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

گارانتي و خدمات پس از فروش
شرکت فاراتل دستگاه  DigiPower6خود را از نظر کیفیت مـواد اولیـه و همننـین عمرکـرد ،بـه
مدت یک سال گارانتی مینماید .به منظور برخورداری از خـدمات گـارانتی ،الزم اسـت پـس از
خرید دستگاه ،کارت ضمانت موجود در بستهبندی توسط نمایندگی تکمیـل گردیـده و از طریـ
پست به شرکت ارسال شود.
مـوارد زیر مشمول گارانتی نمیباشند:


عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچهی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت



عدم رعایت کابلکشی صحیح



اقدام به تعمیر و باز نمودن درب دستگاه توسط هر شخصی غیر از تعمیرکـاران مجـاز
شرکت فاراتل



عدم ارسال فرم اشتراك داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاه



خسارات وارد شده به دستگاه بر اثـر اسـتفادهی نادرسـت و عـوامری ماننـد سـقو از
ارتفـاع یا برخورد با اشیاء دیگر ،آتشسوزی ،زلزله ،هرگونه تماس بـا آب یـا اسـید و
سایر موارد مشابه
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 -1محتویات داخل بستهبندی
 -دستگاه ترانس

DigiPower6

 دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه -دفترچهای شامل اسامی نمایندگان خدمات پس از فروش

 -2معرفي دستگاه
ترانس اتوماتیک فاراتل مدل  DigiPower6مخصوص یخنال و فریزرهای خانگی (انواع معمولی و
انواع ساید بای ساید جدید دیجیتال) تا  40فوت تولید شده اسـت .اسـتفاده از میکروکنترلرهـای
سریع و تکنولوژی کنترل دیجیتال ،توانمندیهای ارزشمندی را برای این دستگاه به ارمغان آورده
است و باعث شده به خوبی از یخنال و فریزر در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر ،خطـرات
ناشی از رعد و برق و غیره محافظت نماید.
افزایش عمر و تداوم کارکرد صحیح یخنال و فریزر در هنگام ضعف برق شـهر ،صـرفهجویی در
وقت و هزینههای تعمیراتی و ایجاد امنیت خاطر از جمره مهمتـرین مزایـای اسـتفاده از دسـتگاه
 DigiPower6میباشد.
فاراتل توصیه میکند که هیچگاه یخنال و فریزرهای خود را بدون ترانس  DigiPower6به بـرق
وصل ننمایید.
مهمترین قابریتهای این دستگاه عبارت است از:
 مجهز بودن به میکروکنترلر
 دارا بودن سه مرحره تقویت ،دو مرحره تضعیف و یک مرحره نرمال (جمعاً  6مرحره)
 امکان ردیابی عیوب دستگاه به طور اتوماتیک
 قطع خروجی در صورت:
 oافزایش دمای داخری
 oخروج ولتاژ ورودی از محدودهی  150~280ولت (جهت جرـوگیری از آسـی
رسیدن به مصرفکننده)
 مجهز بودن به سیستم حفاظت از دستگاههای مصرفکننده در برابر:
 oدو فاز شدن ولتاژ ورودی
 oنوسانات شدید برق و صاعقه
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 کنترل هوشمندانه رلههای داخل دستگاه بر اساس نوع بارهای مصرفی جهت افزایش
طول عمر رلهها
 مجهز بودن به فیرتر نویز برای حفاظت از مدارهای حساس موجود در یخنال و
فریزرهای جدید
 امکان کار با ژنراتور
 ماژوالر بودن سیستم جهت تعمیرات آسان و صرفهجوئی در وقت

 -3انتخاب محل استقرار و راهاندازی دستگاه
در انتخاب محل استقرار دستگاه نکات زیر در نظر گرفته شود:
 این دستگاه جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده و باید در جایی دور از منـابع گرمـایی،
باران ،رطوبت ،هوای اسیدی ،گرد و غبار قرار داده شود.
 دستگاه باید حداقل  10cmاز اشیاء جانبی فاصره داشته و در جایی مسـتقر شـود کـه امکـان
گردش هوا وجود داشته باشد( .توصیه میگردد دستگاه در محل مناسبی مانند باالی یخنـال
یا فریزر قرار داده شود)
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 -4مراحل راهاندازی دستگاه
حال که محل مناسبی برای استقرار دستگاه انتخاب شد ،مراحل راهاندازی دسـتگاه را بـه ترتیـ
زیر ادامه دهید:
 .1ابتدا دو شاخه ورودی دستگاههای مصرفکننده (یخنـال و فریـزر) را بـه پریـز پشـت
دستگاه وصل نمایید.
 .2پس از اطمینان از اتصال درست دستگاههای مصرفکننده ،دو شـاخهی ورودی دسـتگاه
ترانس  DigiPower6را به پریز برق شهر متصل نمائید .در ایـن حالـت چناننـه ولتـاژ
ورودی در محدودهی مجاز دستگاه باشد ،پس از مدت زمان پنج دقیقه خروجـی وصـل
میگردد و متعاقباً دستگاههای مصرفکننده روشن میشوند.
تذکر :اگر خروجی دستگاه وصل نشد به بخش بعدی دفترچه راهنما یعنی "عالئم هشـداردهنده"
مراجعه و عرت را پیگیری نمایید.
تذکر :در طول استفاده از دستگاه  DigiPower6ممکن است در زمانهای مخترف دستگاه خاموش
و روشن شود (مانند زمان قطع برق شهر ،کاهش یا افزایش زیاد ولتاژ ورودی ،بـروز خطـا،
جابجایی دستگاه و .)...در این حالت توجه شود که  5دقیقه زمان تاخیر روشن شدن وجـود
دارد .به این معنا که پس از وصل برق 5 ،دقیقه طول میکشد تـا خروجـی دسـتگاه وصـل
گردد .این قابریت به دلیل جرـوگیری از آسـی
فریزرها در نظر گرفته شده است.

