
  
  

  هاي فاراتل اس راهنماي استفاده از يوپي
Smart Double Conversion Series  

      
    

  هاي: مدل
  SDC1500X-RT (9003003915) 

  SDC2000X-RT (9003003957) 

  SDC3000X-RT (9003004021) 

  SDC6000X-RT-3U (9003004114) 

  

  
  
  
  
  
  

 
 



  



  

 

 

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

  ميگوييم.خانواده بزرگ فاراتل تبريك 
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 استفادهامل مطالعه و براي فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور ك
  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

 ند.باش انتقادات و پيشنهادات شما مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

  شرايط نصب و گارانتيد
اس خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت يك سال شركت فاراتل يوپي

نمايد. به منظور برخورداري از خدمات گارانتي، الزم است پس از خريد دستگاه، گارانتي مي
و  گرديدهتكميل  مجاز عامل نصب يا يندگينما توسط بندي بسته در موجود ضمانت كارت

  .شود ارسالقسمت مربوط به خدمات پس از فروش از طريق پست به شركت فاراتل 
 و بوده گانيرا كشور سراسر در آن يجانب زاتيتجه و فاراتل شركت يها اس يوپي نصب

  .رديپذ انجام فاراتل شركت فروش از پس خدمات مجاز ندگانينما توسط حتماً ستيبا يم
ولي الزم است قبل از اعزام  بود نخواهند دستگاه نصب به مجاز محترم كنندگان مصرف

كارشناسان فاراتل، شرايط مورد نياز را جهت نصب دستگاه فراهم كنند. اقداماتي كه بايد در اين 
  خصوص انجام شود در ادامه همين دفترچه آورده شده است.

 يادداشتدستگاه را  يالاشكال در عملكرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سر گونههر وقوع صورت در
  WWW.FARATEL.COMتماس بگيريد و يا به آدرس  021- 61922شماره تلفن  با سپسو  كرده

  .مراجعه نمائيد
  :باشندنميموارد زير مشمول گارانتي 

 نصب خودسرانه دستگاه توسط مشتري و بدون هماهنگي با واحد خدمات پس از فروش  -

  راهنما و مندرجات پشت كارت ضمانت ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -
نول  ياوجود ارت مشترك  ي،كشي صحيح (همانند اتصال برق در خروج عدم رعايت كابل -

  آن پس از نصب ييرتغ يا)، اتصال نادرست دستگاه به ارت و ساختمان كشيمشترك در كابل
ن مجاز غير از تعميركارا يباز نمودن درب دستگاه توسط هر شخصر و يا اقدام به تعمي -

  لشركت فارات
محصوالت فاراتل (جعبه پارالل، تابلوي  در موجود دستي پس باي كليد از نادرست استفاده -

  از فاراتل  يربه غ يدست پس يبا ياستفاده از تابلو ياو  ديواري) پس ي با
  عدم ارسال فرم اشتراك داخل كارتن تا يك ماه پس از خريد دستگاه -
نادرست و عواملي مانند سقوط از ارتفاع يا  ي اثر استفاده به دستگاه بر شدهخسارات وارد  -

  هرگونه تماس با آب يا اسيد و ساير موارد مشابه  زلزله، سوزي، برخورد با اشياء ديگر، آتش



  

 

 

ماه از تاريخ خريد نصب  6ي تا باتر ينتدستگاه كاب يااس منصوبه در يوپي هاي يچنانچه باتر -
  .گردد گارانتي نميها شامل باتري خرابي، ندنگرد

  
  



  

 

 

  ايمني و نكات نگهداري هشدارهاي
شده و هاي دستگاه شارژ  ماه يكبار باتري 6هر  ،است C°30تا  C°15چنانچه دماي محيط از  -

 يابد. ماه كاهش مي 3زمان فوق به  باشد، C°45تا  C°30 صورتيكه دماي محيط از در

  ها،  . به داليل گوناگون مانند وجود باتريكنيداكيداً خودداري  دستگاهدرب  نمودناز باز  -
و خطر  دنباشولتاژ باال مي برق داراي نيزاس حتي هنگام خاموش بودن يوپي اجزاي
 دارند. گرفتگي برق

 .شود پرهيز جداًترمينال كابينت باتري  با دست تماس از گرفتگي، برقدليل خطر  هب -

هاي برق در مسير سيم تا شوديد و دقت ييكبار اتصاالت برق دستگاه را بازبيني نماهر ماه  -
  .اس از نظر الكتريكي ايزوله باشندورودي و خروجي يوپي

 .دار استفاده شوددستمال نم از جز پنل پشت)(به تميز نمودن دستگاه جهتاي بطور دوره  -

 .باشندن پوشيده و بوده يزدستگاه تم يرو يها دقت نماييد تا هواكش -

  يد.نكن يدستگاه اسپر يبه رو يماًرا مستق يعما ي يندهوجه مواد شو يچبه ه -
جداً  خارجي يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر روي دستگاه ءاز وارد نمودن هر گونه اشيا -

  خودداري شود.
  ها در معرض حرارت و آتش قرار نگيرند.دقت شود باتري -
آسيب  حتمالزيرا به علت وجود مواد اسيدي در آنها ا نماييدها خودداري باتري مودناز باز ن -

 .درسيدن به پوست و چشم وجود دار

ها الزم است تا به دفترچه راهنماي كابينت   باتري  در خصوص نحوه و شرايط نگهداري باتري -
  خريداري شده مراجعه كنيد.

  
موجب آسيب تواند  يزات جانبي ميتجه پس دستي موجود در استفاده نادرست از كليد باي -

اس شود. الزم است پيش از استفاده از آن دستورالعمل مربوطه  ديدن تجهيزات متصل به يوپي
 به طور كامل مطالعه شود.



