يتوال

 مدارات ديدن آسيب امكان نول، يا ارت ورودي بجاي فازها از يكي شتباها اتصال با كه شود توجه
  .دارد وجود داخلي
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 رنگ معنا  نماد نوع

 سه
  فاز

R اي قهوه  1 فاز  
S مشكي  2 فاز  
T قرمز  3 فاز  
N  آبي  نول  

 
  سبز/زرد  ورودي ارت

فاز
تك

 

L  اي قهوه  فاز  
N  آبي  نول 

 
  سبز/زرد  خروجي ارت

    

  :نكته
 از دستگاه خروجي و ورودي ارت اتصال بايست مي باشد، فاز سه نوع از دستگاه كه صورتي در

  )ب -13 شكل مطابق  . (شود گرفته شده، مشخص  عالمت با كه مكاني در و اس يوپي بدنه
  

 50 مينياتوري فيوز سه يا يك طريق از بايد دستگاه ورودي به شده صلو كابل اكنون -4
 برق به صحيح نول و فاز رعايت با است شده نصب درستي به برق تابلو روي بر كه آمپري
 دفترچه در شده درج نكات رعايت با نيز را خروجي به متصل كابل همچنين. گردد وصل شهر

 محل در را بندي بسته در موجود ايمني هشدار برچسب نهايتاً .نماييد وصل بارها به راهنما

  

 

  : مدل سه فاز ب تكفاز مدل: الف
  خروجي و ورودي هاي كابل اتصال: 13 شكل
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 شده گرفته نظر در فوق نكته فاراتل، پس باي تابلوي از استفاده صورت در. بچسبانيد برق تابلو
 .باشد نمي اضافي فيوز نصب به نيازي و

(مطابق .شود بسته ترمينال محل در مجدداً آن روي قاب ترمينال، اتصاالت اتمام از پس -5
 )14شكل 

  
 خروجي -: شماي درپوش ترمينال ورودي14شكل 

 كه است الزم شود مي استفاده پس باي تابلوي يا و ايزوله ترانس ماژول از كه صورتي در -6
 شكل مطابق اس يوپي دستگاه پشت در شده تعيين محل در ها آن از كدام هر مربوطه كانكتور

 يكديگر از كامالً ايزوله ترانس ماژول و پس باي تابلوي كه است ذكر به الزم. شود متصل 15
 استفاده مورد جداگانه را ها آن از كدام هر توان مي كننده مصرف نياز به بسته و بوده مستقل
  .داد قرار

  
  EPOپس و  باي ايزوله، تابلوي ترانس به مربوط اتصاالت و پشت پنل شكل: 15 شكل

  ايزوله ترانس ماژول با ارتباط دوتايي كانكتور-2  فاراتل دستي پس باي تابلوي با ارتباط تايي سه كانكتور  -1  
 EPOكانكتور دوتايي ارتباطي - 3
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 خواهد بود. با اعمال ولتاژ مناسب EPOمجهز به مدار  يالككاد يدر صورت سفارش، سر -7
به كانكتور در نظر گرفته شده در پنل پشت، دستگاه بالفاصله خاموش خواهد شد. جهت 

قطع  يطشرا يندر ا يزن يحتماً برق ورود بايست يم اس يوپياز عدم روشن شدن  اطمينان
 110تا  48 ينب DCرا داراست. حالت  DCو  ACعملكرد با ولتاژ  يتقابل EPOشود. مدار 

 حتماً  DCاعمال ولتاژ  يطشرا دراست.  ACولت  220تا  110 ينب ACو در حالت  DCولت 
  داده شده در پنل دقت شود. يشنما –+ و  يها به عالمت

  

  )ياري(اخت كامپيوتر با ارتباط كابل اتصال -6-2- 4
 يافزارها نرم ي از امكانات گسترده يريگ و بهره يوترو كامپ اس  يوپي ينارتباط ب يبرقرار جهت

UPSwing، ياو  سريال ارتباط ابلك بايد USB ودوصل نم يوتركامپ به را.  
 و نموده خاموش را اس يوپي و كامپيوتر حتماً ،USB يا يالارتباط سر كابل نمودن وصل هنگام
واقع در  ،Serialرا به كانكتور  بنديبسته در موجود سريال، ارتباط كابل نري سر ابتدا سپس
 يوتركامپ يخال هاي COM Portاز  يكيآن را به  يو سپس سر مادگ كردهوصل  اس يوپيپشت 
  .دهيد انجام را فوق مشابه عمليات USB. در صورت استفاده از ارتباط نماييد متصل

را به  يالو سر USBارتباط، هر دو پورت  ياز برقرار ينانباال بردن اطم جهت شودمي پيشنهاد -
 PCجهت ارتباط با  يباالتر تياز اولو USB پورتحالت،  ين. در انماييدوصل  يوتركامپ

 بالفاصله افزارنرم گردد، قطع دليلي هر بهUSB ارتباط با پورت  چنانچهبرخوردار است و 
  .نمايدمي سريال پورت طريق از ارتباط برقراري به تالش

 افزار  نرم گرددمي توصيه اما دهد مي انجام خوبي به را خود وظايف افزار نرم بدون حتي اس يوپي
 5افزار بطور خالصه در بخش  . محاسن استفاده از نرمنماييد استفاده آن مزاياي از و بنص را

  است.  آورده شده
 ارت سيم طريق از تنها و مشترك ارت سيم يك به اس يوپي و كامپيوتر شود مي توصيه اكيداً

