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  :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

روي داريد شامل نكات مهمي درباره چگونگي استفاده از دستگاه دفترچه راهنمايي كه در پيش 
  .و شرايط نگهداري از آن است

هاي جبران ناپذير و  از آنجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن است باعث بروز خسارت
فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور كامل مطالعه و براي مراجعات 

  .اي مناسبي نگهداري فرماييدبعدي در ج
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
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  هاي ضروري در استفاده و نصب دستگاه توصيه
 فاراتل انجام شود مجاز نصب دستگاه فقط توسط نماينده. 

  رب اصلي تابلو بسته و قفل گردددبه دليل حساسيت عملكرد دستگاه. 

  محل قرارگيري تابلو در نزديكيUPS در نظر گرفته شود. 

 بريكر وروديشده ها جمع كابل كليه اس، در وضعيت سرويس و يا جدا نمودن يوپي ، 
OFF و بست آن محكم گردد. 

 ل گردداز وجود ارت مناسب اطمينان حاص. 

 هاي تعيين شده فاراتل مورد  اس اين تابلو فقط مطابق دفترچه راهنما به همراه يوپي
 .استفاده قرار گيرد

 هاي تابلو تغييري ايجاد نگردد به هيچ وجه در طول و سايز كابل. 

  در وضعيت سرويسMBS در صورت روشن بودن المپ ،DANGER كليد چرخانده ،
 .نشود

  دنبسته شو چرخانكليد ترمينال و  اندازي دستگاه، درپوش راهحتماً پس از نصب و. 
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  معرفي اوليه دستگاه -1
 )Maintenance Bypass Switch & Power Distribution Unit( فاراتلپس  بايتابلوي 

امكان اتصال برق را  اس روز كردن يوپي ه، تعويض و يا بدستگاهي است كه در هنگام سرويس
اين دستگاه بطور كلي متشكل از دو . كند اي به بار ميسر مي ون هيچ وقفهدب و بطور مستقيم

  :بخش زير است
 )MBS )Maintenance Bypass Switchبخش ورودي  -

  )PDU  )Power Distribution Unitبخش خروجي -
  MBSبخش ورودي  -1- 1

اس، كليد چرخان تعيين  فاراتل شامل بريكر برق ورودي يوپيپس  بايبخش ورودي تابلوي 
اين . و ترمينال اتصال ترانس ايزوله است ACهاي ورودي و خروجي برق  وضعيت، ترمينال

   :گردد دي دارد كه در ذيل تشريح ميبخش دو وضعيت عملكر
 :)UPS Mode(اس  وضعيت يوپي -1

 MBSگيرد و كليد چرخان  ار ميقر  UPS Modeدر كاركرد عادي، دستگاه در وضعيت 
نشان داده شده است،  1كه در شكل  همانطوري. محكم شده است UPSبر روي وضعيت 

يا  به بار MBSاس از طريق سوئيچ  شود و خروجي يوپي اس مي ورودي وارد يوپي ACبرق 
 .گردد متصل مي ITRترانس ايزوله 

  
  UPSعملكرد در وضعيت :1شكل

 ):Bypass Mode( پس يا باي وضعيت برق شهر  -2

تابلوي  MBSاس باشد، كليد  يوپي روزرساني هبنياز به سرويس، تعمير و يا  ياگر در شرايط
ورودي از  ACدر اين حالت برق شهر يا منبع  .گيرد قرار مي Bypass  بر روي وضعيتپس  باي

ختالل در اين شبكه گردد و به همين دليل هرگونه ا مستقيماً به بار متصل مي MBSطريق كليد 
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پس را  در وضعيت بايي تغذيه بار  نحوه 2شكل . گردد مستقيماً به خروجي و بار منتقل مي
  .دهد نشان مي

  
  )برق شهر(پسعملكرد در وضعيت باي:2شكل

  
  :توجه 

در هنگام  راهنماي دستگاه كه نكات مهم درج شده در پنل و در دفترچه در صورتي
رعايت نشود موجب آسيب ديدن يا ريست شدن تجهيزات  MBSاستفاده از سرويس 

  .گردد مي
 ):پنل خروجي(بخش خروجي  - 2-1 

و داراي  بودهها آماده اتصال  بخش خروجي تابلو شامل چهار سري ترمينال است كه يكي از آن
به صورت يدكي بندي،  فيوز مينياتوري است و سه عدد ديگر با توجه به نياز و ضرورت سيم

)RESERVE(  لذا با بكارگيري اين تابلو نياز به استفاده از تابلوي ديگري در . اند تعريف شده
  .اس نخواهد بود خروجي يوپي

  :توجه 
بسته  بايست مي به دليل اتصال بارها و تجهيزات به فيوز يا فيوزهاي خروجي، درب تابلو