  

 

 

 ييايميمواد ش وجود نيهمچن اس ويوپيمهم  ياز اجزا يكيبعنوان  يباتر تيبا توجه به اهم  -
توسط  ها ي، باترليبه هر دل ياز بروز خطرات احتمال يريآن، الزم است جهت جلوگ در

يكسال پس از  يعيطب ريغ يگرما ايتورم و  ي،مواد داخل ياز لحاظ نشت فاراتل يكارشناس فن
 هاي مجدد هر شش ماه يكبار تكرار شود. نصب مورد بررسي قرار گيرند و بازبيني

 د.باش يم كاربر دستگاهبر عهده  ها يباتر ازديد ازكه عواقب عدم بشود  متذكر مي 
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  اوليه دستگاه معرفي - 1
ـ فاراتـل   SDC1سـري  هاي  اس يوپي ـ  ACبع تغذيـه  امن  ) هسـتند كـه بـا   On-Line(ن وقفـه  دوب

بدون توجه بـه نوسـانات، اخـتالالت     ندادرـراحي شده و قـط Double Conversionي كنولوژـت
تـامين   دامنه ولتاژ و فركـانس مناسـب   باسينوسي كامل واره برق ـهمبرق شهر و حتي قطع آن، 

  نمايند. 
بـوده و بـدين   مجـهز به سيسـتم كنتـرل هوشـمند ميكروپروسسـوري      SDC هاي سري اس يوپي

  شود. جام ميان آنها توسط  قسمت تمامي و تشخيص خطاها در كنترلترتيب 
گيـري،   هاي دقيق انـدازه  هاي كامپيوتري، دستگاه سيستم در جهت استفاده ها اين سري از دستگاه

  توانند مورد استفاده قرار گيرند. مي …و پزشكي، تجهيزات مخابراتي ،وسايل حساس آزمايشگاهي
 6-1بـه بخـش    SDCهـاي سـري    اس هاي ساختار داخلي يـوپي  ي بلوك دياگرام جهت مشاهده
  مراجعه نماييد.
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  هاي ويژه قابليت -1-1
  معرفي شده است. SDCهاي  اس هاي ويژه يوپي قابليت 1در جدول 

  

  

 سودمندي  قابليت
شرايط برق بصورت دقيق مورد مانيتورينگ قرار گرفتـه    مجهز به كنترل هوشمند ميكروكنترلري

حفـاظتي   - كنترلـي ي  هـاي پيشـرفته   و به كمك الگوريتم
اس در تمــامي شــرايط تضــمين  عملكــرد صــحيح يــوپي

 گردد.مي
ــانس ورودي   ــازه فرك ــار در ب ــت ك قابلي

3HZ±5ياHZ± 
 توانايي كار با ژنراتور

نمودن كامپيوترها در صـورت تشـخيص   Restartجهت  بان هوشمندديدهمجهز به سيستم
عملكرد نادرست آنها مانند هنگام هنگ نمودن كامپيوتر، 

  از كار افتادن تجهيزات مربوط به پورت سريال  
تغييرات ولتاژ خروجي بسيار پايين حـدود  

  (قابليت رگوالسيون باال) %1
ولتاژ خروجي مستقل از تغييرات ولتـاژ ورودي و ميـزان    

هايي كـه حتـي بـه     شود تا دستگاه جب ميبارها بوده و مو
ي چند ولت نيز حسـاس هسـتند از يـك     تغييرات دامنه

  ي عالي برخودار شوند.منبع تغذيه
ــداخلي    ــاي تـ ــذف نويزهـ ــايي حـ توانـ

  RFIو راديوئي  EMIالكترومغناطيسي 
 50dBتا بيش از  Common Modeكاهش نويزهاي ◄ 

اي  ماهوارهامكان استفاده در مراكز مخابراتي، پزشكي،  ◄
 بسيار حساس به نويز

 كاهش تداخل فركانسي با ساير تجهيزات  ◄

هـا و بارهـاي متصـل بـه      عدم ايجاد تلفات در سـيم  ◄
 اسيوپي

  جويي در وقتتعميرات آسان و صرفه ماژوالر بودن سيستم 
و يا طراحي بدون لـزوم  IGBTتكنولوژي

 ترانسفورمر
  طراحي منسجم، حجم و وزن پايين

 سرعت فنكنترل
  
  
  

ذخيره انرژي، كاهش نويز شنوايي و باال رفتن طول عمـر   
  فن و دستگاه
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 سودمندي  قابليت
ضريب توان ورودي بـاال و اعوجـاج هارمونيـك جريـان       PFCاصالح ضريب قدرت ورودي

  ورودي پايين كه نتايج زير را در بر خواهد داشت:
دامنـه  توان راكتيو مصرفي پايين و در نتيجه كـاهش   ◄

 ي برق مصرفي جريان ورودي و هزينه

به دليل اصالح جريـان ورودي، در زمـان اسـتفاده از     ◄
، نيازي بـه  اس ترانسفورمر  يا ژنراتور در ورودي يوپي

 نصب اين تجهيزات با ظرفيت باال نيست.

كاهش تداخل فركانسي با ساير تجهيـزات، بـه دليـل     ◄
 جريان ورودي THDكاهش قابل مالحظه 

رسيدن به حداقل جريان سيم نول در سيستم امكان  ◄
سه فاز متعادل به دليل حذف هارمونيك سوم جريان 

 ورودي
هـاي ارتبـاطي هوشـمند    مجهز به پـورت

RS232   ــودن ــافه نمــ ــان اضــ و امكــ
اس  هاي مديريت يـوپي   Deviceاختياري
   SNMPمانند

ــا   ◄  ــاط ب ــراري ارتب ــان برق ــرم امك ــد  ن ــزار قدرتمن   اف
UPSwing Pro  هاي ذخيره نمودن، بستن فايلجهت 

شــبكه در شـرايط بحرانـي و امكــان    بـاز و خـروج از  
 اس توسط آن  كنترل و مانيتورينگ يوپي

ــزارش ◄ ــه گ هــاي مختلــف از وضــعيت و  امكــان تهي
 اس پارامترهاي يوپي

مناسـب سـرورها و عـدم از     Shut Downاطمينان از  ◄
دست رفتن اطالعات حتي در صـورت بـروز شـرايط    

 هشدار
دستي (در برخـي از  Bypassامكان انجام

  ها) مدل
ـ ن بدوندستگاهسيسرووريتعمامكان  خـاموش  بـه  ازي
ـ  بارهـا  نمودن  صـورت  در ،)يا صـورت لحظـه   بـه  ي(حت
  فاراتلپسبايتابلويازاستفاده

  برقراري ارتباط مناسب و راحت با كاربر ◄   LCDاستفاده از نمايشگر
نمايش متني هشدارهاي مختلف و يا خطاهـاي پـيش    ◄

 آمده  

 نمايش پارامترهاي مختلف ورودي و خروجي ◄

  نمايش توان مصرفي و شارژ باتري در تمام شرايط   ◄
نصب در كنار ساير تجهيزات داخل رك و متناسـب بـا     امكان نصب در رك

