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  معرفي دستگاه - 1
حذف نويزهاي و نول خروجي /نول ورودي و فاز/ترانس ايزوله فاراتل دستگاهي است كه وظيفه اصلي آن ايجاد ايزوالسيون كامل بين فاز

Common Mode ريكي در كاربردهاي پزشكي را داردصورت ايزوله الكت  باشد و همچنين امكان نصب به مي.  
هاي ايزوله در  بطور خالصه فوايد استفاده از ترانس. باشند هاي فاراتل را دارا مي اس ترانس ايزوله قابليت اتصال به خروجي يوپي  دستگاه

  :اس به شرح ذيل است خروجي يوپي
  د مشترك نويز مكاهش قابل مالحظه)Common Mode Noise (اس با تجهيزات حساس  كه امكان استفاده يوپي اس در خروجي يوپي

 .نمايد به نويز را فراهم مي

 هاي  امكان تغذيه بارهايي كه بطورگذرا جريانDC كشند اس مي از يوپي. 

  ولتاژ نول نسبت به ارت شده و موجب اختالل در امكان رفع محدوديت شبكه توزيع برق كه در برخي از مناطق موجب باال رفتن
 .گردد تجهيزات حساس مي
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 هاي ويژه قابليت - 1- 1

 
 سودمندي  قابليت

انجام شده اسـت   3Uاينچي  19طراحي ترانس در سايز رك استاندارد   امكان نصب در رك و يا روي كابينت باتري
و همچنين امكان نصب بـر روي كابينـت بـاتري را دارا اسـت كـه در      

  .گيرد بر روي آن قرار مي   اس يوپيصورتاين
 توان مصرفي پائين ◄   راندمان باال

 ها كاهش هزينه ◄

  پائين و افزايش طول عمر قطعات داخلي تلفات حرارتي ◄
  و باال رفتن طول عمر فنذخيره انرژي، كاهش نويز شنوايي    كنترل سرعت فن

كـه از   شـود و در صـورتي   گيـري مـي   هاي ترانس انـدازه پيچدماي سيم   مديريت دما
  .قطع خواهد شدشده بيشتر شود ورودي دستگاه   محدوده تعريف

سبز رنگ است كه وضـعيت وجـود ولتـاژ در     LEDداراي يك نشانگر    نشانگرهاي وضعيت  
كه مبـين بـاال رفـتن     رنگ ر زرددهد و يك نشانگ خروجي را نشان مي

  .ترانس است يكاهش دما منظورسرعت فن به
داراي فيوز بريكر در ورودي است كه امكـان قطـع و وصـل ورودي را       كليد بريكر ورودي هوشمند

عالوه بر حفاظت در برابر اتصال كوتاه يا اضافه  اين فيوز. كند ميسر مي
جريان خروجي، در موارد افزايش بيش از حد دما و يـا افـزايش ولتـاژ    

  .دنماي صورت اتوماتيك ورودي را قطع ميبهورودي،
كه ترانس ايزوله بين بـار و مـدارات اينـورتر در خروجـي     به دليل آن   اس افزايش متوسط عمر يوپي

هاي بار به اينورتر  گيرد مانع از انتقال مستقيم استرس ياس قرار م يوپي
اي آمار خرابي احتمـالي اينـورتر را كـاهش     شده و تا حد قابل مالحظه

 .دهدمي
موجب بهبـود افـت ناشـي از     ، هاي فاراتل  اس يوپيدر هنگام استفاده با  )ها در برخي مدل( فيدبك خروجي

در نتيجه رگوالسـيون و كيفيـت شـكل مـوج را      ،امپدانس ترانس شده
 .كندبهتر مي

 
 

  هاي حفاظتي سيستم - 1- 2
  حفاظت در مقابل نويزهايCommon Mode  در صورت وجود ارت استاندارد(موجود در برق شهر( 