  .باشند متصل اس يوپي خروجي
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  دستگاه عملكرد -3

  دستگاه نمودن روشن -1-3
 گفته قبل مراحل در آنچه طبق را اتصاالت و كرده انتخاب نصب براي مناسبي مكان كه اكنون
  .نمود روشن را اس يوپي توان مي و رسيده اس يوپي از برداري  بهره به نوبت ايد، داده انجام شد
 به بايد ها باتري آن، نمودن روشن از قبل ،نماييد مي اندازيراه بار اولين براي را اس يوپي اگر
 وصل شهر برق به را اس يوپي كه است الزم تنها كار اين براي. شوند شارژ ساعت 10 تمد

 پذيرامكان نيز شهر برق به بودن وصل و دستگاه خاموشي زمان در حتي شارژ عمل واقع در. نمود
  .باشد مي

 كه دستگاه، پشت پنل در شده تعبيه ،)Input Breaker( اس  يوپي ورودي بريكر كه شويد مطمئن
 پنل روي بر ON دكمه سپس باشد ON حالت در است، شده داده نشان 2-3 بخش هاي شكل در

 ورودي برق چنانچه. شود روشن دستگاه تا دهيد فشار اس يوپي بوق قطع زمان تا را دستگاه جلوي
 اين غير در و شده روشن  Normalحالت در اس يوپي باشد، فركانس و ولتاژ مجاز ي محدوده در

  .شود مي روشن و كرده تامين باتري از را خروجي Battery حالت در اس يوپي صورت



  
 

25 

  

2-3- LCD  دستگاه يمنوهاو  

  ياصل صفحه -2-3- 1
 دهيفراهم گرد اسيپوي يداخل ماتيتنظ از يبرخ در رييتغ امكان دستگاه يجلو پنل قيطر از

 .باشد يم خط 4 يدارا 16دستگاه مطابق شكل  LCDاست. صفحه 

  

  
  LCD يفحه اصل: ص16 شكل

  
 باشد يدستگاه م يمد كار ي دهندهنشان اول خط است روشن اسيپوي كه يزمان ،يعاد حالت در

دوم  خط .است شده داده شرح 2در جدول  ها تيوضع نيا ميمختلف آن و مفاه يهاكه حالت
(دقت  بار درصد سوم خط و) ±%5(با دقت  يشارژ باتر زانيحالت م نيدر ا LCDصفحه 

  .دهد يم نشان را) 1%±
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         جمله LCDچنانچه دستگاه بخواهد به كاربر اعالم هشدار كند در خط آخر صفحه 
"Check Warning Menu" شود يم ظاهر زن چشمك صورت به.  

  

UPS Mode 
 هشدار

 يصوت
 تيوضع

 اسيوپي
  حاتيتوض

Normal ــ  Normal  

 از يخروج رقب و داشته قرارمجازيمحدودهدريورودفركانس/ولتاژ
سه  كهي. در صورتشود يم نيتام يبرق ورود كمكو به  نورتريا قيطر

تنها فاز  كهيو در صورت 3مجاز باشد نشانگر  ي در محدوده يفاز ورود
R1در محدوده باشد نشانگرنوشتهبهLCD شود ياضافه م.  

Bypass  ــ  Bypass 

 ممكن حالت نيا. شود يم هيتغذ يورود برق قيطر از ماًيمستق يخروج
 شدن روشن هنگام اي و يدست صورت به خطا، داد رخ ليدل به است

  .افتد اتفاق دستگاه

Backup منقطع Backup/ 
Battery  

 انقطاع سرعت آن شدن يخالباوشدهنيتاميباترازيخروجبرق
 .شوديمشتريبنورچشمكوبوق

Sleep 

 منقطع
  رفتن حال در
Sleepحالت  به

نموده  افتيدستور به خواب رفتن را درUPSwingافزاررماز ندستگاه
به  شود يبه طور معكوس شمارش م LCDكه در  يو پس از مدت زمان

 .روديخواب م

  Sleep  ــ

 جدول طبق و رفته خواببهUPSwingافزارنرمتوسطدستگاه
 مدت ،LCD. در شود يم روشن يدست صورت به اي و شده يزمانبند
 داده شينما معكوس شمارش طور به شدن روشن جهت همانديباق زمان

  .باشديمروز10زماننياحداكثر.شوديم

Batt.Test منقطع  Backup/ 
Battery 

بر  ON ي دستگاه در مد برق باشد با فشردن كوتاه مدت دكمهاگر
 يبه مد باتر يهثان 10به مدت  اس يوپيدستگاه،  يپنل جلو يرو
  .شود يانجام م هايعملكرد باتركار جهت تستين. اروديم

Self Test ــ  
 بينسوئيچ
 هاي حالت

 مختلف

  . باشد يخود م يداخل يها در حال تست بخش اس يوپي

Initialize ــ  
 بينسوئيچ
 هاي حالت

 مختلف

  .باشد مي دهي سرويس جهت سازي آماده حال در اس يوپي

  UPS كاري مدهاي: 2 جدول 
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  اصلي منوي -2-3- 2
 يحالت شما ين. در ايدفشار ده) را     ( Menuدكمه  است كافي اصلي منوي به ورود ايبر

LCD  يابد مي تغيير 17شكل  صورتبه. 