 فضاي مورد نياز
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 سودمندي  قابليت
 نتيكابيروقرار گرفتن دستگاه برامكان
  پاور ك ربه  ازيو عدم ن يباتر

 و كننده مصرف نظر به بنافضاازنهيبهاستفادهامكان ◄ 
   سنتر تايد يها ستميس با سازگار

 به ازين عدم ليدل به كننده مصرف يها نهيهز كاهش ◄
 پاورركديخر

 مديريت باتري
  مجهز به شارژر سوئيچينگ

حـين شـارژ و دشـارژ    هـاي ويـژه در   استفاده از الگوريتم 
باتري و مجهز به امكاناتي كه نتايج زير را در بـر خواهـد   

  داشت:
 افزايش طول عمر باتري ◄

 حداقل ميزان ريپل جريان در طول مدت دشارژ ◄

اس به برق شـهر و   روشن شدن شارژر با اتصال يوپي ◄
 اس بدون نياز به روشن نمودن يوپي

  شهراس بدون وجود برق  اندازي يوپي  قابليت راه ◄
ي تسـت جهـت اطـالع از سـالمت      مجهز به دكمـه  ◄

  باتري  
  ها   نمايش ظرفيت باتري ◄
مجهز به كانكتور مخصوص جهت اتصال بـه كابينـت    ◄

  باتري و تامين توان متناسب با نياز كاربر
 تكنولوژي

 On-Line Double Conversion  
عدم وابستگي ولتاژ و فركانس خروجي نسبت به ولتاژ  ◄ 

  و فركانس ورودي
اس به صورت كامالً سينوسي بوده  ولتاژ خروجي يوپي ◄

ــايين   و اعوجــاج هارمونيــك كــل خروجــي بســيار پ
 باشد.  مي

گيري  هاي حساس دستگاه را اندازهاس دماي قسمتيوپي مديريت دما
كرده و در مقابـل افـزايش بـيش از حـد دمـاي داخلـي       

  نمايد.دستگاه، از آن محافظت مي
اس براي مدت معينـي در  تامين توان بار توسط يوپي ◄  بارمديريت زمان اضافه

  زمان اضافه بار و هشدار به منظور اصالح
 توان مصرفي پايين ◄  راندمان باال

 ها كاهش هزينه ◄

حرارتــي و افــزايش طــول عمــر كلــي   تلفــات پــايين ◄
 اسيوپي
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 سودمندي  قابليت
در شـرايط   اس امكان خـاموش كـردن سـريع يـوپي     ◄   EPOترمينال

 اضطراري
هـاي ناشـي از ترانسـفورمر     امكان جبران محـدوديت ◄  )ها(در برخي از مدلITRترمينال

 ايزوله در خروجي

  بهبود رگوالسيون و كيفيت شكل موج خروجي ◄
 SDCهاي ويژه دستگاه  : قابليت1جدول 

  هاي حفاظتي سيستم -2-1
 در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتـاژ بـرق   اس از بارهاي متصل به يوپي حفاظت -

  در صورت وجود ارت استاندارد
بـاتري (در   اسـتفاده از  ورودي در حالت ي حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روي دوشاخه -

  هاي داراي دو شاخه) مدل
  اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودي از بارهاي متصل به يوپيحفاظت  -
 ي كننده در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محـدوده  مصرف هاي دستگاه از حفاظت -

  مجاز
  و فركانس برق ورودي حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ -
  دماي داخل دستگاه حفاظت در مقابل افزايش بيش از حد مجاز -
در صورت وجود ارت  برق شهرموجود در  Common Mode هاي حفاظت در مقابل نويز -

  استاندارد
  خروجيدر ابل اضافه بار و اتصال كوتاه حفاظت در مق -
  (به وسيله كانكتور باتري مخصوص) حفاظت در مقابل اتصال معكوس باتري -
  حفاظت در مقابل اتصال كوتاه شارژر -
  حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري -
  حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري -
  ها) رخي از مدل/شبكه (در بخط تلفن/فكس/مودماز حفاظت  -
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  دستگاه نصب - 2
  بندي محتويات داخل بسته -1-2
  اس دستگاه يوپي -
  فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -
  UPSwing هايافزار  نرمكامل از  CDيك عدد  -
  با كامپيوتركابل ارتباط سريال  -
  )ها (در برخي از مدل مودم/فكس/كابل ارتباط تلفن -
  پولكيچهار عدد پين پالستيكي  -

  هاي آن  و پيچ Rack Mountهاي  دستگيره -
هاي مجهز به ترمينال  شكل به همراه دو عدد بست كمربندي (در مدل Uشش عدد سركابل  -

  ورودي و خروجي)
هاي مجهز به ترمينال   در مدل(يك عدد برچسب هشدار ايمني جهت نصب بر روي تابلو برق  -

  )ورودي و خروجي
  )خروجي-يهاي مجهز به ترمينال ورود خروجي (در مدل-وروديشكل ترمينال  Lدرپوش  -
  كارت گارانتي -
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  نماي پنل جلوي دستگاه -2-2
 زير نشان داده شده است.  پنل جلوي دستگاه داراي تعدادي نمايشگر و دكمه است كه در شكل

  ،Bypass ، تنظيمات،نمايشگر فركانس، ولتاژ، دما -ON/Test 7دكمه  -1
 و Line Normal ،Backup ،Battery Level ،Load Levelنمايشگر  -2

 هشدارهاي دستگاه و ... Inverterنمايشگر  -3

  Scroll UPدكمه  -Fault 8نمايشگر  -4

  OFFدكمه  -5
  Selectدكمه  -6

 Scroll Downدكمه  -9

  
  توجه:

) انتخـاب  10(شماره  selectتوان با فشردن دكمه  ولتاژ و فركانس ورودي و خروجي و دما را مي
  كرد.