 .هاي غيرضروري جلوگيري شود باشد تا از قطعي

 فاراتل شركت ساخت SDCو  CAD يسر يهااسيوپي همراه به توان را مي پس باياين تابلوي 
  .آمده است استفاده نمود 1كه در جدول 
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  پس مدل تابلوي باي اسمدل يوپي  رديف

1 CAD10KX1-RT4U 
SDC6000X-RT-3U MP10000X1 

2  CAD10KX3-RT4U MP10000X3 

  اس فاراتل تابلوهاي يوپي با سازگار يهااسيوپي: 1 جدول
  
  هاي ويژه قابليت -1- 3

 سهولت استفاده به كمك كليد چرخان و نشانگرها -

 اس سيگنال برق ورودي يوپي  داراي نشانگر -

 اس در حالت باز شدن قفل كليد چرخان از دستگاه يوپي هوشمند حفاظت -

  اس به  جايي از وضعيت يوپي جابهبه منظور  Make Before Break  داراي سوئيچ -

BYPASS خروجي اي در  هيچ وقفهبدون  و برعكس 

 Rack-Mountاستفاده به صورت  ياروي ديوار و  بر قابليت نصب -

بسته به نوع تابلوي (هاي با ورودي تكفاز و سه فاز  اس قابليت پشتيباني از يوپي -
 )پس باي

 عدم نياز به تابلوي ديگر خروجي به دليل امكان توسعه تابلو براي چهار گروه بار مجزا -

 اس ترانس ايزوله و قرار دادن آن در خروجي يوپيامكان نصب  -

 
  نماي پنل جلوي دستگاه -1- 4
هاي برق ورودي  المپ سيگنالUPS    فيوز بريكر بار  
 المپ سيگنال خروجي تابلو   هاي برق ورودي ترمينال  
فيوز بريكر برق وروديUPS خروجي /هاي ورودي ترمينالITR 

 كليد چرخان تغيير وضعيتUPS  به
BYPASS  و بالعكس  

 هاي خروجي رزرو ترمينال  
ترمينال خروجي 

چراغ درپوش فيوز بريكر بارDANGER  
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  MP10000X3 فاز مدل سه -ب MP10000X1 مدل تكفاز -الف

 نماي پنل جلوي دستگاه در حالت دربسته: 3شكل

  

  
  MP10000X3 فاز مدل سه -ب MP10000X1 مدل تكفاز -الف

 نماي پنل جلوي دستگاه در حالت در اصلي باز: 4شكل

  

  
  MP10000X3 فاز مدل سه -ب MP10000X1 مدل تكفاز -الف

  ها نماي پنل جلوي دستگاه پس از برداشتن درپوش ترمينال: 5 شكل
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  نماي پنل زير دستگاه -1- 5
 خروجي برق)Output(   اس  خروجي برق يوپي)(To UPS Output 

 خروجي رزرو(Reserve1)  پس اتوماتيك محافظ باي  (To UPS EXT. Bypass)  
 خروجي رزرو(Reserve2) اس  ورودي برق يوپي)(To UPS Input 

 خروجي رزرو(Reserve3) ورودي برق شهر )(AC Input  
 كابل اتصال به ITR)To ITR(   

  

  
  MP10000X3 و MP10000X1 نماي پنل زير: 6شكل

  

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

  پس بايتابلوي  -
  دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه -
  ليست نمايندگان خدمات پس از فروشدفترچه  -
  10x 6عدد پيچ  4 -
  6نمره  اي وايرشو استوانه عدد 8 -
  نگهدارنده  Lعدد دستگيره  2 -
  سرخزينه 8x4عدد پيچ  12 -
  رول پالكعدد  4 -
  3Uعدد دستگيره سربي مشكي  2 -



 

 
  

  
  6ه 

  

  10x 6عدد پيچ 

8x4عدد پيچ  وازده

عدد واشر تخت نمره
  

  

ع چهار:7- 3  وش

  

دو: 7- 6 

ع چهار: 7- 9

  تگاه

7 

  
 خدمات پس از فرو

 نگهدارنده Lتگيره

 
  47x2/4دد پيچ

  
  د دستگيره سربي

بندي دستداخل بسته

  6  

ليست نمايندگان:7-

عدد دستدو:5-7

عدچهار:8-7

دو عدد:10-7

محتويات د:7شكل

  47x2/4 پيچ 
 واشر تخت نمره

  
  

-2ي استفاده از

د وايرشو
  6مره 

 
 رول پالك

  

  

عدد 4 -
عدد 4 -

دفترچه راهنما:1-7
  دستگاه

 
عد هشت:4-7

نم اي استوانه

عدد ر چهار:7-7
  

  

د
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  انتخاب محل نصب دستگاه - 2- 2
  :در نظر گرفته شوددستگاه نكات زير  نصبدر انتخاب محل 