  

  
 اصلي منوي: 17 شكل

  :دارد وجود فرعي منوي سه شود مي مشاهده زير شكل در چنانچه
1 - UPS Parameters 
2 - UPS Settings 
3 - Warning Menu  
حركت رو به باال) و  ي(برا  يها Arrow Keyاز  سطرها يمنوها بين نمامكان جايي جابه براي
 شود ي) استفاده ميينحركت رو به پا ي(برا.  

  :باشد يم يردستگاه به شكل ز يمنوها درختي نمودار
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   UPS Parameters يفرع منوي -2-3- 3
 را نمامكان  و  هايدكمه از استفاده با اصلي منوي در است كافي منو اين به شدن وارد براي
. شويد منو وارد تا دهيد فشار را )     (Menu  دكمه و برده "UPS Parameters.1" گزينه روي
  .است مشاهده قابل اند آمده 3 جدول در كه اس يوپي پارامترهاي منو اين در

       
  :تذكر

 به (     ) ESC يداست با چند بار فشردن كل يكاف هستيد اصلي منوي از غير ايصفحه در اگر 
 .  يدشو ياصل يوارد منو )      (Menu   يدبار فشردن كل يكبازگشته و سپس با  يصفحه اصل

  :تذكر
. شونديپارامترها در صفحه جا نم ينا ياست تمام يهيبد LCD يصفحه بودن خطي 4 به توجه با 

  .نماييداستفاده  و   هايدكمه از شوندنمي ديده كه پارامترهايي يمشاهده براي
  

  واحد پارامتر توضيح
  R VinR Vrmsموثر فازولتاژ
  VinS* Vrms  سه فاز)يها(مدلSموثر فازولتاژ
  VinT* Vrms  سه فاز)يها(مدلTموثر فازولتاژ
  Vout Vrms خروجيموثرولتاژ

 Iout Arms خروجيموثرجريان

 Bat VDC باتريولتاژ

  Watt KW  واتكيلوبرحسبمصرفيبارتوان
 V.A. KVA آمپر ولتكيلوبرحسبمصرفيبارتوان

  ـــ .P.F توانضريب
 Fin Hz وروديبرقفركانس

 Fout Hz خروجيبرقفركانس

 ـــ Circuit Tmp دستگاهداخليمداراتدمايبودننامناسبيامناسب

 Ambient Tmp 0C محيطدماي

 ـــ Firmware  اسيوپيميكرويافزارميانورژن

  .شوديپارامتر ظاهر م يندر مقابل ا NAتكفاز عبارت  هايمدل در* 
  UPS ي: پارامترها3 جدول
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  UPS Settings يفرع منوي -2-3- 4
 روي را نماابتدا مكان و   هايبا استفاده از دكمه ياصل يدر منو منو، اين به شدن وارد براي
 ييدانتخاب خود را تأ )     (Menuو سپس با استفاده از دكمه  برده "UPS Settings.2" ي گزينه

 :شود يباز م UPS Settings منوي 18. مطابق شكل يدكن

 
  
  

  
  UPS Settings يفرع ي: منو18 شكل
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  :است شده داده شرح دارد وجود منو اين در كه تنظيماتي انواع زير جدول در
در آيتمشماره
 LCD يمنوها

  توضيحات  فرض پيش  آيتم

2.1. Synch 
Bandwidth 3 HZ±  

 تواند يدستگاه كه م يو خروجيفركانس ورودينكسيبازه
3HZ±50  5 ياوHZ±50 در صورت گردد يم يمتنظ ينجاباشد در ا .

را  يينتوان پا يكار با ژنراتورها ييتوانا اس يوپي ±5HZ ي انتخاب بازه
وارد  يبحساس آس يمصرف يداشت اما ممكن است به بارها خواهد
  گردد.

2.2. 

A
udible

  A
larm

s
 

Silent No  
 دائمي صورت به اينجا در باتريازاستفادهزماندرصوتيهشدار
  .گردد مي وصل يا قطع

Earth  Yes  
 دائمي صورت به اينجا در مناسبارتفقدانزماندرصوتيهشدار
  .گردد مي وصل يا قطع

Unblnc

(در مدل 
 سه فاز)

No 
هنگامي كه اختالف ولتاژ بين فازهاي ورودي بيش از صوتيهشدار

  ولت باشد. 50

2.3. 
Working on 1  

  )فاز سه مدل(در 
No 
  

 قسمت اين در فاز سه يا و فازتكصورتبهكارياجازهامكان
  .گردد مي تنظيم

 ي ينهخاب گزو انت Tو  S يكه در صورت فقدان فازها يطور به
Yes،  دستگاه با استفاده از فازR  به صورت تك فاز به كار خود ادامه

وجود  Rآمپر از فاز  50تا عبور جريانحالت امكان  ين. در ادهد يم
از  يشب يدو نول با R يورود يها قطر كابل يلدل يندارد. به هم

  انتخاب شود. No ي ينهگز ينصورتا يرباشد. در غ 4 ي نمره
  

  UPS يمات: تنظ4 جدول
مورد  ينهپس از انتخاب گز UPS Settings يموجود در منو يماتاز تنظ يكانتخاب هر  براي

استفاده  Menuپارامتر مورد نظر از دكمه  ييرتغ يسپس برا يد،را فشار ده Menuنظر دكمه 
را  Menuدكمه رفته و  Save and exit ينهگز يشود رو يرهذخ ييراتتغ يد. چنانچه بخواهييدنما

 يماتاز تنظ ESCاست با زدن دكمه  كافي يدمنصرف شد ييراتو اگر از انجام تغ يدفشار ده
  .يدمورد نظر خارج شو

 ي ينهمربوط به گز يماتتنظ فاز سه اس يوپي در خواهيم مي كنيد فرض مثال عنوان به
"Working on 1" فرض يشرا از حالت پ NO  به حالتYes ل كار به صورت . مراحيمبده ييرتغ

  خواهد بود. يرز
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 يدانتخاب خود كل يدتائ يرفته، سپس برا "Working on 1" ي ينهگز يرو  يداستفاده از كل با
Menu ي . صفحهدهيم يرا فشار م LCD  بود خواهد 19به صورت شكل. 