3

رسـیدن بـه گـاز درون موتـور یخنـال و

 -5عالئم هشداردهنده
همانطور که بر روی پنل جروی دستگاه ترانس  DigiPower6مالحظه میشود چراغهای کـوچکی
( )LEDوجود دارد .این  LEDها حالتهای مخترف دستگاه را به کاربر اعالم مینماید.
وضعیت چراغ

ردیف

نام حالت

1

نرمال

روشن

2

تثبیت

روشن روشن

-

روشن چشمک

-

سبز

زرد

قرمز

-

-

توضیحات
ولتاژ ورودی در محدودهی مجاز قـرار دارد و نیـازی بـه
تضعیف یا تقویت (عمل رگوالسیون ولتاژ) نمیباشد.
ولتاژ ورودی در محدودهی مجاز قرار ندارد و دسـتگاه در
حال تثبیت ولتاژ جهت ارائه به مصرفکنندهها میباشد.
ولتاژ ورودی بیش از حد ضعیف یا قوی میباشد و ممکن
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احتمال
قطع

است خروجی دستگاه قطع و مصـرفکننـدههـا خـاموش
شوند .الزم است که در این حالت از اتصـال بارهـای پـر
مصرف به دستگاه خودداری شود.
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قطع
پایین

بر اثر افت بیش از حد ولتاژ ورودی (کمتر از  150ولـت
-

-

روشن

-

روشن

ورودی و  200ولت خروجی) و جهت جروگیری از آسی
رسیدن به مصرفکننده خروجی قطع شده است.
بر اثر افزایش بیش از حد ولتـاژ ورودی (بیشـتر از 280

5

قطع باال چشمک

ولت ورودی و  233ولت خروجی) و جهـت جرـوگیری از
آسی

رسیدن به مصرفکننده خروجی قطع شده است.

دمای ترانسفورماتور دستگاه باال رفته و خروجـی دسـتگاه
قطع شده است .در این حالت بارهای پر مصرف متصل به
6

افزایش
دما

-

روشن چشمک

دستگاه را جدا نموده و تا وصل مجدد خروجی صبر کنید.
بدیهی است که وصل مجدد خروجی بسته به زمان خنک
شدن ترانسفورماتور داشته و ممکـن اسـت بـیش از پـنج
دقیقه به طول انجامد.

7

زمان

چشمک به صورت

تاخیر

گردشی

خروجی دستگاه پس از زمان تـاخیر (پـنج دقیقـه) وصـل
میشود.

جدول  :1عالئم هشداردهنده
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 -6جدول مشخصات فني ترانس DigiPower6
فاز
ورودی

تک فاز

محدوده ولتاژ ورودی

)(VAC

بیشینه جریان موثر پیوسته

1

7

فاز

تک فاز

ولتاژ خروجی ()VAC

220±13

بیشینه جریان موثر پیوسته
خروجی

)(A

155-280

جریان استارت
توان

)(VA

ضری

بار

فرکانس

)(A

6

)(A

18
2000
>0.5

)(Load Factor

)(Hz

50-60

زمان تاخیر وصل (دقیقه)
شرایط
محیطی

دما

5

)(0C

0~40

 -1این دستگاه دارای فیوز محافظتی  10آمپر در ورودی میباشد.

جدول  :2مشخصات فنی

 -7مشخصات فیزیکي
مدل

DigiPower6

وزن )(kg

ابعاد ]ارتفاع× عمق× عرض[

()mm
خالص:

154*199*162

بستهبندی:

195*285*215

جدول  :3مشخصات فیزیکی
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خالص
6.1

با
بستهبندی
6.5

