راهنمای استفاده از
استابیالیزر مدل STB12000

مدل:
) STB12000 (9001746050

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.
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 -1معرفی اولیهی دستگاه
دستگاه استابیالیزر  12کیلوولت آمپر مدل  STB12000به گونهای طراحی شده است که به
بهترین نحو میتواند از دستگاهها و لوازم برقی در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر و خطرات
ناشی از از رعد برق و ...محافظت نماید.
دستگاه استابیالیزر مدل  STB12000دارای فیلتری است که نویز موجود در برق شهر را که
باعث اختالل در عملکرد دستگاههای مصرفکننده میگردد ،حذف نموده و برق تثبیت شده
عاری از هرگونه پارازیت ،جهت استفاده دستگاههای مصرفی در خروجی ایجاد مینماید .در
صورتی که مصرفکننده المپ باشد ،تثبیت ولتاژ در هنگام نوسان برق شهر به صورت کم نور یا
پر نور شدن المپ میباشد .این دستگاه مخصوص محافظت و تقویت یا تضعیف برق تک فاز
ساختمانها حداکثر تا  38آمپر میباشد .هرگاه بار مصرفی دستگاه بیش از  38آمپر شود
هشداردهنده صوتی دستگاه بصورت منقطع به صدا در میآید و چراغ قرمز مربوط به بار %100
بصورت چشمکزن عمل نموده و پس از مدتی در صورت ادامه اضافه بار خروجی قطع خواهد
شد.
پس از قطع خروجی در اثر اضافه بار ،چراغهای مربوط به بار خاموش شده چراغ قرمز از
چراغهای مربوط به بار روشن میشود که مشخصکنندهی قطع بودن خروجی در اثر اضافه بار
میباشد.
چنانچه ولتاژ خروجی بیش از  240ولت (معادل  320ولت ورودی) و یا کمتر از ( 190معادل
 125ولت ورودی) شود استابیالیزر فاراتل خروجی را قطع نموده و از دستگاههای مصرفی در
مقابل برق غیر نرمال محافظت مینماید .در این حالت چراغ سبز  OUTPUTخاموش شده و
چراغ زرد از چراغهای نشاندهنده میزان بار (جدول شماره  )1روشن میشود که مشخصکنندهی
قطع شدن خروجی در اثر برق غیر نرمال میباشد .در صورت عادی شدن ولتاژ برق شهر چراغ
سبز  OUTPUTبصورت چشمکزن عمل نموده و پس از حدود سه دقیقه خروجی وصل شده و
چراغ سبز  OUTPUTاز حالت چشمکزن خارج شده و روشن میماند که نشان دهنده وصل
بودن خروجی میباشد.
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 -2اجزای جانبی دستگاه
لطفاً دقت فرمایید لوازم جانبی زیر همراه دستگاه  STB12000باشد:
 -1دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه استابیالیزر مدل

STB12000

 -2دو عدد کابل متصل به کانکتور
 -3چهار عدد رولپالك همراه پیچ
 -4پایه نصب دستگاه استابیالیزر بر روی دیوار
 -5کارت گارانتی

 -3نمای ظاهری و شرح عملكرد دستگاه
 -1-3كلید ON / OFF

کلید  ON/OFFجهت قطع و وصل نمودن برق قسمت الکترونیک دستگاه میباشد که توسط آن
میتوان برق خروجی را قطع و وصل نمود.
 -2-3چراغهای وضعیت دستگاه
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 -Aچراغهای نشان دهنده ولتاژ ورودی
 روشن بودن چراغ سبز نشاندهندهی نرمال بودن برق ورودی میباشد و در این حالت ولتاژ
ورودی و خروجی تقریباً یکسان بوده و دستگاه عمل تقویت و یا تضعیف ولتاژ را انجام نمیدهد.
 روشن بودن چراغ زرد پائینی نشاندهندهی پائین بودن برق ورودی میباشد که در این حالت
دستگاه عمل تقویت ولتاژ را انجام میدهد و اگر چراغ بصورت چشمکزن باشد نشاندهنده
کاهش بیش از حد ولتاژ ورودی بوده و آخرین مرحله تقویت میباشد.
 روشن بودن چراغ زرد باالیی نشاندهندهی باال بودن برق ورودی میباشد که در این حالت
دستگاه عمل تضعیف ولتاژ را انجام میدهد و چنانچه چراغ چشمکزن باشد نشاندهندهی
افزایش بیش از حد ولتاژ ورودی بوده وآخرین مرحله تضعیف میباشد.
LOAD -B