 

  
    تكفاز صورت به دستگاه كاركرد امكان تنظيم: 19 شكل

 .نماييم يرا انتخاب م Yes ي ينهگز Menu يدفشردن كل با

انتخاب خود  Menu يدرفته و با فشردن كل "Save and Exit" ي ينهگز يرو  يداستفاده از كل با
 .نماييم يم يدرا تائ

  

  Warning Menu يفرع منوي -2-3- 5
 "Check Warning Menu" جمله اصلي صفحه در هشدار وجود صورت در شد گفته چنانچه

 يرو ياصل يمنو يقاز طر يدمنو را چك كند با ينگر كاربر بخواهد ا. اشود يم ظاهرصفحه  يرو
وارد آن شود. در زمان وقوع  Menuرفته و با فشردن دكمه  "Warning Menu.3" يفرع يمنو

 يزدستگاه ن يپنل جلو در  منو، نشانگر  يندر ا يعالوه بر هشدار متن يهشدار يحالت ها
  .ييدمراجعه نما 6 جدولبه  يهشدار هايحالت تماميمشاهده  براي. زند يچشمك م
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  دستگاه جلوي پنل نشانگرهاي -2-3- 6
 شده داده توضيح نشانگرها اين مفاهيم زير جدول در. است نشانگر سه داراي دستگاه جلوي پنل
  :است

  مفهوم  *شماره   نماد
  زن چشمك  روشن

  
  مجاز است ي در محدوده R فاز  9

  خارج از محدوده R: دامنه فاز يعسرچشمك
  خارج از محدوده Rكند: فركانس فاز  چشمك

  شارژرها در اشكال يا و ضعيف باتري  است باتري از انرژي تامين حالت در دستگاه  8  

  
 يچند هشدار رخ داده است به منو يا يك  است داده رخ خطا يك  7

Warninig رجوع شود  

  .باشدمي 1شكل در هاگذاري هشمار اساس بر ستون، اين در مندرج اعداد* 
  جلو پنل نشانگرهاي: 5 جدول

  

  باتري تست -3-3
هشدار توسط ها باتري تست ي نتيجه و شده سازيشبيه برق قطع شرايط تست، عمل در

 در ،UPSwing يافزارها موجود در نرم ي يشرفتهپ يابزارها يقاز طر ياو  يصوت ي،نور هاي دهنده
  .گردد ياعالم م نصب، صورت

دستگاه عمل  يپنل جلو يبر رو ON ي با فشردن كوتاه مدت دكمه Normal Mode يتوضع در
 عبارت LCD ياصل ي در صفحه UPS Modeعبارت  يحالت جلو ينا در. شود يتست انجام م

Batt. Test يتست در صورت يانو پس از پا يهثان 10. پس از گذشت حدوداً شود يداده م يشنما 
شروع به چشمك زدن  Warning يدر منو .Bat عبارتوجود داشته باشد  يباتردر  يكه اشكال

  خواهد كرد.
 
 
 
 
 
 
 



  
 

33 

  

  برق قطع زمان در صوتي هشدار نمودن وصل/ قطع -4-3
 حالت رد .آيد مي در صدا به منقطع بصورت باتري از استفاده مدت طول در اس يوپي داخلي بوق

Battery ي دكمه ايلحظه فشردن با ON بوق بصورت موقت قطع و  اس، يوپي يپنل جلو يبر رو
  .گردد يمجدداً وصل م يا

 اس يوپي وروديسالم در  برق وصل صورت در كه است آن بوق قطع بودن موقت دليل
(Normal Mode) بوق قطع جهت. آيد مي در صدا به دوباره منقطع بوقبرق،  ددجو قطع م 

  .شود مراجعه 4به جدول  دائم بصورت
 

  اس يوپي كاري مدهاي -5-3
(واقع در سطر اول  UPS Modeهمواره در مقابل  اسيوپي عملكردي وضعيتذكر شد  چهچنان

مراجعه  2 جدول به مدها ينا ي مشاهده براي. شودمي داده نمايش) LCD ييابتدا يصفحه
 .ييدنما

  

  دستگاه نمودن خاموش -6-3
  :گردد خاموش تواند مي مرحله دو در اس يوپي
 يپنل جلو يبر رو OFF ي باشد، با فشردن دكمه Normalدستگاه در حالت  كه يصورت در

حالت  ين. در ارود يم Standbyخاموش شده و به حالت  اس يوپي يه،ثان 3دستگاه به مدت 
كار  ين. بعد از اپردازد يم ها يروشن بوده و به عمل شارژ باتر اس يوپي يشارژر داخل يمدارها