  حفاظت در مقابل افزايش ولتاژ يا دو فاز شدن برق ورودي 

 حفاظت در مقابل افزايش دماي داخلي دستگاه 

 در مقابل اتصال كوتاه خروجي دستگاه حفاظت 
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  هاي ايزوله فاراتل هاي سازگار با ترانس اس يوپي - 1- 3
  

  اس سازگار دستگاه يوپي  مدل
ITR3000-RT SDC3000-RT 

ITR6000-RT SDC6000-RT-3U 

ITR10000-RT  CAD10KX1-RT4U / CAD10KX3-RT4U 

  
 

  نماي پنل جلوي دستگاه - 2
 نشانگر TURBO FAN :باشد مي) شود كه موجب باال رفتن دور فن مي(دهنده وضعيت باال رفتن دما  نشان.  

 نشانگر وضعيت Normal :دهد دار بودن خروجي را نشان مي وضعيت برق.  
  

  
  ITR نماي پنل جلوي دستگاه: 1 شكل
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  نماي پنل پشت دستگاه - 3
 كابل وروديITR  بريكر هوشمند ورودي  
 پريزهاي خروجي دستگاه   فن   
خروجي /ترمينال ورودي  كابل فيدبك خروجي  

  

  

  ITR3000-RTنماي پنل پشت دستگاه :2 شكل
  

  

  ITR6000-RTنماي پنل پشت دستگاه :3 شكل
  

  
  ITR10000-RTنماي پنل پشت دستگاه :4 شكل
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  جدول مشخصات فني - 4
  

 ITR3000-RT ITR6000-RT ITR10000-RT  مدل

 3000VA6000VA 10000VA  توان نامي
  220VAC  ولتاژ ورودي

 0.5A1A 1.2A )بدون بار(جريان ورودي 
 220VAC )بدون بار(ولتاژ خروجي 

 %3.5- / %0+%3- / %0+%5- / %0+ رگوالسيون خروجي
   50/60HZ  فركانس
 %95  راندمان

شرايط 
  محيطي

محدوده 
  كاري

  40C-0 دما
  )غير فشرده( %95~0 رطوبت
  متر باالتر از سطح دريا 1000تا   ارتفاع

  
  
 

  جدول مشخصات فيزيكي - 5
  

 (mm) ]عرض*عمق*ارتفاع [ابعاد  مدل
 (Kg)وزن 

  بندي با بسته  خالص

ITR3000-RT 

                           132.5*500*440 :خالص

 147.5*570*490         : با دستگيره و پايه   

 245*620*530                  :يبند بسته با  

27.5 30 

ITR6000-RT 

                          132.5*500*440 :خالص 

 147.5*570*490          :با دستگيره و پايه   

  380*640*550                   :يبند بسته با 
46 57 

ITR10000-RT 
                             132.5*650*440 :خالص

             147.5*683*490: با دستگيره و پايه 
 380*780*550                   :يبند بسته با  

57.5 69.4 
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  تماس با فاراتل - 6
  
  سازمان فروش - 6- 1
  

، كوي كندوان، )ويال( خيابان انقالب، مقابل خيابان استاد نجات الهي ،تهران: آدرس پستي
  1131834914، ساختمان فاراتل، كد پستي 12شماره 
  021 -  66700001) 5: (تلفن
  021 - 66709493: فكس

 sales@faratel.com: پست الكترونيكي

 http://www.faratel.com: سايت

  
  
  مركز خدمات پس از فروش - 6- 2
  

شهريور  كيلومتر پنجم جاده قديم كرج، خيابان صنايع فلزي، خيابان هفده ،تهران: آدرس پستي
  1378763511متري شهيد عبدالرحيمي، كد پستي  35، خيابان )آباد شاد(

  021 - 66809495) 7: (تلفن
  021 - 66805525: فكس

  support@faratel.com: پست الكترونيكي
   http://www.faratel.com/support:سايت

  
  
  نظرات و شكايات - 6- 3

  .يدهاي مربوطه را تكميل نماي ه و فرمخواهشمند است جهت شركت در نظرسنجي و يا اعالم شكايات خود به سايت فاراتل مراجع
  
 

 

 

 


