
 

  
  

  راهنماي استفاده از
 استابياليزر سه فاز فاراتل 
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  گفتار: پيش
كاربر گرامي با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خريد محصوالت فاراتل، ورود شما را به 

  انواده بزرگ فاراتل تبريك ميگوييم.خ
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  از آنجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن است باعث بروز خسارت

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

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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  شرايط نصب و گارانتي
ـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت شركت فاراتل ترانس اتوماتيك خود را از نظر كيفيت م

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

  :باشند مـوارد زير مشمول گارانتي نمي
  اهنماعدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه ر -1
  كشي صحيح و اتصال نادرست دستگاه به ارت عدم رعايت كابل -2
اقدام به تعمير و يا باز نمودن درب دستگاه توسط هر شخص غيـر از تعميركـاران مجـاز     -3

  شركت فاراتل
 عدم ارسال فرم اشتراك داخل كارتن تا يك ماه پس از خريد دستگاه -4

 عدم نصب دستگاه توسط نمايندگان مجاز -5
  

رات وارده به دستگاه بر اثر عواملي مانند سقوط از ارتفـاع يا برخورد با اشياء بديهي است خسا
هرگونه تماس با آب يا اسيد و ديگر اتفاقات از اين قبيل مشمول  سوزي، زلزله، ديگر، آتش
  باشد. گارانتي نمي
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  اجزاي جانبي دستگاه - 1
  باشد: FaraPower253لطفاً دقت فرماييد لوازم جانبي زير همراه دستگاه 

  دستگاهدفترچه راهنماي استفاده از 

 كارت گارانتي 

 10 شو لعدد كابU شكل 

 ليست نمايندگان خدمات پس از فروش 

 2عدد بست كمربندي سفيد 

  
  معرفي دستگاه - 2

آمپر در هر فاز خروجي  25با جريان  FaraPower253استابياليزر سه فاز فاراتل مدل 
، وسايل حساس هاي دقيق آزمايشگاهي ، دستگاهفاز سه صنعتيهاي  خوبي از سيستمه تواند ب مي
شهر محافظت در مقابل نوسانات و اختالالت برق  ...هاي مخابراتي و گيري، سيستم دازهان

  نمايد.
اي باال  هاي مصرفي را بطور قابل مالحظه استابياليزر فاراتل دقت عمل دستگاه  ،عالوه بر اين

هاي تعميراتي  برده و در نتيجه باعث طوالني شدن عمر و صحت عمل آنها گرديده و از هزينه
 . آورد و اتالف وقت جلوگيري بعمل مي

ه صورتي طراحي و ساخته شده است كه حتي در تغييرات دستگاه استابياليزر سه فاز فاراتل ب
  كند. تنظيم و تثبيت مي براي هر فاز 220VACسريع برق شهر ولتاژ خروجي را روي 

  توان به موارد زير اشاره نمود: مي اين دستگاههاي منحصر بفرد  از ويژگي
 صورتبه ق را ، بطوريكه افت يا افزايش بربودهت ولتاژ دستگاه مجهز به مدار تثبي 

كننده  ولتاژ مناسب را در اختيار مصرف ،تشخيص داده و پس از تثبيت آن كاتوماتي
  دهد. قرار مي

 خروجي هر يك از فازها نسبت باشد بطوريكه اگر ولتاژ  مجهز به سيستم محافظ مي
 140VAC( 190VACورودي) و يا كمتر از  240VAC )275VACبه نول بيش از 

هاي مصرفي در مقابل  اليزر را قطع كرده و از دستگاهگردد، خروجي استابي ورودي)
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نمايد و در صورت عادي شدن ولتاژ، بطور اتوماتيك  ولتاژ برق غير مجاز حفاظت مي
 كند. برق خروجي را وصل مي

  كه باعث اختالل در عملكرد را مجهز به فيلتري است كه نويز موجود در برق شهر
ده و برقي عاري از هر گونه پارازيت شود حذف كر هاي دقيق و حساس مي دستگاه

  نمايد. هاي مصرفي در خروجي ايجاد مي جهت استفاده دستگاه
 باشد تا در صورت قطع و وصل برق، پس از رفع شدن  داراي مدار تاخير مي

  كننده قرار دهد. نوسانات برق شهر، ولتاژ مناسب را در اختيار مصرف
 آمپر در هر  25في دستگاه بيش از مجهز به آالرم صوتي است كه هر گاه بار مصر

در اين حالت براي قطع شدن آالرم  .دهد فاز شود به صدا درآمده و هشدار مي
 1بايد بار مصرفي را كاهش دهيد. ،صوتي

 اي كه اگر توالي فاز در برق  باشد. به گونه داراي مدار تشخيص توالي فاز ورودي مي
 ورودي رعايت نشده باشد، برق خروجي وصل نخواهد شد.