را در  اس يوپيدر پشت  ي،ورود يكربر يدهست يزن اس يوپيامل چنانچه خواهان خاموش شدن ك
به مدت  OFF يدباشد با فشردن كل يدر حالت باتر اس يوپي يكه. هنگاميدقرار ده OFFحالت 
 دستگاه به طور كامل خاموش خواهد شد. يه،سه ثان

 را دستگاه ديورو اتصال فوق، ي مرحله انجام از پس گردد، خاموش كامالً اس  يوپي بخواهيد اگر
  .نماييد جدا شهر برق از
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  يابياشكال -4

  )Warning( هشداري هايحالت -1-4
 .در عملكرد رخ نداده است يبوده و اختالل يصرفاً جهت اطالع كاربر از حالت Warning)( هشدار

در  ”Check Warning Menu“ ي و جمله حاالت، نشانگر  ينكاربر از وقوع ا يآگاه يبرا
علت  ي مشاهده ي. براگردد يزن روشن م دستگاه به صورت چشمك يدر پنل جلو LCD يشگرنما

 چك شود. warning يذكر شد منو 3-4-5چنانچه در بخش  يدهشدار با
 هشدار نوريهشدار

 صوتي
 هشداركلمه  توضيحات  تعريف

Null باال ارت و نول ولتاژ ممتد 

. از باشد يولت م 40 يحالت ولتاژ نول و ارت باالينادر
دستگاه و فاصله  يفاز و نول به ورود هاي يمس يحاتصال صح
. در ييدحاصل نما يناناز تابلو برق اطم UPSمناسب 

 يابوده  يفنول ضع كشي يمصورت تداوم مشكل، احتماالً س
 در برق شبكه وجود دارد.يمورد

Earth نامناسب ارت اتصال ممتد

 اطمينان ارت چاه بودن مناسبوارتسيمصحيحاتصالاز
 قطع جهت توانيدمي تمايل صورت در و نموده حاصل
 UPSwing Proافزار نرم از هشدار اين از ناشي بوق صداي

 .ييداستفاده نما UPS Settingsيمنويقاز طرياو

Fan منقطع 
چرخشدراشكال

دستگاه پشتهايفن
 حاصل اطمينان هافن باخارجياجسامبرخوردعدماز

 .نماييد

Blnc
  

 ولتاژهاي تعادل عدم  منقطع  )فاز سه(مدل 
  ورودي فازهاي

 شده ولت 50 از بيشوروديفازهايبينولتاژاختالف
 حالت اين در. باشد مي برق ي شبكه از مشكل عمدتاً. است
  .دهد نمي ادامه خودكاربهفازسهصورتبهاسيوپي

Bat. خراب باتري منقطع  
Battery  Defect  

 اين در كه بوده باتري ولتاژبودنپايينحدازبيشدليلبه
. شوند شارژ ساعت 10 حداقل ها باتري تا است الزم حالت
  .يدحاصل كن يناناطمهاياز سالم بودن باترينهمچن

P.F. منقطع  P.F.بارها خارج از
  محدوده

P.F.يشود تا از بارها ي. بررسباشديم0.5تر ازكوچك 
 ده نشود.استاندارد استفايرغ

Temp يا و رفته باال اس يوپي داخليرادياتورهايياومحيطدماي مجاز حد از باالتر دما  منقطع 
  .اندشدهبستهاسيوپييتهويهمنافذ

Seqc
 

فازهاي نادرستتوالي  منقطع  )فاز سه(مدل 
  ورودي

در  Sو  Tمربوط به فاز يمبا جا به جا كردن ساغلب
 .شوديبرطرف ميورودينالترم

  اين هشدار وجود ندارد. تكفاز هايمدل در *    
  Warning ي: منو6 جدول
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  )Fault( خطا هاي حالت -2-4
بر  (text) ينوع خطا به اختصار و به صورت متن اس،پييو در) Fault( خطا آمدن بوجود هنگام

پنل جلو  يرو يبه طور دائم جلب نظر كاربر عالمت  ياقابل مشاهده بوده و بر LCD يرو
  .زندمي بوق منقطع صورت به دستگاه هاحالت تمامي در و گردديروشن م

 در باشد مجاز رنج در ورودي برق و گرفته قرار شهر برق حالت در دستگاه اگر خطا، زمان در
حالت  ي،انند اتصال كوتاه خروجاز خطاها م ي. البته در بعضروديم  Bypassبه هاحالت از برخي

Bypass شود يقطع م يوجود نداشته و خروج. 

 نمايش حالت از دستگاه ، OFFكليد فشردن با نمايشگر يصفحه روي بر خطا يمشاهده از بعد
 اندازي راه مجدداًدستگاه   ONكليد فشردن با خطا، نمودن برطرف از پس. گرددمي خارج خطا

 پشتيباني واحد با مشكل رفع جهت خطا، هاي حالت از يك هر تداوم صورتدر  .شد خواهد
  .شود گرفته تماس فاراتل

 يبه عنوان كد خطا بر رو يكد دو رقم يكآن،  يحصورت بروز هر خطا، عالوه بر متن توض در
LCD خطا  يجادبهتر عوامل ا يصتشخ يكد برا ين. كارشناسان فاراتل از اشود يداده م يشنما

از تماس  يشمشكوك، پ ييدر صورت بروز خطا شود يم يشنهادپ يلدل ينبه هم كنند، ياستفاده م
  .ييدنما يادداشتكد را  ينبا واحد خدمات پس از فروش شركت فاراتل ا
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 توضيحات وضعيت/تعريف LCD در متني خطاي

Charger Fault  شارژرخروجيولتاژ 
 مجازحدازبيش

 از ناشي مشكل است ممكن. كنيدشنرووخاموشرادستگاهباريك
 .باشدآنباتريكابينتياUPSشارژر

Low Bat. شود مي برطرف ساعت10حدوددرمجددشارژبااحتماالً ضعيفبسيارباتري. 