  

  
 )Text LCD: نماي پنل جلوي (1شكل 
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  تنظيمات از طريق پنل جلو -3-2
 گرديـده  فـراهم  اس پي يو داخلي تنظيمات از برخي در غيير ت امكان دستگاه، جلوي پنل طريق از

  ).باشند مي Text LCDهايي كه داراي  است (فقط در مدل
 (حركـت بـه بـاال) و     Scroll upهـاي   ) با اسـتفاده از دكمـه  1در پنل جلوي دستگاه (شكل 

Scroll down        (حركت به پايين) و SELECTتوان تنظيمات را اعمال نمود. (انتخاب) مي  
  و انجام تنظيمات به ترتيب زير عمل نماييد: Setupجهت ورود به منوي 

 به شكل زير شود. LCDي        را فشار دهيد تا شماي   دكمه -1
 

Setup Menu 
Cancel 

 

 دار شود. عالمت Setup Menuي  را فشار دهيد تا گزينه ي   حال دكمه -2
 

Setup Menu 
Cancel 

 

 ي        را فشار دهيد تا وارد منوي تنظيمات شويد. دكمه -3

 نماييد انتخاب را نظر مورد ي گزينه ابتدا  و  هاي دكمه از استفاده با مرحله اين در -4
 فشردن بار هر با حال جلوي گزينه مورد نظر قرار گيرد. ""  به طوري كه عالمت

 هاي مختلف را مرور نمود و يا تغيير داد. حالت توان  مي      ي   دكمه

دار  را عالمت Cancelي  ايد، گزينه كه از تغييرات منصرف شده در نهايت درصورتي -5
را فشار دهيد. همچنين براي ذخيره و اعمال تغييرات،           ي  كرده و سپس دكمه

 ي       را فشار دهيد. دار نموده و دكمه را عالمت Save & Exitي  گزينه

  توضيح داده شده است. LCDانواع تنظيمات از طريق پنل  2در جدول 
  
  
  
  
  
  

  
  



  

 
 

9 

  

  

  توضيحات فرض پيش  حالت  نام گزينه

Fnom فركانسي  محدوده 3HZ 
در صورت استفاده از ژنراتور و پس از مشورت با خدمات پس از فروش فاراتـل،  

  و بالعكس تغيير داد. 5HZاس را به  پي ي فركانسي يو توان محدوده مي

N-E Filter 
فعال يا غيرفعال 

 N-E  YESفيلترنمودن 

با فعال نمودن اين گزينه در صـورت درسـت بـودن جهـت فـاز و نـول ورودي       
شـود و باعـث حـذف     فعـال مـي   N-Eاس و با وجود ارت اسـتاندارد، فيلتـر    پي يو

  گردد. مي Common Modeنويزهاي 

Silent Backup
قطع هشدار صوتي 
 NO در زمان قطع برق

حالـت بـاتري رفتـه و    اس بـه   پـي  در صورت فقدان برق مناسب در ورودي، يـو 
توان بوق هشدار اين حالت را  نمايد. با اين گزينه مي خروجي را از باتري تامين مي

  به صورت دائم وصل و يا قطع نمود.  

Silent SWF 

فعال يا غيرفعال 
نمودن 

 SWFهشدار

YES 

اس و يا برعكس بودن فـاز و   پي ارت در ورودي يو-در صورت ولتاژ نامناسب نول
توان بوق هشدار اين حالت را به صـورت دائـم وصـل و يـا      گزينه مي نول، با اين
  قطع نمود.

ITR وجود يا عدم وجود
ITR 

NO 

، در صورت Yتوان با انتخاب  وجود داشته باشد، مي ITRاس  پي اگر در خروجي يو
(در  كـرد MUTEرا  SWFاس صـداي بيـزر    پي جا بودن فاز و نول ورودي يو به جا

SDC6000.(  

Bat Disc 
Fault 

فعال يا غير فعال
نمودن فالت قطع 

شدن كانكتور 
باتري در مد برق

YES 

در صورت فعال بودن، هنگامي كه كانكتور باتري دستگاه در مد برق قطـع شـود   
بصـورت   LCDدستگاه قطع بودن باتري را فهميده و با آالرم صـوتي و نمايشـگر   

LOW BATT در دهد ( نمايش ميSDC6000 باشد) فعال نمي.  

  LCD : تنظيمات از طريق پنل2جدول 
  

  دستگاه LCDهاي صوتي، نوري و  اعالم وضعيت از طريق هشداردهنده -4-2
مفهوم هر يك از نمايشگرها را در بر دارد. در اين جدول عالئم به كـار بـرده شـده در     3جدول 

است. همچنين در گذاري شده  ) عالمت1ستون نمايشگرهاي نوري براساس نماي پنل جلو (شكل
قابـل   2هاي نمايشگرهاي نوري و صوتي از طريـق شـكل    اين جدول نوع هشداردهنده در ستون

  باشد. استنباط مي
  

  
 ها : انواع هشداردهنده2شكل
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  توضيح حالت  حالت  هشدار صوتي نمايشگرهاي نوري
LCD LED(نوري) 

SWF,NULLروشن A ممتد  A  
Site 

Wiring 
Fault 

. جهـت  باشـد  ارت ورودي دستگاه نامناسب مي-نولولتاژ
جا و در صورت  ي برق ورودي جابه رفع آن ابتدا دو شاخه

  تداوم، سيستم ارت كنترل شود.

Standby        Standby ي روشـن شـدن    اس به برق شهر وصل بوده و آمـاده يوپي
 باشد.مي

Normal        Normal
Mode شود. ولتاژ خروجي از برق ورودي تامين مي  

Backup     منقطع  
C Backup 

Mode  
Back up  اس از  نمايانگر آن است كه برق خروجي يـوپي

  گردد. باتري تامين مي

LBat     منقطع  B  Low 
Battery  

: باتري ضعيف و شـارژ بـاتري رو بـه    Back upدر حالت
  اتمام است.

  در حالت برق: كابل باتري جدا شده است.
Bad Batt         Battery 

Defect نتيجه تست باتري: باتري ضعيف يا خراب است.  