در جايي دور از منابع  اين دستگاه جهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شده است و بايد -
  .گرد و غبار قرار داده شود ،گرمايي، باران، رطوبت، هواي اسيدي

 از سطح زمين m5/1و در ارتفاعي حدود  m2كمتر از اس  بايد در مجاورت يوپي تابلو -
 .نصب گردد

مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دريا، مطابق با شرايط محيطي استفاده از دستگاه  -
 .باشد) 2پيوست ( جدول مشخصات فني

 .دناس نبايد در مسير تردد اشخاص باش هاي ارتباطي تابلو و يوپي كابل -

 
  پس بايتابلوي  سازي آمادهبندي و  سيم - 2- 3

   

                          فروش از پس خدمات مجاز ندهينما توسط ديبا تنها دستگاه نصب 
 .شود انجام فاراتل شركت

  
  :جهت نصب دستگاه مطابق مراحل زير عمل نماييد  

توسط نمايندگان مجاز واحد  مطابق دفترچه راهنماي آن بايدباتري  اس و كابينت يوپي  - 1
 .گرددنصب  خدمات پس از فروش 

بايد توسط  همطابق دفترچه راهنماي مربوط نيزدر صورت بكارگيري ترانس ايزوله،  - 2
 .شوداندازي  راه مجاز واحد خدمات پس از فروش نمايندگان

كه به صورت  استخروجي را دارا  4تا حداكثر  اتصال مجزاي بارامكان پس  بايتابلوي  - 3
     خروجيبريكر  به )5شكل  10شماره ( )Output(پيش فرض خروجي سمت راست 

اين ترمينال براي اتصال كل بارها در نظر گرفته شده  .باشد متصل مي )5شكل  6شماره (
بسته به نياز از يك (را  Reserveهاي  خروجي  در صورت نياز به تفكيك بارها، درپوش .است

يكرهاي خروجي را باز و بست برببنديد در جاي آن گلند مناسب شكسته و  )تا سه عدد



 

ر 

 

بر 10طابق شكل 
  موده و خروجي

 Reserve1جي 
در  11د شكل 

تصاالت اطمينان

 

  

ناسب با بار را مط
نم رجامپ  ينياتوري

خروج اي رنگ هوه
ي خروجي را مانند

ازمحكم بودن ات. 

 خروجي ي

   خروجي

9 

متن با جريان Cع
به ورودي مي  9
قه  به ترمينالگ
بست بريكرهاي ،

.كميل شده است

 .دنش

فيوز مينياتوريك عدد
  

 
 فيوزهاي مينياتوري

  

نوع مينياتوري يوز
را مطابق شكل ز

اي رنگ قهوه 6مره
و در آخر) 10ل

ها قبالً تك  ترمينال

باش توسعه مي قابل

 
يكاضافه نمودن:8

جامپر نمودن ورودي

يك عدد فيو ،پس
فاز .نماييد اضافه 
را توسط سيم نم 

مطابق شكل( ،ييد
 . ببنديد

هاي نول و ارت ي
  .ردد

ها تا چهار عدد ق

شكل

ج:9شكل

  

  

سپ. نماييد
روي تابلو
مينياتوري
متصل نما
جاي خود

  :توجه 
كشي سيم

حاصل گر
  :1 تذكر

ه تعداد خروجي 
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  نصب فيوز مينياتوري و اتصاالت براي مجزا نمودن خروجي تا دو عدد :10 شكل

  

 
  نصب دو فيوز مينياتوري در خروجي:11شكل

و  Reserve2هاي  ترمينال رايب را مراحل ذكر شده ،خروجي مستقل ديگربه نياز در صورت 
Reserve3 14و 13و  12 هاي مطابق شكل( .تكرار نماييد (  

  

 
  خروجي تا سه عدد مجزا نمودننصب مينياتوري و اتصاالت براي:12شكل 

 



 

  
  دد

مطابق ( .هد شد

  
 ري در خروجي

مناسب بزار 

  

خروجي تا چهار عدن 

بسته نخواهد وجي

هار عدد فيوز مينياتور
  جي

 بايستي توسط اب

  
  يمها

11 

مجزا نمودنالت براي

بست بريكر خرو

نصب چه-ب
ز مينياتوري در خرو

باشند،  متصل مي

ريمپ كردن سر سيم

ز مينياتوري و اتصاال

،ها تا چهار عدد ي

 
 ري در خروجي

نصب فيوز: 14شكل 

ها كه به ترمينال
  . بسته شود

مراحل كر:15شكل

نصب فيو:13شكل 

خروجي زا نمودن
 

سه عدد فيوز مينياتو

هايي ك ه سر سيم
جاي خود محكم

  

  

  

  
  :2 تذكر

مجزدر صورت 
 )ب - 14شكل

نصب س - الف

  :3 تذكر
دقت شود كليه
كريمپ و در ج



 

  

كريمپ 

 