 در صورتیکه خروجی دستگاه وصل باشد چراغهای  LOADمیزان توان مصرفی را بصورت
درصدی از توان نامی دستگاه مطابق جدول شماره  1نمایش میدهد و اگر بار بیشتر از %100
باشد چراغ قرمز  LOADبصورت چشمکزن عمل مینماید.
 در صورتیکه خروجی دستگاه قطع باشد ،چراغهای  LOADمطابق جدول شماره  1نشاندهندهی
علت قطع بودن خروجی میباشد.
خروجی دستگاه قطع

خروجی دستگاه وصل

علت قطع بودن خروجی

میزان توان مصرفی

چراغ سبز شماره 1

ــ

020%

چراغ سبز شماره 2

خطای تصحیح ولتاژ

2140%

چراغ سبز شماره 3

دمای غیر مجاز دستگاه ()OVER HEAT

4160%

چراغ زرد شماره 4

برق غیر نرمال ( )OUT OF LIMIT

6180%

چراغ قرمز شماره 5

اضافه بار ()OVER LOAD

81100%

LOAD

جدول شمارهی  :1راهنمای چراغ
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LOAD

OUTPUT -C

روشن بودن چراغ سبز  OUTPUTنشاندهندهی وصل بودن خروجی و تحویل ولتاژ نرمال به
دستگاههای مصرفی میباشد .در صورتی که چراغ سبز  OUTPUTخاموش باشد نشاندهندهی
قطع بودن خروجی بوده و علت قطع با توجه به وضعیت چراغهای  LOADمشخص میشود در
صورتیکه چراغ سبز  OUTPUTبصورت چشمکزن باشد نشاندهندهی زمان تاخیر در وصل
دستگاه میباشد و پس از گذشت زمان تاخیر حدود  3دقیقه خروجی وصل خواهد شد.
( LOW VOLTAGE) LV -D

در صورتیکه ولتاژ تحویلی دستگاه کمتر از حداقل ولتاژ خروجی مجاز  190ولت (معادل
125ولت ورودی) باشد ،خروجی دستگاه استابیالیزر قطع میگردد .این عمل مـوجب میشود تا
هنگام پاییـن بودن ولتاژ برق به دستگاههای دارای موتور آسیب نرسد .در صورتیکه از ولتاژ
پایین فقط جهت روشنایی استفاده شود ،میتوان پس از خارج نمودن دستگاههای موتوردار از
برق ،شستی  LVرا برای چند ثانیه فشار داد تا صدای بوق شنیده شود .پس از قطع شدن صدای
بوق شستی را رها کنید ،در این لحظه چراغ قرمز سمت چپ شستی  LVروشن و چراغ قرمز
 FAULTخاموش و چراغ سبز  OUTPUTشروع به چشمک زدن مینماید و پس از اتمام زمان
تاخیر ،خروجی دستگاه وصل میشود و ولتاژ کمتر از  190ولت میتواند جهت روشنایی مورد
استفاده قرار گیرد.
پس از نرمال شدن ولتاژ ،دستگاه بصورت خودکار از حالت برق ضعیف  LVخارج شده و چراغ
مربوطه خاموش میشود و میتوان مجدداً دستگاههای دارای موتور را به برق خروجی دستگاه
وصل نمود .در ضمن اگر در حالت  LVمجدداً شستی را مانند مرحله قبل فشار دهید دستگاه از
وضعیت برق ضعیف  LVخارج خواهد شد.
FAULT -E
روشن شدن چراغ قرمز  FAULTنشاندهندهی قطع شدن خروجی دستگاه میباشد و هر یک از