 كننده المپ باشد، تثبيت ولتاژ در هنگام نوسان برق شهر به  در صورتي كه مصرف
 شد.با صورت كم نور يا پر نور شدن المپ مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  شود. ها انجام نمي رله وضعيت الت اضافه بار عمل تثبيت ولتاژ و تغييرها، در ح به علت وجود مدار حفاظتي رله  - 1
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  مشخصات دستگاه - 3
  نماي جلو -3- 1

  

 T و R ،S وجود فازهاي ي دهنده به ترتيب نشان Tو  R ،S روشن بودن نمايشگرهاي زرد -1
  باشند. ورودي ميدر 

 ازهايـقطع بودن ف ي دهنده به ترتيب نشان Tو  R ،S گرهاي قرمزـروشن بودن نمايش -2
R ،S  وT  باشند كه معرف افزايش و يا كاهش بيش از حد ولتاژ در فاز  خروجي ميدر

 باشد. مربوطه مي

  باشد. ي توالي صحيح فاز در ورودي مي دهنده نشان  سبز توالي فازروشن بودن نمايشگر  -3
خروجي  Tو  R ،S وجود برق مجـاز در فازهاي ي دهنده روشن بودن نمايشگر سبز نشان -4

  باشد. و وصل بودن خروجي مي
كه جهت حفاظت و روشن و  )رديفه 4( با ورودي نول كليد فيوز مينياتوري سه فاز -5

 رود. ر ميخاموش كردن دستگاه بكا

 

 
  : نماي پنل جلوي دستگاه1ي  شكل شماره
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 پشتنماي  -3- 2

 
 
 

 
 

 : نماي ترمينال پشت دستگاه2ي  شكل شماره
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  اندازي طريقه نصب و راه  - 4

  جهت نصب دستگاه به ترتيب زير عمل نماييد.
 ابتدا فيوز اصلي برق شهر را قطع نماييد.  -1

متر تهيه شود. دقت شود  2و با طول حداكثر  5/2ي  رهاي با نم رشته پنجدو عدد كابل  -2
 ي باالتر استفاده گردد. هايي با نمره تر از كابل تا براي فواصل طوالني

شكل قرار دارد كه بايد از يك سمت به  Uشو لعدد كاب ده، دستگاهبندي  در داخل بسته -3
كريمپ،  هاي هر دو كابل كريمپ شود. در صورت عدم وجود ابزار مناسب جهت سيم

  كاري نمائيد. آنها را با قلع لحيم
 كليد فيوز مينياتوري سه فاز استابياليزر را در حالت خاموش قرار دهيد. -4

  ها قابل رويت باشند.  در پشت دستگاه قاب ترمينال را باز نموده تا ترمينال -5
، R ،S ،T( از چپ به راست ورودي را به ترتيب ، نول و ارتبا توالي صحيح برق سه فاز -6

N  به ترمينال ورودي متصل نماييد.ارتو (  
و  R ،S ،T ،N( از چپ به راست كننده را به ترتيب كابل برق دستگاه مصرفسپس  -7

 د.) به ترمينال خروجي متصل نماييارت

 .قاب روي ترمينال مجدداً در محل آن بسته شوداكنون  -8

استابياليزر را در فيوز اصلي برق شهر را وصل نماييد. كليد فيوز مينياتوري سه فاز  -9
حالت روشن قرار دهيد. در اين حالت سه عدد نمايشگر زرد (معرف وجود سه فاز 

و نمايشگر سبز  )ورودي) و سه عدد نمايشگر قرمز (معرف قطع برق سه فاز خروجي
، با خاموش شدن سه نمايشگر قرمز ثانيه 10شود كه پس از  روشن مي توالي فاز ورودي