ي 

ي 

بزار مناسب جهت كر
  ها سر سيم مودن

بوده و از كيفيت

ي كه در ذيل نحوه

ود در لوازم جانبي

  

اب :18شكل  
نم

ها ب مصرف كننده

.  
ك باشد  را دارا مي

L  نگهدارنده موجو

12 

 مپر فيوز مينياتوري
  

اسب با جريان م

.باشد ده نصب مي
بر روي ديوار ب

L هاي پايه ب شود

جام:17شكل

متنانياتوري بايد

  پس بايي

آماد پس بايوي
نصب ك و همچنين

  .ه است

 
 روي ديوار نصب

  .شوند ژ مي

  
 

 جهت كريمپ
  ها يم

ها و فيوزهاي مين
  .ر باشند

ستقرار تابلوي
 پنل خروجي تابلو
ت نصب در رك
توضيح داده شده

ر بر روي ديوار
بر پس بايبلوي 

مونتاژ 19ت شكل 

  

  

 
وايرشو: 16شكل

سر سيم
  

  :4تذكر
ه جامپرها، كابل
خوبي برخوردار

  

ي اس نحوه - 3
پس از تكميل

قابليتاين تابلو  
تانجام هر يك 

  
استقرار - 3- 1

چنانچه تاب
به صورت
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  نگهدارنده جهت نصب بر روي ديوارLاتصالينحوه:19شكل

  .موجود در لوازم جانبي بر روي ديوار محكم كنيد هاي را توسط رول پالكپس  بايتابلوي 
  

  :توجه  
  ) متر از كف 5/1حدود ( .اس بر روي ديوار نصب گردد بايد در باالي يوپيپس  بايتابلوي 

    

  
  بر روي ديوارپس فاراتل  نصب دستگاه باي: 20شكل 
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  ترانس ايزوله و اسيوپي ،استقرار تابلو:22شكل اساستقرار تابلو و يوپي: 21 شكل

  
  در ركپس  بايي نصب تابلوي  نحوه - 3- 2  

هاي نگهدارنده موجود در لوازم  رك نصب شود ابتدا دستگيرهدر داخل  پس بايچنانچه تابلوي 
هاي نگهدارنده بر روي Lبسته شده و سپس  23اي نگهدارنده مطابق شكل هLجانبي بر روي 

اس  فاصله آن تا يوپيكه  در پشت رك بطوري پس بايمحكم گردد و تابلوي  پس بايتابلوي 
  .گردد نزديك باشد مونتاژ مي

  
 پس فاراتل در ركمراحل نصب دستگاه باي:23شكل
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  فاراتل در رك به همراه ساير محصوالتپسنصب دستگاه باي:24شكل

  
  پس بايهاي تابلوي  اتصال كابل -4

براي  MP10000X3و  هاي با ورودي تكفاز براي دستگاه MP10000X1اين دستگاه در دو مدل 
  به ترتيب در ذيل ها فاز توليد شده است كه مراحل نصب ترمينال با ورودي سه هاي دستگاه

  .شرح داده شده است
  :1 توجه 

شود و از  هاي مناسب استفاده ها و سرسيم از كابلكشي اين تابلو  كشي و سيم در كابل
  .اطمينان حاصل گرددمحكم بودن اتصاالت 
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  هاي ورودي تكفاز اس مخصوص يوپيMP10000X1هايترمينال:25شكل

 
  فاز هاي ورودي سه اس مخصوص يوپيMP10000X3هايترمينال:26شكل 

  
  :2 توجه 

ها در جاي خود محكم  كابل تا دنماييرا سفت  گلند  ها پيچ پس از نصب كابل و اتصال سيم
   .دگردن

  :3 توجه 
  .درصورت محكم نبودن اتصاالت، امكان ذوب شدن ترمينالها وجود دارد

  پس بايتابلوي  خروجي بهبار  كل اتصال -4- 1
كه كل بارها به صورت يكپارچه به هم متصل باشند از ترمينال خروجي سمت راست  در صورتي

  .اين خروجي ظرفيت اتصال كل بارها را دارا است. تابلو استفاده گردد
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 6ي  نمره  اي ه رشتهمتر از كابل س 5در فاصله كمتر از پس  بايبه تابلوي  هااتصال كل باربراي 
از  باشد متر 5بيشتر از  فاصله كه ياستفاده گردد و در صورتسبز  - زرداي و  به رنگ آبي، قهوه

  .كابل سايز باالتر استفاده گردد
  :توجه 

  .هاي خروجي كوتاه باشداس با بار و يوپيپس  باياالمكان فاصله تابلوي  حتي
  

  
 سبز -زرد:  EARTH   آبي:N   ايقهوه: L: راهنما

  MP10000X3 و MP10000X1خروجياتصال كابل:27شكل

  پس بايتابلوي  )RESERVE(هاي رزرو  لاتصال بار به كاب -4- 2
مدار سه خروجي ديگر براي اتصال بارها به صورت مجزا تعبيه شده است كه امكان جداكردن 