High Bus  ولتاژ بودن متعادل نا 
 داخلي DC هاي باس
  اس يوپي

 به متصل هاي بار تك تك كرده،خاموشراUPSابتداحالتايندر
 غير بار كامپيوتري، تجهيزات از غير به تا نموده چك را آن

 روشن را UPS دقيقه 2 حداقل از پس سپس. نباشد وصل استانداردي
 .نماييد

Low Bus 

OutShort 
در كوتــــاهاتصــــال
 خروجي

 عدم صورت در و داده قراربررسيمورديكبهيكرابارهاابتدا
 . باشدمي آن به متصليبكهشكشيسيمدرايرادمشكل،رفع

Over Heat 
 دماي رفتن باال

 داخلي رادياتورهاي

 مناسب يفاصله كنترل، را دستگاههوايوروديمنافذحالتايندر
 . دهيد تغيير را دستگاه كار محل نياز صورت در و بررسي را اشياء از

Bad Load 

غيربارهاياتصال
يوپي به كامپيوتري

 اس

 كه كنيد حاصل اطمينان و كنيدبررسيرااسيوپيبهمتصلبارهاي
 استفاده است ممكن. باشند متصل اسيوپي به كامپيوتري بارهاي تنها
  .باشد خطا اين ايجاد عاملنيزقديميتكنولوژيباپرينترهاياز

Over Load بهمتصلبارهاي اضافيباراتصالUPSدهيدكاهشرا. 

Bad Null  بين طبيعي غير ولتاژ 
 ورودي نول و ارت

 Backup يا Normal حالت دردستگاهكهدهدميرخهنگاميخطااين
 شرايط اين. رودمي باال ورودي ارت-نول ولتاژ ناگهاني بطور و بوده
مي رخ اسيوپي ورودي از قبل كشيسيم در توجهيبي دليل به اغلب
 .دهد

High Vin  
ــاژ ــيشولت 300ازب

ــت ورودي در ولــــ
 اسيوپي

 خطا اين. است شده 300Vازبيشوروديفازچنديايكولتاژ
 نادرست اتصال يا و ورودي نول-فاز شدن فاز 2 شرايط در معموالً
  .دهدمي رخ هاورودي

 متني خطاهاي ليست: 7 جدول
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  UPSwing با افزاري نرم هاي كنترل -5

  UPSwing ي خانواده افزارهاي نرم معرفي -1-5
 هاي نصبي ميسر خواهد بود. ايلف به ار در سايت فاراتل دسترسيافز طريق بخش دانلود نرماز 

،  اس و رايانه ، ارتباط يوپيUPSwingافزار مورد  اس، از طريق نصب نرم اندازي يوپي پس از راه
  تحت سيستم عاملهاي مختلف برقرار خواهد شد.

  باشد: اس فاراتل به شرح زير مي افزارهاي مديريت يوپي وظايف اصلي نرم
 (.Shutdown O.S)عامل  خاموش نمودن سيستم -1

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

 (Monitoring)مانيتورينگ  -2

-onورت اس و برق شهر بص هاي مختلف يوپي امكان نمايش تمامي پارامترها و وضعيت

line  از طريق كنسول برنامه و نيز بصورتweb based .ميسر خواهد بود  
 كنترل (ارسال فرامين) -3

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

 (Messaging)پيام رساني  -4

رها و اطالعات مورد نظر را به كاربر ارسال افزار از روشهاي مختلف، هشدا نرم
  نمايد. مي

 (Logging)ثبت رويدادها و پارامترها  -5

 Logافزار در فايلهاي  اس توسط نرم تمامي رويدادها و پارامترهاي برق شهر و يوپي
  گردد. ثبت مي
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  UPSwing Proافزار  نرم يقاز طر يتوضع اعالم -2-5
  شوند. بندي مي افزاري شركت فاراتل به دو دستة اصلي تقسيم محصوالت نرم 8طبق جدول 

 نگارش  كاربردموارد 

ــتم ــارش مخصــوص سيس ــن نگ ــلاي ــرل و  Windowsعام ــان كنت ــوده و امك ب
كـامپيوتر بـدون    RS232/USBبه پـورت  محلي متصل اس  يوپييك مانيتورينگ 

  هد. د ربر ميرا به كا 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  وجـود دارد. همچنـين   از 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 Pro افزار از نرم
Down در مواقع بحراني به كامپيوترهاي شبكه كـه مجهـز بـه ايـن نگـارش       ها عامل شدن سيستم

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

License Number باشد. از سازمان فروش شركت فاراتل مي  
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  8جدول 
 نمايند: هاي زير را پشتيباني مي عامل افزاري فاراتل سيستم كليه محصوالت نرم

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

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

  تذكر:
صب و استفاده از ي ن افزارهاي مورد نياز، نحوه يه نرمتوضيحات مربوط به چگونگي انتخاب و ته -

