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معرفی دستگاه -1

بدون ندادرـراحی شده و قـطLine-Interactiveي کنولوژـت هستند که باه ــن وقفــدوب ACبع تغذیه امناراتلــــف VENUSهاي اسیوپی

همچنین در زمان قطع .تامین نمایندولتاژ مناسب با سینوسی کامل راواره برق ـهمتوجه به نوسانات و اختالالت برق شهر و حتی قطع آن 

.توانند ولتاژ مناسب و شبه سینوسی را در خروجی داشته باشند برق نیز می

و همچنین تشخیص خطاها در کنترلبوده و بدین ترتیب سوري مجـهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروس VENUSهاي سري اسیوپی

هاي کامپیوتري مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت با خدمات  اس باید در سیستم این نوع یوپی.شودانجام می آنها توسط قسمت تمامی

.پس از فروش هماهنگی گردد
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هاي ویژه قابلیت-1-1

سودمنديقابلیت

شرایط برق بصورت دقیق مورد مانیتورینگ قـرار گرفتـه و بـه    مجهز به کنترل هوشمند میکروپروسسوري

حفاظتی عملکرد صـحیح  -ي کنترلی هاي پیشرفته کمک الگوریتم

.گردداس در تمامی شرایط تضمین مییوپی

وEMIتوانایی حـذف نویزهـاي تـداخلی الکترومغناطیسـی     

RFIرادیوئی 

Commonکاهش نویزهاي  ◄ Mode 50تا بیش ازdB

اي بسـیار   امکان استفاده در مراکز مخابراتی، پزشکی، ماهواره ◄

حساس به نویز

کاهش تداخل فرکانسی با سایر تجهیزات  ◄

اسها و بارهاي متصل به یوپیعدم ایجاد تلفات در سیم ◄

ماژوالر بودن سیستم  ◄

حجم و وزن پایین ◄

جویی در وقتتعمیرات آسان و صرفه

بدون نیاز به نگهداري و سرویسهاي سیلد اسید داخلی مجهز به باتري

UPSwingافـزار قدرتمنـد  نرمامکان برقراري ارتباط با ◄RS232هاي ارتباطی هوشمند مجهز به پورت Pro

شبکه در  باز و خروج ازهايجهت ذخیره نمودن، بستن فایل

اس توسـط   شرایط بحرانی و امکان کنترل و مانیتورینگ یوپی

آن

هـاي مختلـف از وضـعیت و پارامترهـاي      امکان تهیه گزارش ◄

اس یوپی

Shutاطمینان از  ◄ Down     مناسب سـرورها و عـدم از دسـت

رفتن اطالعات حتی در صورت بروز شرایط هشدار

کنار سایر تجهیزات داخل رك و متناسـب بـا فضـاي    نصب در )هابراي برخی مدل(امکان نصب در رك 

مورد نیاز

هاي ویژه در حین شارژ و دشارژ بـاتري کـه   استفاده از الگوریتممدیریت باتري

نتایج زیر را در پی خواهد داشت

افزایش طول عمر باتري ◄

اس بدون وجود برق شهر اندازي یوپی قابلیت راه ◄

باتريمجهز به دکمه تست جهت اطالع از سالمت ◄
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هاي حفاظتی سیستم -2-1

در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق اس از بارهاي متصل به یوپی حفاظت

 استفاده از باتريورودي در حالت  ي دو شاخهحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روي

 ورودياس در مقابل دو فاز شدن برق  از بارهاي متصل به یوپیحفاظت

مجاز ي کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدودهمصرف هاي دستگاه از حفاظت

و فرکانس برق وروديحفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ

هايحفاظت در مقابل نویزCommon Mode برق شهرموجود در

 خروجیدر حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه

ت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتريحفاظ

حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري

 شبکه/مودم/فکس/خط تلفناز حفاظت

ساختار داخلی دستگاه-2

VENUSهاي سري  اس ساختار داخلی یوپی:1شکل
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نماي پنل جلوي دستگاه -3

 دکمهPower/Test نمایشگرBackup Mode

حالتنمایشگرBoost)عمل تقویت( نمایشگرBattery Defect

 حالت نرمال ورودينمایشگر نمایشگرOverload

 حالتنمایشگرBuck)عمل تضعیف(

)مدل ایستاده(VENUS1300اس  نماي جلوي یوپی:2شکل 
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نماي پنل پشت دستگاه -4

 ورودي برق شهرکابلرتپریزهادار خروجی ي ا

اس یوپیورودي  فیوزرت پریزدار خروجی و تنها براي فیلتر  اSurge

 رتپیچاتصال به ا پورت ارتباطی هوشمندRS232

کشی سیماشکال در نمایشگرتشخیصهاي ورودي و  خروجیکانکتورRJ45/11

)مدل ایستاده(VENUS1300اس  نماي پشت یوپی:3شکل
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جدول مشخصات فنی -5

VENUS1300مدل

Line-Interactiveتکنولوژي

1300VAتوان نامی - 780Watt

ي
ود
ور

220VAC20%ولتاژ

8Aماکزیمم جریان

505%Hzیا 3Hz±50فرکانس

فازتکفاز

0.6ضریب قدرت

ی
ج

رو
خ

ولتاژ
و شکل موج سینوسی220VAC10%:در حالت برق شهر

ینوسیسو شکل موج شبه220Vr.m.s5%:در حالت باتري

5.9Aجریان

فرکانس
برابر ورودي:در حالت برق شهر

500.2%Hz:در حالت باتري

فازتکفاز

0.6ضریب قدرت نامی

تحمل اضافه بار
دقیقه 1توان نامی به مدت 130%تا 110%از

ثانیه3توان نامی به مدت 130%بیش از 

ي
تر

با

اسید بدون نیاز به نگهداري و سرویسسیلد نوع

24VDCولتاژ

94mm*64*151با ابعاد 12Vعدد باتري 2باتري داخل

%90ساعت پس از تخلیه کامل تا 10حدود زمان شارژ مجدد

قابلیت اتصال ندارد باتري خارجی

شهربرقاستفاده ازدرحالت%95<راندمان

2.5msecزمان سوئیچ

ط 
رای

ش

ی
یط

ح
محدوده م

کاري

40C~0دما

)غیر فشرده(%95~0رطوبت

)IEC62040بر اساس استاندارد (متري از سطح دریا1000تا ارتفاع ارتفاع
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جدول مشخصات فیزیکی -6

(mm)]عرض*عمق*ارتفاع[ابعادمدل

(Kg)وزن

بنديبستهبا خالص

VENUS1300
140*385*169 :خالص

250*460*180:با بسته بندي
14.615.6
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تماس با فاراتل -7

سازمان فروش -1-7

، کوي کندوان، )ویال(خیابان انقالب، مقابل خیابان استاد نجات الهی ،تهران:آدرس پستی

1131834914، ساختمان فاراتل، کد پستی 12شماره 

(تلفن :5(66700001-021

021-66709493:فکس

sales@faratel.com:پست الکترونیکی

http://www.faratel.com:سایت

مرکز خدمات پس از فروش -2-7

شهریور کیلومتر پنجم جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزي، خیابان هفده،تهران:آدرس پستی

1378763511متري شهید عبدالرحیمی، کد پستی  35، خیابان)آبادشاد(

021-61922:تلفن

021-66805525:فکس

support@faratel.com:پست الکترونیکی

http://www.faratel.com/support:سایت

نظرات و شکایات -3-7

.یدهاي مربوطه را تکمیل نمای ه و فرممراجعخواهشمند است جهت شرکت در نظرسنجی و یا اعالم شکایات خود به سایت فاراتل 