  .كند پذير مي بار را تا چهار گروه امكان
  :توجه 

  .بارهاي متصل به آن انجام گردد با جريان كشي و انتخاب فيوز مينياتوري متناسب كابل
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 سبز-زرد: EARTH   آبي:N      اي قهوه: L: راهنما

  MP10000X3 و MP10000X1درRESERVE هاياستفاده از خروجي:28 شكل

  به ترانس ايزولهپس  بايتابلوي  ITRاتصال كابل  -4- 3
كه به ( رشته ITR 5كابل  توسط اس استفاده شود كه ترانس ايزوله به همراه يوپي در صورتي

  .متصل گردد پس به تابلوي باي، )صورت جداگانه بسته بندي شده است
ن سبز كه در دو سر آ -اي،آبي و زرد هاي مشكي، قرمز، قهوه با رنگ 6ي  رشته نمره 5اين كابل 

  .كند متصل مي پس بايورودي و خروجي ترانس ايزوله را به تابلوي  ،زده شده است كابلسر
جدا نماييد و به جاي آن  را ITRجامپرهاي  پس ي بايتابلو ITRبه ترمينال  ،براي اتصال كابل

  )29 مطابق شكل(.متصل گردد ITRكابل 
  :1 توجه 

باشد كه دو خانه وسطي  شش خانه مي ITR10000PROهاي ورودي و خروجي  ترمينال
  .توان به هر كدام متصل نمود ارت بوده و سيم ارت را مي
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  اي قهوه: LIN   آبي :NIN   سبز-زرد::EARTH قرمز:NOUT    مشكي: LOUT :راهنما

  MP10000X3 و MP10000X1بهITRاتصال كابل:29شكل
  :2 توجه 

جابجا شود، نمونه گيري ولتاژ  ITRكه خطوط فاز و نول ورودي در پنل دستگاه  درصورتي
خطاي  اس يوپيخروجي ترانس ايزوله به درستي انجام نمي شود و در اين صورت دستگاه 

Vout را نشان خواهد داد. 

  ماتيك پس اتو خروجي و كابل محافظ باي/ هاي ورودي  اتصال كابل -4- 4
اس  ورودي و خروجي يوپي  را به ترمينال TO UPS OUTPUTو  TO UPS INPUTهاي  كابل

به ترمينال ورودي و  30 ها به درستي مطابق شكل دقت شود كه هر يك از سيم. متصل نماييد
پس اتوماتيك را در جايگاه آن در پنل  همچنين كابل محافظ باي .اس متصل گردد خروجي يوپي

 .محكم نماييد ومتصل  ،پشت

 بيني شده را غيرفعال نموده و احتمال آسيب هاي پيش عدم اتصال اين كابل، تمامي حفاظت 
  .برد ها را باال مي اس و ريست شدن سيستم ديدن يوپي
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  :توجه 
  .ها تغيير نكنند ها ثابت است و به هيچ وجه طول كابل اندازه كابل

  

  
  اي قهوه: LINآبي    : NINسبز    -زرد: :EARTHآبي:NOUT   يا مشكي اي قهوه: LOUT:    راهنما

  MP10000X1 پس اتوماتيك در مدلخروجي و محافظ باي/هاي ورودياتصال كابل: 30شكل 
اس  هاي ورودي و خروجي را به ترمينال ورودي و خروجي يوپي كابل، بندي پس از تكميل سيم

  .خود محكم نماييدهاي موجود در لوازم جانبي در جاي  توسط بست
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  اي يا مشكي قهوه: Loutسبز   -زرد: :EARTHآبي :Nقرمز  :Tمشكي : Sاي     قهوه:R:راهنما

  MP10000X3 پس اتوماتيك در مدلخروجي و محافظ باي/هاي ورودياتصال كابل: 31شكل 
  

   



 

  

. متصل نماييد

. ي كريمپ شود

 نمودنكريمپ  - 
 رودي و خروجي

  

  .ع نماييد
ها م را به سر آن 

  

  

  دل سه فاز

هاي ورودي رسيم

-35شكل شماره 
هاي ور كابل

22 

ي ورودي را قطع
در لوازم جانبي

. ا متصل گردد

مد: ب
  وروديابل برق
بايد به سريرشو

  
نمونه سركابل -34

 ماده شده

  

  ي

رودي، برق تابلوي
6رشوهاي نمره

ها ب به سر سيم

 

 ل تكفاز
كا:32شكل

واي، لوي باي پس

4شكل شماره و
آم

ورودي ACكابل 
 

ورصال كابل برق
وايرخت نموده و

32(  
 

توسط ابزار مناسب

مدل:الف

تابلوق ورودي به

 
هاي ورودي سركابل
 خروجي

  