Over Load    منقطع  C Over 
Load  % توان نامي 105بار بيش از  

OVHeat     
  A  ممتد

Over 
Heat  

دماي دستگاه باال رفته: اگر در مد برق باشد بعد از چند 
باشد رود و اگر در مد باتري  مي BYPASSدقيقه به 

  B  منقطع شود.خروجي قطع مي
Low Bus   منقطع B   ولتاژDC باشد. داخلي دستگاه خارج از رنج مجاز مي  
High Bus   منقطع B  

BadVout    منقطع  B BadVout
ولتاژ خروجـي دسـتگاه خـارج از محـدوده تعريـف شـده       

 باشد.دستگاه مي

INV روشن A    Inverter شود. خروجي دستگاه از طريق اينورتر تامين مي  

Bypass     Bypass  ولتاژ خروجي دستگاه از مسيرBypass شود. تامين مي  

Line روشن 
A   

Line 

  باشد. ولتاژ و فركانس ورودي در محدوده مجاز دستگاه مي
C   باشد. فركانس ورودي در محدوده مجاز دستگاه نمي  
B   باشد. ولتاژ ورودي در محدوده مجاز دستگاه نمي  

Time Sleep   منقطع  D Going 
To Sleep

اس بـه صـورت    بعد از اتمام زمان نمايش داده شده، يـوپي 
  گردد. اتوماتيك خاموش مي

  

Slept        Slept 

دستگاه خاموش است ولي بعد از اتمام زمـان نمـايش داده   
شده به طور خودكار روشن خواهد شد (در ايـن مـدت در   

بـه صـورت چرخشـي     Load Levelصـفحه نمـايش بـار    
  ).شودروشن و خاموش مي

Test    منقطع  D Testing 
Battery 

بـه   ثانيهباشد و بعد از ده  دستگاه در حال تست باتري مي
 گردد.حالت نرمال برمي
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  توضيح حالت  حالت  هشدار صوتي نمايشگرهاي نوري
LCD LED(نوري) 

Fault روشن 
C ممتد  A 

Fault 

  جا بودن فاز و نول به هشدار قطع ارت يا جا

A منقطع  B 
و ...)  Low Bus ،Over Loadدستگاه بـه دليـل مشـكلي(   

 فالت داده است.

OPEN BATT   منقطع  B  

اس جدا شده است و يا باتري نـامنطبق  پيكابل باتري از يو
هـاي   اس پـي  اس متصل گرديده است (فقط براي يو پي به يو
48V96وV.( 

  : اشكال هشداردهنده در نمايشگرهاي نوري و صوتي3جدول 

  نماي پنل پشت دستگاه -5-2
  هاي زير نشان داده شده است. هاي مختلفي است كه در شكل شامل قسمتاين پنل 

  نمايشگر هشدار برق شهر در خروجي-14 كابل/ترمينال ورودي برق شهر-1
جهت خاموش نمـودن دسـتگاه   EPOپورت-15 ترمينال/پيچ اتصال به ارت-2

 كابينت باتريبهكانكتور مخصوص اتصال-3   يدر مواقع اضطرار
 شـود (رجوع  پس باي تابلويبهاتصالپورت-16 /ترمينال خروجيپريز-4

 RJ45/11هاي ورودي و خروجيكانكتور-5  فاراتل) پس يبا تابلوي دفترچه به
 يزولـه اتصال بـه مـاژول ترانسـفورمر ا   پورت-SWF( 17كشي (سيماشكال در نمايشگرتشخيص-6

 در( )ايزولـه  ترانسـفورمر  دفترچـه  به شود(رجوع 
  )ها مدل برخي از

  RS232پورت ارتباطي هوشمند  -7

  نمايشگر اشكال فيلتر ورودي-8
  كنندههاي خنكفن-9

10-Slotاسجهت كارت مديريت يوپي   
   فيوز بريكر برق شارژركابينت باتري-11
  پريز مخصوص  برق شارژر كابينت باتري-12
  فيوز بريكر ورودي-13
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  (RT-2U)مدل  SDC: نماي پنل پشت 3شكل 

  
  

  
        

  
 )RT-3U(مدل  SDC6000: نماي پنل پشت 4شكل 

  

  انتخاب محل نصب دستگاه -6-2
  در نظر گرفته شود:دستگاه نكات زير  نصبدر انتخاب محل 

بايد در جايي دور از منابع و شده  طراحي داخل ساختماندر اس جهت استفاده  يپاين يو -
 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هواي اسيديگرمايي، 

امكان شود كه  نصبدر جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا 10cmدستگاه بايد حداقل  -
  .وجود داشته باشدهوا گردش 
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شرايط محيطي استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دريا، مطابق با جدول  -

  باشد. 6- 2ي موجود در بخشمشخصات فن
هاي  بر روي كابينت باتري يا ترانسفورمر ايزوله نصب و پايهبر روي سطح صاف  ددستگاه باي -

  هاي رك به درستي در محل مناسب نصب گردد. و در مدلآن چفت گردد 
  اس و كابينت باتري نبايد در مسير تردد اشخاص باشند. هاي ارتباطي يوپي كابل -
  داخل رك، موارد زير نيز مورد توجه خاص قرار گيرند.جهت نصب در  -

: به منظور رعايت استانداردهاي ايمني و همچنين استفاده بهينه از ي مناسب وجود تهويه
 تجهيزات بايد از تهويه مناسب هوا در داخل رك اطمينان حاصل نمود.

گاه در داخـل رك،  ي دسـت  گهدارندهها و صفحات ن : ريلها و صفحات نگهدارنده استحكام ريل 
 بايد با توجه به وزن و ابعاد دستگاه انتخاب شوند تا در اثر وزن دستگاه تغيير شكل پيدا نكنند.

در صورت نصب كابينت باتري در داخل رك توجه  اس و كابينت باتري: محل قرارگيري يوپي
ي باالترين كابينـت  اس بر رو تر قرار گيرند و يوپي ها در طبقات پايين االمكان باتري شود كه حتي

 باتري قرار گيرد.

  هشدار:
ها حتماً بايد  باشند، لذا نصب اين مدل زياد مي ها اس و كابينت باتري هاي يوپي وزن برخي از مدل

  هاي تعبيه شده بر روي دستگاه انجام گيرد. توسط دو نفر و با استفاده از دستگيره
شـود رك   ) توصيه مي5KVAال (باالتر از هاي توان با در مورد دستگاه اس: جدا كردن رك يوپي

  باشد. اس در نزديكي تابلو برق مي اس از رك سرور جدا باشد. مكان مناسب رك يوپي يوپي
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  اس پي يو همراه  به نصب قابل جانبي تجهيزات -7-2
 نيز را بيروني ايزوله ترانسفورمر دستگاه و دستي پس باي تابلوي توانيد مي دستگاه همراه به

  .باشند مي ذيل شرح به كدام هر محاسن كه دهيد سفارش
  : از است عبارت فاراتل دستي پس باي تابلوي از استفاده محاسن
 اي لحظه صورت به حتي( ها كننده مصرف برق قطع بدون دستي پس باي انجام امكان(، 

 اس پي يو تعمير يا و تعويض جهت

 رعايت عين در اس پي يو براي خروجي و ورودي برق تابلو جداگانه تهيه به نياز عدم 
 كشي سيم و حفاظتي استانداردهاي