چراغهای  LOADمطابق جدول شماره  1تا روشن شدن دستگاه ،مشخصکنندهی علت قطع
خروجی خواهد بود و پس از وصل خروجی چراغهای فوق مجدداً نشاندهندهی میزان توان
مصرفی خواهند بود.
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 -4نصب و راهاندازی دستگاه
 -1-4نكات ایمنی
 قبل از نصب دستگاه ،مطالب مندرج در بخش طریقه نصب و راهاندازی این دفترچه را با
دقت مطالعه نمایید.
 به هنگام بروز هرگونه اشکال فقط با تعمیرکاران مجاز شرکت فاراتل تماس حاصل نمایید.
 توصیه میشود جهت افزایش عمر دستگاه آن را فقط با دستمال نمدار نظافت و گردگیری
نمایید و از بکارگیری پاكکنندهها خودداری نمایید.
 دستگاه باید در محلی نصب شود که بتواند به خوبی خنک شود و هواکشهای آن از اشیا
جانبی  10 cmفاصله داشته باشد.
 از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید ،منابع حرارتی و رطوبت باال
خودداری شود.
 از وارد نمودن هرگونه اشیا خارجی به داخل دستگاه یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر
روی آن جداً خودداری نمایید.
 از نصب دستگاه در محلی که ارتباط مستقیم با گاز دارد خودداری نمایید.
 حداکثر دمای مجاز برای کارکرد دستگاه  (0-40)0Cاست .جهت جلوگیری از افزایش دمای
دستگاه باید آن را در محلی نصب نمود که دور از آتش و دمای باال باشد.

 -2-4اتصال دستگاه
 محل نصب ترانس را در جایی سرپوشیده به نحوی انتخاب نمایید که تحت هیچ شرایطی
آب ،برف و باران در آن نفوذ نکند.
 پس از انتخاب محل مناسب ،ابتدا با استفاده از پایه نصب موجود در کارتن ،محل
سوراخها را مشخص و سپس با استفاده از رولپالك و پیچهای موجود پایه نصب را بر روی
دیوار نصب نمایید و استابیالیزر را روی آن قرار دهید.
 فیوز زیر کنتور را قطع نمایید.
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 دو عدد کابل متصل به کانکتور داخل کارتن موجود میباشد ،یکی از کابلها را به سیمکشی
ساختمان و دیگری را به برق بعد از فیوز کنتور متصل نمایید و محل اتصالها را با نوار
چسب برق کامالً بپوشانید (سیم مشکی مربوط به فاز و سیم آبی مربوط به نول میباشد).
تذكر:
برای اتصال کابلها الزم است فاز و نول سیمکشی ساختمان از برق کنتور کامالً جدا شود و هیچ
ارتباط مستقیمی بین آنها برقرار نباشد( .رجوع به پیوست )1
 کانکتور متصل به برق کنتور را به ورودی دستگاه و کانکتور متصل به سیمکشی ساختمان
را به خروجی دستگاه وصل نمایید.
 فیـوز اصلی زیر کنتور را وصل نموده (فیـوز زیر کنتور از نوع اتوماتیک و حتماً سالم باشد)
سپس کلید دستگاه را روشن نمایید .در این حالت به منظور تست چراغهای روی پنل،
همگی آنها روشن شده و حدوداً در هر ثانیه یک چراغ خاموش میشود و با خاموش شدن
هر چراغ صدای یک بوق کوتاه شنیده خواهد شد .پس از خاموش شدن تمامی چراغها ،با
توجه به بخش  ،3-2چراغها وضعیت دستگاه را نشان خواهند داد .در صورت نرمال بودن
برق خروجی پس از اتمام زمان تاخیر ولتاژ  220ولت تثبیت شده به دستگاههای مصرفی
وصل میشود.
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 در صورت دسترسی به ارت مناسب میتوان آن را به محل اتصال ارت دستگاه متصل
نمود.