افزار، در دسترس  راهنماي نرم  و تحت نام دفترچه ايت فاراتلسبر روي PDF آن به صورت فايل
  باشد. مي
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  باشد. ي خريدار مي افزارهاي شركت فاراتل برعهده نصب و راه اندازي تمامي نرم -
افزار به  راهنماي نرم  ها و يا دفترچه سخهب اطالعات تكميلي، دريافت آخرين نجهت كس -

  مراجعه نماييد. http://www.faratel.comافزار در سايت فاراتل به آدرس  صفحه دانلود نرم

  برداري بهره و انبارش ايمني، نكات -6
Bypass ي ه شده و استفادهمجاز در نظر گرفت كاران يسدستگاه توسط سرو يسسرو جهت يدست  

 اس يوپيمتصل به  يزاتشدن تجه Restart يادستگاه و  يدند يبنادرست از آن موجب آس
 تابلو براي. در صورت اجبار به استفاده از آن حتماً مطابق دستورالعمل نوشته شده گردد يم

  .دهيد انجام را دستي پس باي مراحل
ماه يكبار باتري 6هر  ،است 300C+تا  150C+ز چنانچه دماي محيط ا ها يهنگام انبارش باتر در

 3باشد، زمان فوق به  450C+تا  300C+و در صورتيكه دماي محيط از  شدههاي دستگاه شارژ 
  يابد.ماه كاهش مي

هاي برق در مسير سيم تا شوديد و دقت ئهر ماه يكبار اتصاالت برق دستگاه را بازبيني نما
  كتريكي ايزوله باشند. اس از نظر الورودي و خروجي يوپي

  ها در معرض حرارت و آتش قرار نگيرند.دقت شود باتري
اس اكيداً درب يوپي نمودنهاي الكتريكي، تحت هر شرايطي از باز به علت وجود احتمال شوك

اس حتي هنگام يوپي اجزايها،  به داليل گوناگون مانند وجود باتري كه شود دقتخودداري شود. 
  باشد.داراي ولتاژ باال مي نيزاه خاموش بودن دستگ

  .شود پرهيز جداًترمينال كابينت باتري  با دست تماس ازخطر شوك الكتريكي  احتمالبدليل 
آسيب  حتمالزيرا به علت وجود مواد اسيدي در آنها ا نماييدها خودداري باتري مودناز باز ن

   .درسيدن به پوست و چشم وجود دار
تا  نماييددقت  يندار استفاده شود. همچندستمال نم ازودن دستگاه تميز نم جهتاي بطور دوره
 يماًرا مستق يعما ي يندهوجه مواد شو يچ. به هباشندن پوشيدهو  بوده يزدستگاه تم يرو يها هواكش
 .يدنكن يدستگاه اسپر يبه رو

ه جداً خارجي يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر روي دستگا ءاز وارد نمودن هر گونه اشيا
  خودداري شود.
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  كاديالك هاي دستگاه سري بندي سيم كلي شماي -1 پيوست
 ماژول باتري، كابينت همراه به كاديالك هاي دستگاه سري بندي سيم كلي نمايبخش،  ينا در

 داده نمايش پاور رك در يا و مستقل صورت به فاراتل دستي پس باي يتابلو و ايزوله ترانس
  .اند شده
 كاديالك. دستگاه اند شده كشيده ورودي فاز سه كاديالك براي ها شكل تمامي است ذكر به الزم
 پنجكابل  جايبه آن ورودي صرفاً و نداشته فاز سه دستگاه با تفاوتي هيچ بندي سيم نظر از تكفاز
  .شوند مي بسته ترمينال در مستقيماً آن خروجي ورودي ارت و بود خواهد رشته سه رشته،

 هاي نوشته شده در كنار هر شكل مطابق جدول زير است: رهتوضيح شما

  
4-ITR10000PRO (Isolation Transformer) 1- inputs from AC line

5-Battery cabinet2-UPS output to load

6-MP10000 (External Manual Bypass)3-Cadillac UPS

  

 
  فاراتل پس باي تابلوي و ايزوله ترانس همراه به باتري  كابينت و اس يوپي به مربوط اتصاالت -20 شكل
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  ايزوله ترانس همراه به باتري  ينتو كاب اس يوپياتصاالت مربوط به  -21 شكل

  

  
  فاراتل پس باي تابلويبه همراه  باتري  ينتو كاب اس يوپي: اتصاالت مربوط به 22 شكل
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   باتري  كابينت و اس يوپي به مربوط اتصاالت: 23 شكل      

    

 

  

 باتري  كابينت و اس يوپي به مربوط اتصاالت -24 شكل
 فاراتل پس باي تابلوي و ايزوله ترانس همراه به

 باتري  كابينت و اس يوپي به مربوط اتصاالت -25 شكل
  ايزوله ترانس همراه به
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 كابينت و اس يوپي به مربوط اتصاالت -26 شكل

  فاراتل پس باي تابلوي همراه به باتري 
 باتري  كابينت و اس يوپي به مربوط اتصاالت - 27 شكل          
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  دستگاه داخلي ساختار -2 پيوست
  

  

  

  كاديالك سري تكفاز  اس يوپي داخلي ساختار: 28 شكل
  
  

  
  كاديالك سري فاز سه  اس يوپي ليداخ ساختار: 29 ي شماره شكل
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  فني مشخصات جدول -3 پيوست
 CAD10KX1-RT4U  CAD10KX3-RT4U مدل