 در توان مي راحتي به استاندارد كشي سيم يك از اطمينان بر عالوه پس باي تابلوي از استفاده با
 بارهاي به مستقيماً را شهر برق است، آمده پيش اس يوپي براي مشكلي كه اضطراري مواقع

  .داد انتقال مصرفي
  
 

 
   پس باي تابلوي  :6 شكل  ايزوله ترانسفورمر: 5 شكل           

 خـالف  بـر  و شـده  طراحـي  Double Conversionجديـد   تكنولوژي با SDC هاي دستگاه سري
 خـود  صـحيح  عملكرد جهت ترانسفورماتور به نيازي هيچگونه Transformer Base هاي دستگاه
 ترانسـفورمر  از استفاده حال عين در اما. باشند مي Transformer Less نوع از اصطالحاً و ندارند
 .شود مي توصيه آن كارگيري به كننده مصرف نياز به بسته كه است محاسني داراي ايزوله

 بيمارستاني ي كاربردها در ملزومات از يكي كه خروجي در گالوانيك ايزوالسيون ايجاد -
 .است
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 مشترك مد نويزهاي مالحظه قابل كاهش -  بسيار بايست مي حساس كاربردهاي در كه2
 .شوند محدود

 مخابراتي كاربردهاي در ملزومات از يكي كه خروجي، ارت و نول ولتاژ اختالف شدن صفر -
 .است

 دستگاه عمر طول متوسط بردن باال و اس يوپي خروجي بر وارد هاي استرس كاهش -

 كاربردهـاي  كليـه  در ايزولـه  ترانسـفورمر  از اسـتفاده  كـه  شود مي باعث فوق محاسن كليه
  .گردد پيشنهاد حساس

 دارد، وجـود  نيـز  اس يوپي نصب از پس حتي ايزوله ترانسفورمر و پس باي تابلوي سفارش امكان
  .شوند بازبيني ها كشي سيم بايست مي وليكن

  اندازي دستگاه نصب و اتصاالت جهت راه  -8-2
ـ قابل فاراتـل   SDC يسر يها اسيوپي ـ  و رك در نصـب  تي  نـت يكاب يرو بـر  نصـب  نيهمچن

ادامـه   در فـوق  يهـا  روش از كـدام  هـر  بـه  دستگاه نصب كه باشنديم دارا را هاي فاراتل يباتر
    .شود يم داده حيتوض

   باتري بر روي كابينت اس نحوه نصب و اتصاالت يوپي -1-8-2
كابينـت  سـقف   پـولكي  هاي كابينت باتري را با توجه به دفترچه راهنماي آن مونتاژ نماييد و پين

مونتـاژ   (موجـود در لـوازم جـانبي) را    هاي پالستيكي مادگي باتري را جدا نموده به جاي آن پايه
هـاي آن بـر روي    كـه پايـه   يبطـور  دهيـد  بر روي كابينت باتري قـرار  را اس نماييد سپس يوپي

اس و كابينـت   اتصاالت يوپي 9و  8و  7هاي  چفت گردد و مطابق شكل هاي پالستيكي مادگي پايه
 باتري را برقرار نماييد. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
  ارت وجود دارند. -ارت و فاز -شود كه بين نول هاي مد مشترك به نويزهايي گفته مي نويز -2
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  SDC6000-RT : 9شكل   SDC1500-RT :8شكل   SDC3000-RT و SDC2000-RT:7شكل 

  توجه:
نصب گردد اين كار   پس اس ترانسفورمر ايزوله يا تابلوي باي كه به همراه دستگاه يوپي در صورتي

  انجام گردد.ها  بايد با توجه به دفترچه راهنماي آن

  در رك  اس نحوه نصب و اتصاالت يوپي -2-8-2
  :باشد يم ريز بيترت به رك در دستگاه نصب مراحل

 لـذا  ،اسـت  شـده  يطراحـ  يبـاتر  نتيكاب يرو بر گرفتن قرار يبرا فرض شيپ طور به اس يپوي
  :گردد اجرا ليذ راتييتغ ديبا رك در آن دادن قرار جهت
ـ ز از دوسو يگوشت چيپ توسط يكيپالست يها ايهپ 10 شكل مطابق ابتدا  -1 ـ  ري  خـارج  اس يوپي

  .گردد
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 يكيپالست يها هيپا نمودن خارج:  10 شكل

  اس نصب گردد.   هاي پالستيكي در زير يوپي هاي پولكي به جاي پايه پين - 2

  
 هاي پولكي قرار دادن پين:  11 شكل

شكل پيچ شود و سپس اين صـفحات بـه    Lهاي فلزي  ها به صفحه دستگيره، 12مطابق شكل - 3
 اس متصل گردند. يوپي

اس را در محـل مـورد نظـر     هاي نگهدارنده رك، يـوپي  ها و يا صفحه پس از تنظيم جاي ريل -4
  هاي آن را محكم نماييد. نصب و پيچ

  
  هاي مدل رك : اتصال دستگيره12شكل 
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  اس و كابينت باتري در داخل رك ي قرارگيري يوپي نحوه -5
  توجه:
 .  قرار گيرد ي آناس در باال ترين قسمت رك نصب گردد و يوپي در پايين بايد باتري  كابينت

   
  ب -13شكل  الف -13شكل 

 
 به كابينت باتري SDC3000-RTو RT-SDC1500 ،RT- SDC2000 هاي اس : اتصاالت يوپي13شكل

  نكته: 
توان با توجه به دفترچه راهنماي  مي بيشتري باشد، )Backup( دهي چنانچه نياز به زمان سرويس

  ها را با هم موازي نمود. كابينت باتري آن
  

  توجه:
ولتـي سـاخت    96 هاي فقط با كابينت باتري SDC3000X-RTو  SDC2000X-RTهاي  اس يوپي

باشند لذا در صورتي كه كابينت باتري متفرقه به دستگاه متصل گـردد جريـان    فاراتل سازگار مي
  .)آمپر1رسد ( ميارژ به حداقل ش

  توجه:
به  بايست يم اند، شدهمشخص در كنارشان  IN عالمت كه هايي يمرشته س هاي زير  شكل يهكل در