  

  

اتصال ك -4- 5
  :1 توجه 
پيش از اتص  

ها را لخ سر سيم
2مطابق شكل (

  :2 توجه 
ت وايرشوها

  

براي اتصال برق
  

س - 33شكل شماره 
خ
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  MP10000X1فاز  تكمدل  -5-4- 1
پس و تابلوي برق ورودي  در صورتي كه فاصله تابلوي باي تابلو به ورودي AC  براي اتصال برق

 هاي فاصله در وسبز - اي، آبي و زرد هاي قهوه با رنگ سيم 6x3از كابل  متر باشد، 5كمتر از 
  .استفاده گردد 10x3بيشتر از كابل 

  :1 توجه 
  .باشدداشته  كوتاهيكشي تا تابلوي برق اصلي مسير  االمكان كابل حتي

   :2 توجه 
  .از محكم بودن اتصاالت اطمينان حاصل نماييد

  

  
 سبز-زرد:EARTH آبي   :Nاي    قهوه:L:راهنما

  MP10000X1 در مدل تكفازوروديACاتصال كابل:36شكل
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  MP10000X3فاز  مدل سه -5-4- 2
پس و تابلوي برق ورودي  تابلوي بايكه فاصله  به تابلو، در صورتي AC براي اتصال برق ورودي

اي، قرمز، آبي  هاي مشكي، قهوه سيم  با رنگ 6x5از كابل  37مطابق شكل  متر باشد، 5كمتر از 
  .گرددمناسب استفاده   10x5از كابل باشد  متر 5از  تر فاصله بيشكه  و در صورتي سبز -و زرد

  

 
  سبز-زرد: :EARTHآبي  :Nقرمز  :Tمشكي  : Sاي      قهوه:R:راهنما

  MP10000X3 فاز سهدر مدلوروديACاتصال كابل:37شكل
                   هاي شود چهار رشته كابل ها، توصيه مي ريختگي كابل هم به منظور جلوگيري از به

  .توسط بست كمربندي به يكديگر متصل شوند) EXT. BYPASSو  TO ITRورودي، خروجي، (
  :توجه 

اس بايد به گونه اي باشد كه در معرض تردد  پي كشي از تابلو باي پس تا دستگاه يو كابل
 .افراد قرار نگيرد
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  عملكرد دستگاه -5
  اندازي دستگاه تست و راه -5- 1

  :اندازي دستگاه، مطابق مراحل زير عمل نماييد جهت تست و راه
تمامي بريكرهاي  دقت شود( تابلوي برق اصلي وصل نماييدورودي را از  AC برق -1

 ).باشند OFF در حالتپس  بايتابلوي ورودي و خروجي 

فاز  سهاگر تابلو . (نماييد ON، پس  باياس را در تابلوي  ورودي مربوط به يوپيبريكر  -2
روشن ) ها(سيگنال فاز ) هاي(  در اين حالت المپ) است چهار پل، اين بريكر باشد
با اتصال بريكر . گردد مي اس يوپي وارد كابل برق ورودي برق از طريق ود نشو مي

 .شود كننده متصل مي  خروجي برق به مصرف
 

  
  پس بريكر ورودي تابلو باي:38شكل

 .اندازي نماييد اس را راه اس، يوپي با توجه به دفترچه يوپي -3

در . گردد مي وارددار شده و به تابلو  كابل خروجي آن برقاس  يوپيوشن شدن پس از ر -4
 .گردد وضعيت المپ سبز رنگ خروجي روشن مياين 
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  پس بريكر خروجي تابلو باي:39شكل

قرمز تغيير  چراغپس اتوماتيك نباشد  در وضعيت باي اس يوپيه دستگاه ك در صورتي -5
را  اس يوپيست ا  كافي بخش حفاظت تابلو براي تست .گردد روشن مي DANGERوضعيت 

 چراغدر اين حالت  ،پس ببريد به مد باي 5- 2با توجه به شرايط ذكر شده در قسمت 
DANGER شود خاموش مي. 

  
  DANGERنشانگر:40شكل

  :1 توجه 
  .گردد روشن مي  DANGERالمپ قرمز رنگ  EXT.BYPASSدر صورت قطع بودن كابل 

  :2 توجه 
 NULLاس خطاي  پي يود، نسيم هاي فاز و نول ورودي برعكس باش اتصال كه در صورتي
  .كشي مجدداً بررسي و رفع اشكال گردد صورت الزم است كابل در اين. خواهد داد
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  :3 توجه 
  .خواهد داد Earthخطاي اس  پي پس فاقد ارت مناسب باشد، يو  ي كه تابلوي با در صورتي

  :4 توجه 
بر روي صفحه نمــايشگر دستگاه  BYPASSپس باشد، عبارت  در مد باي اس يوپيكه  زماني
  )42 و 41 هاي شكلمطابق . (اس نشان داده خواهد شد يوپي