  On-Line Double Conversion تكنولوژي
 10000VA - 7000Watt ناميتوان

ورودي
  

 270VAC-170 ولتاژ

 25Aفاز:   سه/  50A: تكفاز  50A جريانماكزيمم

 503Hzيا5Hz *فركانس

(سه  فاز سه(فاز+نول+ارت)/ تكفاز  (فاز+نول+ارت) تكفاز  زفا
  +نول+ارت)فاز

  Full Load: >94%فاز سه  Full Load: >99% تكفاز  قدرت ضريب
  Full Load: >99% تكفاز

خروجي
  

 Pure Sine Wave  ولتاژ
220VAC1% 

  45.4Aيخطيربار كامل غدر جريان
 50Hz ± 0.01Hz  ي/ درحالت باتر3Hz ± 50يا ±5Hzبرقحالت در *فركانس

 فازتك فاز
 0.7 ناميقدرتضريب

THD ولتاژ  
  >%2: يبار خط در
  >%5 : يخط يربار غ در

  يهثان 0.4 يبرا %150و تايهثان10به مدتينامتوان%125 تا باراضافهتحمل

  زمان
 سوئيچ

وBypassبهنرمال
  ms 0 برعكس

 ms 0كسبرعوباتريبهنرمال

باتري
  

 اسيد بدون نياز به نگهداري و سرويسسيلد  نوع

 240VDC  ولتاژ

 %90كامل تا  يهساعت پس از تخل 10حدود   مجدد شارژ زمان

 باتري كابينت به اتصال جهت مخصوص كانكتور به مجهز  خارجي باتري

 %91> %92> شهربرقازاستفادهزماندرراندمان

شرايط
 

محيطي
از دستگاه:يمتريكفاصله در  اييشنو نويز  

<55dB
 60dB>از دستگاه:  يمتر يكفاصله  در

  كاري محدوده
 040C دما

 فشرده)ير(غ%80~0 رطوبت
  )IEC62040(بر اساس استاندارد يامتر باالتر از سطح در1000 ارتفاع

 LCD تتنظيما منوي يقاز طر يا UPSwing Proافزار  توسط نرم يم* قابل تنظ

   ي: جدول مشخصات فن9 جدول
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  فيزيكي مشخصات جدول -4 پيوست

 

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

 [Kg] وزن

 بنديبسته با  خالص

CAD10KX1-RT4U 177*720*490 : با دستگيره جهت نصب در رك 

   192*687*440:جهت قرارگيري روي كابينت باتريبا پايه 
  290*760*530 : با بسته بندي

24.9 27.5  

CAD10KX3-RT4U  27  29.5 

 فيزيكي مشخصات جدول: 10 جدول

  يو خروج يورود ينوجود ارتباط ب تشخيص روش -5 پيوست
  
  :هدف -
 از بايد دستگاه ورودي كشيسيم مدار اس،يوپي دستگاهاز نصب و استفاده  يبرا كه ييآنجا از

 جدا از اطمينان حصول براي اسيوپي دستگاه نصب از قبل بنابراين باشد مجزا خروجي كشيسيم
  .داد انجام را زير آزمايش توانمي خروجي نول و فاز از ورودي نول و فاز مسير بودن

  
  :آزمايش جهت نياز مورد ابزار -
  آويز سرپيچ همراه به المپ عدد يك -1

 دو از المپ يك جاي به دارد وجود كشي سيم در فاز سه يا دو وجود احتمال كه صورتي در: تذكر
  .شود استفاده سري المپ

  اتصاالت برقراري جهت برق هايسيم -2
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  :گيرينتيجه و آزمايش انجام ينحوه -
  

  
  
با  است، شهر برق و كنندهمصرف دستگاه بين واسط فوق شكل همانند اسيوپي كه آنجايي از

 داريم انتظار زير شكل همانند) حالت 6( مختلف هاييباستفاده از المپ و قرار دادن آن به ترت
 و ورودياز مجزا بودن  توانمي صورت اين در تنها. شود روشن المپ حالت يك در فقط تا

وجود دارد كه  يو خروج يودور ينب يريمس ينصورتا يرو در غ نمود حاصل اطمينان خروجي
 برطرف گردد. يدبا
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 فروش از پس خدمات و گارانتي -6ست پيو

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

 .رمائيداز فروش اين دستگاه به نكات مندرج ذيل توجه ف

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.
اي خدمات ه نصب اين دستگاه و ارائه خدمات گارانتي رايگان بوده و بايد توسط نمايندگي -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
صحيح اطالعات در قسمت ثبت ليست نمايندگان خدمات در سايت فاراتل) و در قبال تكميل 

  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 6اكثر تا ها حد 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
اده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت مناسب و اتصال فقدان كابل كشي صحيح، استف -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
 له، سيل و هرگونه تماس يا ورود مايعات به داخل دستگاه.زلز

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.

  فاراتل.اس به كابينت باتري غير  پي اتصال دستگاه يو -7
استفاده از  يافاراتل و  پس يبا تابلوي در موجود دستي پس باي كليد از نادرست استفاده -8

 .از فاراتل يربه غ يدست پس يبا يتابلو
هاي نصب شده با برچسب كارت ضمانت و اطالعات فرم سرويس   باتري SH.CODEچنانچه  -9

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

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

دستگاه ابتدا مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت نموده و سپس با شماره تلفن 
تماس بگيريد و يا جهت اطالع از شماره تماس نمايندگان خدمات پس از  61922-021

  مراجعه فرمائيد. www.faratel.comرس فروش در سراسر كشور به آد

  
  
  