بـه   بايسـت  ياند مـ  شده مشخص OUTكه با عالمت  ها يمبرق شهر وصل شده و آن دسته از س
  متصل گردند. يمصرف يبارها
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  توجه:
اس حتمـاً بـه دفترچـه     پس به همراه يـوپي  و تابلوي بايدر صورت استفاده از ترانسفورمر ايزوله 

اس بـه دو كابينـت    ي نصـب و اتصـاالت يـوپي    نحوه الف -14  رجوع گردد. شكل ها راهنماي آن
را به همراه ترانسفورمر ايزوله و دو عدد كابينـت بـاتري نشـان     اس ب يوپي -14باتري و شكل 

  نيز اضافه شده است.پس  تابلوي بايد  -14ج و -14هاي  . در شكلدهد مي
  
  

  
 با دو كابينت باتريSDC6000سا الف: يوپي -14شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ترانسفورمر ايزوله و  SDC6000اس  يوپيب:  -14شكل 
  دو كابينت باتري
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، ترانسفورمر ايزوله و دو SDC6000سا ج: يوپي -14شكل 

  كابينت باتري

  
، ترانسفورمر ايزوله  SDC6000اس  يوپيد:  -14شكل 

  و تابلوي باي پسوكابينت باتري
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  نصب به صورت ايستاده -3-8-2
توانند در كنـار كابينـت بـاتري بـه صـورت       مي SDC3000و  SDC1500،SDC2000هاي  دستگاه

  ايستاده قرار گيرند.  
  باشد: ها به صورت ايستاده به ترتيب زير مي مراحل نصب دستگاه با كابينت باتري

هـاي پالسـتيكي زيـر     هاي پولكي درپوش بغل دسـتگاه و پايـه   گوشتي دوسو، پين ابتدا توسط پيچ - 1
  خارج گردند. 15دستگاه مطابق شكل 

 
  

  هاي درپوش : خارج نمودن پين15شكل 
در جاي خالي شده پين پـولكي بغـل دسـتگاه مونتـاژ      16چهار عدد پايه پالستيكي مطابق شكل  - 2

  شود.

  
  ها قرار گرفتن پايه: محل 16شكل 

  تذكر:
  كابينت باتري مطابق با دستورالعمل نصب آماده گردد.

  گردد. كي كابينت باتري نيز به همين صورت نصب مييهاي پالست پايه
  توجه:
هاي  ها جدا شود و به صورت بالعكس بسته شوند بطوريكه آرم هاي جلوي كابينت باتري پنل
  جهت باشند.ها در يك  اس و كابينت باتري يوپي
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ها به هم محكـم شـوند. در صـورت     اس كنار هم قرار گيرد و توسط بست كابينت باتري و يوپي - 3
  ها به يكديگر متصل گردند. استفاده بيش از يك كابينت باتري مطابق شكل زير كابينت

  
  اس و كابينت باتري هاي نگهدارنده بر روي يوپي : نحوه قرار گرفتن بست17شكل 

هاي نگهدارنـده مطـابق شـكل زيـر بـه يكـديگر        س و كابينت باتري از پشت توسط بستا يوپي - 4
  متصل گردد.

 

  
  اس و كابينت باتري هاي نگهدارنده در پشت يوپي : نحوه قرار گرفتن بست18شكل 

  اتصال به كابينت باتري -4-8-2
مخصوص كابينت باتري را به ترمينال تعبيه شده در پشـت    كابل 14و  13هاي  با توجه به شكل

دستگاه متصل نماييد و نسبت به محكم بودن اتصـال آن اطمينـان حاصـل نماييـد همچنـين در      
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شـارژر را بـه ترمينـال     هايي كه كابينت باتري داراي شارژر اسـت كابـل مخصـوص بـرق     مدل
  متصل نماييد. اس مخصوص برق شارژر بر روي پنل يوپي

  اس قابل توجه در اتصال كابينت باتري به يوپي نكات -1-4-8-2
اس،  ها، قبل از متصل و يا جدا نمودن كابينت باتري به يوپي به دليل باال بودن ولتاژ ترمينال -

  دستگاه را خاموش و از برق جدا نمائيد.
اموش قرار در صورت وجود بريكر در كابينت باتري، قبل از انجام اتصاالت آن را در حالت خ -

  دهيد.
اس پريز مخصوص  در صورت استفاده از كابينت باتري شارژردار، چنانچه در پنل پشت يوپي -

شارژ كابينت باتري تعبيه شده است، سيم برق ورودي كابينت باتري (جهت شارژ) را به پريز 
اس متصل نمائيد. در غير اين صورت دقت نمائيد تا در  مخصوص آن در پشت يوپي

اس و كابينت باتري  هاي يوپي كشي سه فاز، برق ورودي به هر يك از دستگاه اي كابله سيستم
  از يك فاز واحد تامين شوند.

اس وصل نمود. در انتخاب آن دقت شود تا  توان به يوپي هر مدلي از كابينت باتري را نمي -
تري مورد اس سازگار باشد. جهت انتخاب كابينت با ولتاژ كابينت باتري با مشخصات يوپي

نياز و مشخصات مربوطه به سايت فاراتل مراجعه نموده و يا با سازمان فروش تماس حاصل 
  نمائيد.

  راهنماي مرتبط با آن مراجعه شود.   ها حتماً به دفترچه براي نصب كابينت باتري -
  

  به بار اتصال -5-8-2
ـ تجه و فاراتل شركت يها اس يوپي نصب -  و بـوده  گـان يار كشـور  سراسـر  در آن يجـانب  زاتي

 لـذا  رديپـذ  انجام فاراتل شركتخدمات پس از فروش  مجاز ندگانينما توسط حتماً ستيبا يم
 بـه  مجـاز  محتـرم  كننـدگان  مصرف و شده داده حيتوض يكل صورت به نصب قهيطر ادامه در

  .بود نخواهند دستگاه نصب
ـ دل نيهم به است، شده يطراح يوتريكامپ يبارها هيتغذ جهت دستگاه نيا -  اتصـال  از قبـل  لي

شـركت فاراتـل    يبانياز كارشناسان بخش پشـت  ،اسيوپي به وتريكامپ از ريغ يدستگاه ونهرگه
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 تـوان  يانجـام شـده، مـ    يهـا  شيگفت كه طبـق آزمـا   ديبا زين نترهاي. در مورد پرديئال نماسؤ
 يبـا تكنولـوژ   ينترهـا يپر يمتصل نمود. اما در خصوص برخ اس يوپيرا به  يزريل ينترهايپر
خطـا در عملكـرد    جـاد يممكن است باعـث ا  يا لحظه DC يها انيجر دنيكش ليبه دل ،يميقد
 اسـتفاده  زولـه يا ترانسفورمر ماژول از شود يم شنهاديپ مشكل نيا رفع يبراشوند كه  اس يوپي

