راهنمای استفاده از
استابیالیزر مدل STB2000

مدل:
) STB2000 (9001746006

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
استابیالیزر فاراتل مدل  STB2000مخصوص سیستمهای کامپیوتری ،با مشخصاات منحصار باه
فرد به نحوی طراحی و ساخته شده که بخوبی میتواند از دستگاههای الکترونیکی خاانگی و اداری
در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر ،خطرات ناشی از رعد و برق و غیره محافظت نماید.
استابیالیزر  STB2000تمام اتوماتیک بوده و نیازی به خاموش کردن ندارد و با تنظایم و تثبیات
ولتاژ برق شهر بطور اتوماتیک ،ولتاژ مناسب را به دستگاههای خانگی و اداری میرساند.
استابیالیزر  STB2000مجهز به سیستم حفاظت در مقابل افزایش دماای داخیای میباشاد و در
صورتیکه درجه حرارت داخیی دستگاه از حد استاندارد تجاوز کند ،بارق خروجای دساتگاه بطاور
اتوماتیک قطع میشود .در این حالت اگر بار بیش از حد مجاز به دستگاه متصل شده است ،آن را
از خروجی جدا نمایید.

 -2نصب و راهاندازی دستگاه
 -2-1نکات ایمنی
 -1محل استقرار دستگاه را به نحوی انتخاب نمایید که تحت هیچ شارایطی آب در آن نفاو
نکند.
 -2دستگاه دارای دو شاخه اساتاندارد باا شااخکهایی باه قطار  4/8میییمتار میباشاد .در
صورتیکه پریز ساختمان شما قدیمی و یا غیر استاندارد باشد ،الزم است که سریعاً نسابت
به تعویض آن اقدام نمایید.
هشدار:
از تعویض دو شاخه دستگاه جدا خودداری
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نمایید.

 -2-2اتصال دستگاه
ابتدا دو شاخههای دستگاههای الکترونیکی خانگی و اداری خود را به پریاز پشات دساتگاه وصال
نموده و پس از اطمینان از اتصال کامل ،دوشاخه ورودی دستگاه را باه پریاز بارق شاهر متصال
نمایید .در این حالت ابتدا چراغ قرمز دستگاه روشن شده و پس از مدت زمان انتظاار حادود ده
ثانیه ،چراغ سبز که نشاندهنده ولتاژ خروجی مناسب است روشن
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میگردد.

 -3شرح نمای جلوی STB2000
چراغ سبز (نشاندهنده ولتاژ خروجی نرمال)
روشن شدن چراغ سبز نمایانگر آن است که استابیالیزر  STB2000ولتاژ برق ورودی را تنظیم و
تثبیت نموده و در حال رسااندن ولتااژ  220ولات باه دساتگاههای الکترونیکای خاانگی و اداری
میباشد.
چراغ زرد (نشاندهنده ولتاژ ورودی غیر نرمال)
روشن شدن چراغ زرد نمایانگر آن است که ولتاژ برق ورودی باالتر و یا پاایینتر از حاد نرماال
است و در این حالت استابیالیزر  STB2000در حال تصحیح (تقویت یاا تعاعی و ولتااژ ورودی
میباشد.
چراغ قرمز (نشاندهنده قطع ولتاژ خروجی)
روشن شدن چراغ قرمز نمایانگر آن است که ولتاژ برق ورودی بیش از اندازه ضعی

و یا قاوی

میباشد .در این حالت استابیالیزر  STB2000برق خروجی را قطع میکند تا از صدمه رسیدن به
دستگاههای مصرفکننده جیوگیری بعمل آید.

تذکر:
 استابیالیزر  STB2000با سیستم محافظ ،در صورتیکه ولتاژ ورودی برق شهر کمتار از
 155ولت ( 180ولت خروجیو و یا بیشتر از  269ولات ( 250ولات خروجایو باشاد
ولتاژ خروجی را قطع و از دستگاههای مصرفی محافظت میکند .در ایان حالات چاراغ
قرمز به همراه چراغ زرد روشن است.
 در صورت عادی شدن ولتاژ برق شهر ،استابیالیزر  STB2000پس از حدود ده ثانیاه،
بطور اتوماتیک مجدداً برق شهر را به دستگاههای مصارفی وصال مینمایاد و در ایان
حالت چراغ سبز دستگاه روشن میشود.
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 -4شرح حاالت مختلف چراغهای پنل جلو
توضیح حالت

نمایشگر نوری
ولتاژ ورودی و خروجی نرمال

سبز روشن
سبز و زرد روشن

ولتاژ ورودی باالتر و یا پایینتر از حد نرمال است و دستگاه در حال تصحیح آن میباشد.
ولتاژ ورودی خارج از محدوده مجاز است و دستگاه جهت حفاظت از دستگاههای مصرفکننده ،خروجای را

قرمز و زرد روشن

قطع کرده است .

 -5مشخصات فنی
ترانس اتوماتیک STB2000

مدل
ورودی

ولتاژ ورودی

)(VAC

180-250

تکفاز

فاز

خروجی

ولتاژ

)(VAC

220±13

توان

)(VAMax

2000

)(Load Factor

>0.6

ضریب بار

فرکانس

)(Hz

فاز

تکفاز

زمان تاخیر وصل

 10ثانیه

شخصات فیزیکی

وزن (kgو
ابعاد

50/60

)(mm

] ارتفاع *عمق* عرض[

شرایط
محیطی

دما

خالص

5.8

با بستهبندی

6.2

خالص

154*199*162

با بستهبندی

195*285*215

)(0C

0-30

 در صورتیکه ولتاژ ورودی بیش از  250VACیا کمتر از  180VACشود ،ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگوالسیون
 (220±13)VACخارج شده و چنانچه ولتاژ ورودی بیش از ( 269VACمعادل  250VACخروجیو و یا کمتر از

155VAC

(معادل  180VACخروجیو شود ،آنگاه ترانس اتوماتیک فاراتل برای حفاظت دستگاه مصرفی خروجی را قطع میکند.
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