 -3-4خارج نمودن استابیالیزر از مسیر برق ساختمان
در صورتیکه به هر علت (استفاده از دستگاه جوشکاری ،سرویس دسـتگاه و…) نیـاز بـه خـروج
استابیالیزر از مسیر برق ساختمان باشد ،به ترتیب زیر عمل نمایید:
 کلید استابیالیزر را خاموش و فیوز زیر کنتور برق را قطع نمایید.
 کانکتورهای برق ورودی و خروجی را از استابیالیزر جدا و به یکدیگر متصل نمایید.
 فیوز کنتور را وصل نمایید.
پس از انجام مراحل فوق برق ساختمان وصل خواهد شد.
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 -4-4در مسیر برق قرار دادن مجدد استابیالیزر
جهت در مسیر قرار دادن مجدد استابیالیزر ،به ترتیب زیر عمل نمایید:
 فیوز زیر کنتور را قطع نمایید.
 کانکتورها را از هم جدا نمایید.
 کانکتور متصل به کنتور برق را به ورودی استابیالیزر و کانکتور متصل به سیمکشی
ساختمان را به خروجی استابیالیزر وصل نمایید.
 فیوز زیر کنتور برق را وصل و کلید استابیالیزر را روشن نمایید .پس از حدود  3دقیقه
تاخیر برق ساختمان وصل خواهد شد.
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 -5جدول مشخصات فنی
مدل

STB12000

ولتاژ

][VAC

135-310

ورودی

تکفاز

فاز
حفاظت در مقابل
ولتاژ

][VAC

جریان
توان

خروجی

ضریب بار

[J] Surge

220±11V

][AMax

38A

][VAMax

12000

)(Load Factor

>0.7

][Cycles

>4

زمان پاسخ

فرکانس

][Hz

50/60

فاز

تکفاز

زمان تاخیر وصل

 3دقیقه

مشخصات فیزیکی

وزن
ابعاد
]ارتفاع

630

)(mm

*عمق*عرض[

شرایط
محیطی

دما

خالص

45.3

با بستهبندی

48.3

خالص

400*600*134

با بستهبندی

510*710*260

)(0C

0-40

 در صورتی که ولتاژ ورودی بیش از  310VACیا کمتر از  135VACشود ،ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگوالسیون
 (220±11)VACخارج شده و چنانچه ولتاژ ورودی بیش از ( 320VACمعادل  240VACخروجی) و یا کمتر از
(معادل  190VACخروجی) شود ،آنگاه استابیالیزر فاراتل خروجی را قطع میکند.
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 -6گارانتی و خدمات پس از فروش
شرکت فاراتل ترانس اتوماتیک خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکرد ،به مدت
یک سال گارانتی مینماید .به منظور برخورداری از خدمات گارانتی ،الزم است پس از خرید
دستگاه ،بالفاصله فرم اشتراك داخل کارتن را تکمیل نموده و پست نمایید.
مـوارد زیر مشمول گارانتی نمیباشند:
 -1عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه راهنما
 -2عدم رعایت کابلکشی صحیح و اتصال نادرست دستگاه به ارت
 -3اقدام به تعمیر و یا باز نمودن درب دستگاه توسط هر شخص غیـر از تعمیرکـاران مجـاز
شرکت فاراتل
 -4عدم ارسال فرم اشتراك داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاه
 -5عدم نصب دستگاه توسط نمایندگان مجاز
بدیهی است خسارات وارده به دستگاه بر اثر عواملی مانند سقوط از ارتفـاع یا برخورد با اشیاء
دیگر ،آتشسوزی ،زلزله ،هرگونه تماس با آب یا اسید و دیگر اتفاقات از این قبیل مشمول
گارانتی نمیباشد.
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پیوست  -1روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی
 هدف:از آنجایی که برای نصب و استفاده از دستگاه  STB12000مدار سیمکشی ورودی دستگاه بایـد
از سیمکشی خروجی مجزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه  STB12000برای حصول اطمینان
از جدا بودن مسیر فاز و نول ورودی از فاز و نول خروجی میتوان آزمایش زیر را انجام داد.
 ابزار مورد نیاز جهت آزمایش: -1یک عدد المپ به همراه سرپیچ آویز
تذکر :در صورتی که احتمال وجود دو یا سه فاز در سیمکشی وجود دارد به جای یک المپ از دو
المپ سری استفاده شود.
 -2سیمهای برق جهت برقراری اتصاالت
 -نحوهی انجام آزمایش و نتیجهگیری:

از آنجایی که دستگاه  STB12000مانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرفکننده و برق شهر
است ،با استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتیبهای مختلـف ( 6حالـت) هماننـد شـکل زیـر
انتظار داریم تا فقط در یک حالت المپ روشن شود .تنها در این صورت میتوان از مجـزا بـودن
ورودی و خروجی اطمینان حاصل نمود و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی وجـود
دارد که باید برطرف گردد.
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