  
  SDC6000دستگاه درباي پسدمنمايش:41شكل

  

  
  CAD10000دستگاه درباي پسدمنمايش:42شكل

  
  :5 توجه 

به روال تغيير وضعيت قيد شده بر روي تابلو دقت  MBSدر تمام مراحل كار با كليد 
  .نماييد
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  :6 توجه 
توجه شود عدم رعايت . اهميت بسيار زيادي دارد MBSاجراي به ترتيب مراحل سرويس 

  .ترتيب مراحل، ممكن است سبب آسيب دستگاه يا بار مصرفي شود

  MBSسرويس  -5- 2

  :1توجه 
  .چرخانده نشود MBS كليدوجه  به هيچ DANGERدر صورت روشن بودن چراغ قرمز 

  :2توجه 
  .اطمينان حاصل گردد ورودي AC از وجود برق MBSقبل از استفاده از سرويس 

  
  )BYPASS(به برق شهر  اس يوپيتغيير وضعيت از حالت روال 

 ثانيه با هم  3به مدت  صورت همزماناس را به  دستگاه يوپي OFFو  ONكليدهاي  )1
كه برق  در صورتي .آن قطع گردد، نگه داريد Beepكه صداي  فشار دهيد و تا زماني
براي اطالعات بيشتر به (رود  پس داخلي مي د بايبه م اس يوپيورودي مناسب باشد 

 ).رجوع گردد اس يوپيدفترچه راهنماي 

  

  
  SDC6000دستگاه-الف
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  CAD10000دستگاه-ب

  به برق شهر اس يوپيتغيير وضعيت از حالت : 43شكل 
قرار گرفته است و چراغ  BYPASSاس در وضعيت  كه يوپياطمينان حاصل كنيد  )2

DANGER  بر روي پنل ( خاموش شده استLCD اس وضعيت يوپي BYPASS 
 ).مشخص شده است

هاي ساعت  را باز نماييد و كليد را در جهت عقربه MBSكليد چرخان درپوش  )3
در اين  .، سپس درپوش را در جاي خود ببنديدتا روي برق شهر قرار گيرد بچرخانيد

 .گردند به برق شهر وصل ميجدا و مستقيماً  اس يوپيحالت بارها از 

 

   
  پس دستي چرخاندن و تغيير وضعيت كليد باي: 45شكل  باي پس دستيدرپوش محافظ نمودنباز : 44شكل
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  :تذكر
 .فوق، مجدداً درپوش دستگاه بسته شوددقت شود پس از انجام مراحل 

4( UPS INPUT BREAKER )را ) در سمت چپ تابلوOFF  نماييد كه در اين صورت
توان  گردد كه مي اس قطع مي هاي سيگنال ورودي خاموش و برق ورودي يوپي المپ
 .اس را جدا نمود هاي يوپي كابل

  
پس بريكر ورودي دستگاه باي:46شكل

  
 .كامل خاموش نماييداس را بطور  يوپي )5

  
  
  

  

  
  OFFبريكر ورودي باي پس دستي در حالتنمودنثابت:47شكل

  !خطر     
        UPS INPUT BREAKERاس حتماً در صورت جابجايي و عدم جايگزيني يوپي

  .ثابت كنيد OFF را به وسيله بست تعبيه شده، در حالت)در سمت چپ تابلو(
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هاي  اس از مدار، الزم است به ترتيب كابل جايي يا حذف موقت يوپي هجابدر صورت  نياز به 

  :پس جدا شوند باي يزير از تابلو
  TO UPS INPUTكابل  -1
 TO UPS OUTPUTكابل  -2

  TO EXT. BYPASSكابل  -3
 TO ITRكابل  -4

ها جمع شده و در مسير تردد  الزم است كابل از مسير، اس پي يوخارج نمودن پس از  
 .خاص نباشنداش

  
  اس يوپيبه ) BYPASS(تغيير وضعيت از حالت برق شهر  روال

نحوه نصب گفته شده در دفترچه اين دستگاه و ، مطابق اس يوپينصب مجدد  به در صورت نياز
  .اس عمل گردد يوپي

 UPS INPUTاس، هاي ورودي و خروجي يوپي اطمينان از اتصال درست كابل پس از )1

BREAKER )را در حالت ) در سمت چپ و باالي تابلوON  قرار داده و سپس درپوش
MBS روشن  اس يوپيهاي سيگنال موجود برق ورودي  در اين حالت المپ .را باز نماييد
 .گردد مياس  يوپيشود و در نتيجه برق وارد ترمينال ورودي  مي

 

  
  كليد بريكر ورودينمودنروشن:48شكل
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اس  قرار داده و اطمينان حاصل نماييد كه يوپي ONاس را در حالت  ق ورودي يوپيبريكر بر )2
 .خاموش باشد DANGERبايست چراغ  در اين حالت ميباشد،  مي BYPASSدر حالت 