برق سه فاز تثبيت شده در ترمينال  وصل وخروجي  ،زو روشن شدن نمايشگر سب
آمپر استفاده  25هاي سه فاز تا  توان از آن جهت دستگاه خروجي وجود داشته كه مي

  نمود. 
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  جدول مشخصات فني - 5
  FaraPower253  مدل

  ورودي
 155-265 (VAC) هر فاز نسبت به نول ولتاژ

 3*25  (Amax) دائم جريان

 (N, R, S, T) چهار سيمه -ازسه ف  فاز

  خروجي

 22012 (VAC) ولتاژ هر فاز نسبت به نول

 3*25 (Amax) جريان

 3X6000 (VAmax) توان

 <0.9 (Load Factor) ضريب بار

 3X50  (A) جريان استارت

 50-60  (Hz) فركانس

  (N, R, S, T) چهار سيمه -سه فاز  فاز
  ثانيه 10  زمان تاخير وصل

  اتمشخص
  فيزيكي

 (Kg) وزن
 75.8 خالص

 89  بندي با بسته

 ابعاد
 (mm) 

  ]عرض*عمق*ارتفاع[

 675*455*620 خالص

 850*520*700  بندي با بسته

 0~40 (0C)دما شرايط محيطي

 

265 ازبيش  صورتي كه ولتاژ ورودي هر يك از فازها نسبت به نول درVAC 155 از ا كمتريVAC از  فازهاولتاژ خروجي  ، آنگاهشود
 ياخروجي نسبت به نول) و  240VAC (معادل 275VAC بيش از خارج شده و چنانچه ولتاژ ورودي  22012VAC بازه رگوالسيون

 كند. خروجي نسبت به نول) شود، استابياليزر فاراتل خروجي را قطع مي 190VAC (معادل 140VAC كمتر از

  
  برداري نكات ايمني و بهره - 6
 .دستگاه با احتياط كامل حمل شود  
 اندازي همين دفترچه را با  قبل از نصب دستگاه، مطالب مندرج در بخش طريقه نصب و راه

  دقت مطالعه نماييد.
 .به هنگام بروز هرگونه اشكال فقط با تعميركاران مجاز شركت فاراتل تماس حاصل نماييد  
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 دار نظافت و گردگيري  هت افزايش عمر دستگاه آن را فقط با دستمال نمشود ج توصيه مي
  ها خودداري نماييد. كننده نماييد و از بكارگيري پاك

 هاي آن از اشيا  دستگاه بايد در محلي نصب شود كه بتواند به خوبي خنك شود و هواكش
  فاصله داشته باشد. متر سانتي 10 حداقل جانبي

 ر معرض نور مستقيم خورشيد، منابع حرارتي و رطوبت باال خودداري از قرار دادن دستگاه د
  شود.

  از وارد نمودن هرگونه اشيا خارجي به داخل دستگاه يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر
  روي آن جداً خودداري نماييد.

 .از نصب دستگاه در محلي كه ارتباط مستقيم با گاز دارد خودداري كنيد  
 400~0اركرد دستگاه دماي مناسب براي كC .جهت جلوگيري از افزايش دماي دستگاه  است

 بايد آن را در محلي نصب نمود كه دور از آتش و دماي باال باشد.

 دستگاه اجتناب شود.هاي هواكش  از مسدود نمودن شبكه 

 تامين شود برق ورودي دستگاه حتماً از تابلوي اصلي برق. 

 ) توالي فاز وروديN, R, S, T( كننده تعيين شود جهت دستگاه مصرف. 

 هاي دستگاه استابياليزر را كامل و محكم  هاي كابل ورودي و خروجي به ترمينال اتصال سيم
 نماييد تا از گرم شدن محل اتصال در اثر عبور جريان برق جلوگيري بعمل آيد.

 و جريان آمپر بيشتر باشد  25كننده سه فاز نبايد از  هاي مصرف جريان مصرفي دستگاه
 آمپر تجاوز كند. 50استارت اوليه آنها نيز نبايد از 

 كشي مجزا استفاده شود. كننده از كابل هاي مصرف جهت دستگاه 

 شود جريان دائم  به منظور افزايش طول عمر و ايمني هر چه بيشتر دستگاه پيشنهاد مي
        .آمپر تجاوز نكند 20مصرفي از 

                                                                                                                          

  
  