رود  پس داخلي مي باي داس به م يوپي ،دارشدن ورودي با برق باز است MBSچون درپوش 
 .خاموش است DANGERد چراغ كه در اين م

 

  
  اس پي كليد بريكر ورودي دستگاه يو:49شكل

  :توجه 
روشن شده و در  DANGERالمپ  ،پس اتوماتيك در صورت قطع بودن كابل محافظ باي

  .گردد پس داخلي خاموش نمي د بايم
در اين حالت بار  .هاي ساعت بچرخانيد را خالف جهت عقربه MBSكليد چرخان اكنون  )3

 .گردد اس منتقل مي خروجي از برق شهر به خروجي يوپي

 

  
  هاي ساعت در جهت خالف عقربهMBSچرخاندن كليد چرخان:50شكل
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آن  Beepكه صداي  اس را بطور همزمان فشار دهيد و تا زماني يوپي OFFو  ON هاي دكمه )4
 .برود NORMAL MODEاس به  قطع گردد، نگه داريد تا يوپي

  .اس توجه گردد يوپي LCDاس  به پنل  بودن يوپي NORMAL MODEبراي اطمينان از 
  

   
  CAD10000دستگاه - ب SDC6000دستگاه - الف

  نشانگر عملكرد دستگاه در حالت استفاده از برق شهر: 51شكل 
  

محكم نماييد و از عملكرد  ها را كابل هاي كمربندي بستبنديد و را بپس  بايدرب اصلي تابلوي 
  .اس با توجه به دفترچه آن اطمينان حاصل نماييد صحيح يوپي

  
اس، از عملكرد صحيح دستگاه اطمينان حاصل  پي با زدن دكمه تست روي پنل جلوي يو 

 .نماييد
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  بلوك دياگرام اتصال دستگاه - 1پيوست 
  

  
  اس و ترانس ايزوله يوپيبه  MP10000X1تابلويبلوك دياگرام اتصال:الف

  
 

  
  اس و ترانس ايزوله به يوپيMP10000X3 تابلويبلوك دياگرام اتصال:ب

52شكل    
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  جدول مشخصات فني - 2پيوست 

  

MP10000X3 MP10000X1 مدل 

10000VA ناميتوان  

380V (4W+PE) 220V (2W+PE) ورودي ولتاژ نامي 

50/60 Hz فركانس 

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

63A 63A حداكثر جريان 

220V (2W+PE)  ولتاژ نامي فركانس 50/60Hz خروجي
)ارت+نول+فاز(تكفاز  فاز 

040C شرايط  دما
 رطوبت  )فشرده يرغ( %95~0 محيطيي

 MP10000مشخصات فني دستگاه : 2 جدول
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  جدول مشخصات فيزيكي - 3پيوست 

  

  مدل
  ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد

)mm(  
 (Kg) وزن

 بنديبسته با  خالص

MP10000X1 
  310*129*440  :خالص

  310*147*490: با دستگيره جهت رك
 *129*490 310 :با دستگيره جهت نصب روي ديوار

 420*215*510: يبند بسته با

9.5 11.6 

MP10000X3 10.5 12.6 

 پس بايمشخصات فيزيكي دستگاه : 3 جدول
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   MP10000X3و MP10000X1هاي  اتصاالت ترمينال نقشه - 4پيوست 
  

 
  MP10000X1دستگاههاي  اتصاالت ترمينال:53شكل 

 
  MP10000X3دستگاههاي  اتصاالت ترمينال:54شكل 
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  گارانتي - 5پيوست 
اوليه و همچنين عملكرد، به مدت شركت فاراتل ترانس اتوماتيك خود را از نظر كيفيت مـواد 

به منظور برخورداري از خدمات گارانتي، الزم است پس از خريد . نمايد يك سال گارانتي مي
  .دستگاه، بالفاصله فرم اشتراك داخل كارتن را تكميل نموده و پست نماييد

  :باشند مـوارد زير مشمول گارانتي نمي
 عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه راهنما  
 كشي صحيح و اتصال نادرست دستگاه به ارت عدم رعايت كابل  
  اقدام به تعمير و يا باز نمودن درب دستگاه توسط هر شخص غير از تعميركاران مجاز

  شركت فاراتل
 عدم ارسال فرم اشتراك داخل كارتن تا يك ماه پس از خريد دستگاه 

 عدم نصب دستگاه توسط نمايندگان مجاز 

رده به دستگاه بر اثر عواملي مانند سقوط از ارتفـاع يا برخورد با اشياء بديهي است خسارات وا
هرگونه تماس با آب يا اسيد و ديگر اتفاقات از اين قبيل مشمول  سوزي، زلزله، ديگر، آتش
  .باشد گارانتي نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  

 
  