  .شود
ـ  و حسـاس  مراكـز  در دستگاه استفاده صورت در - ـ اك يشـگاه يآزما يكاربردهـا  اي  هيتوصـ  داًي

ـ ا در گردد، استفاده دستگاه يخروج در زولهيا ترانسفورماتور ماژول از شودكه يم  صـورت  ني
 .نماييد مطالعه دقت به را آن به مربوط يراهنما  دفترچه حتماً

 نيتام اس يوپي يخروج قيمنحصراً ارت خود را از طر اس يوپيمتصل به  يشود كه بارها دقت -
ارت در  سـتم يس يهمبنـد  جهـت . باشندبه ارت نداشته  يگريمستقل د ريمس چينموده و ه
محل در نظر گرفته شده  ايو  دستگاه ناليشده در ترم هيارت تعب چياز پ شود يم هيبارها توص

  . شود استفادهها  در پشت دستگاه
  اس باشد.  توان نامي يوپي 70شود مجموع توان مصرفي بارهاي متصل كمتر از % توصيه مي -

  توجه:
متناسـب بـا   غيـر  هاي رابط غير اسـتاندارد و يـا    از سيم ،اس پريز يوپي به هيچ وجه براي توسعه

  جريان مصرفي استفاده نگردد.
ي برق ورودي تجهيزات كامپيوتري را به  ) دوشاخه3KVAهاي توان پايين (تا  اس در يوپي  -

  پريزهاي خروجي در پشت دستگاه متصل نماييد.
 )4 باشد (مطابق شكل خروجي مي -ورودي اس داراي ترمينال كه يوپي SDC6000 هاي در مدل 

(اتصال به برق شهر)  2-8- 7 بخش هاي اس مطابق دستورالعمل جهت اتصال تجهيزات به يوپي
 در همين دفترچه انجام گيرد.
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  مقدار توان مجاز بارها تخمين -1-5-8-2
  ائيد.شوند تهيه نم اس محافظت مي هايي كه توسط يوپي ليستي از تمامي دستگاه -1
معموالً در پشت هر دستگاه برچسبي با مشخصات الكتريكي آن وجود دارد، ولتاژ  -2
)Voltage) و جريان (Current مندرج در آن را خوانده و در هم ضرب نمائيد تا توان (

  به دست آيد. VAدستگاه برحسب 
ردد. اين عدد ها را با هم جمع نمائيد تا توان مصرفي كل بار محاسبه گ دستگاه VAمقدار  -3

  اس باشد. نبايد بيشتر از توان نامي يوپي

  اتصال به ترانسفورمر ايزوله (اختياري) -6-8-2
اس به دفترچه راهنماي نصب ترانسفورمر  ايزوله مراجعه  جهت اتصال ترانسفورمر ايزوله به يوپي

    گردد.

  اتصال به برق شهر -7-8-2
  هاي رابط برق، اطمينان حاصل نمائيد. يمدار بودن برق ورودي دستگاه و يا س از ارت -
هاي فاز و  كشي خروجي كامالً مجزا باشد، يعني سيم كشي ورودي دستگاه بايد از سيم مدار سيم -

كشي  نول ورودي و خروجي هيچگونه اتصال الكتريكي به هم نداشته باشند. به عنوان مثال كابل
از اين موضوع به آزمايش درج شده نبايد بصورت نول مشترك باشد. براي حصول اطمينان 

  مراجعه نماييد. 6-4در بخش
دهنده اشكال در  (هشدار SWFس به برق شهر نمايشگر  ا چنانچه پس از اتصال يوپي -

كشي)، در پنل پشت دستگاه روشن شد، ابتدا فاز و نول ورودي را بالعكس وصل نموده و  سيم
باشد. در اين صورت  ارت مي -در صورت خاموش نشدن نمايشگر، مشكل در ولتاژ نول

 مپدانساي  مشتري بايد نسبت به اطمينان از درستي سيستم ارت اقدام نمايد. جهت محاسبه
مراجعه نماييد.  6-5ارت و حصول اطمينان از وجود ارت سالم به آزمايش مندرج به بخش 

كشيده شدن جريان زياد از سيم نول  تواند ارت باال، مي- يك دليل اصلي ديگر براي ولتاژ نول
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گردد در  باشد كه در اين وضعيت پيشنهاد مي بارهاي نامتعادل در سيستم سه فازدر اثر 
  س از ترانسفورمر  ايزوله استفاده گردد.ا خروجي يوپي

توان  دار براي همبندي پايدار و مستحكم سيستم ارت مي  رتاي  هاي داراي دوشاخه در مدل -
ي  از پيچ ارت تعبيه شده در پنل پشت دستگاه استفاده نمود. در اين صورت چنانچه دوشاخه

رت ادي قطع شود، سيستم برق ورودي از پريز جدا شود يا به هر علت ديگري ارت ورو
همچنان متصل باقي خواهد ماند. در اين حالت الزم است دقت شود كه سيم ارت پريز و سيم 

ها وجود نداشته  ارت متصل به پيچ هر دو از يك نقطه تامين شده و اختالف پتانسيلي بين آن
  باشد. 

مهندسي وزارت مسكن  نامه معاونت نظام شود چاه ارت ساختمان، مطابق با آئين توصيه مي -
رت استاندارد براي ايمني جان كاربران و همچنين ابرداري باشد. وجود اتصال  احداث و بهره

  ضروري است.  Common Modeحذف نويزهاي 
باشد، آن را به پريز برق شهر وصل نماييد و  ي ورودي  اس داراي دوشاخه كه يوپي در صورتي -

اس متناسب با حداكثر جريان ورودي  فيوز ورودي يوپي كشي، پريز و دقت نماييد كه كابل
                                                                      اس باشد. يوپي

باشند. براي اتصال آن به  خروجي مي - داراي ترمينال ورودي SDC6000هاي مدل  اس يوپي -
  برق شهر و بارها به ترتيب زير عمل نماييد:

 5با طول حداكثر  SDC6000هاي  اس براي يوپي 4ي  اي با نمره و عدد كابل سه رشتهد -1
متر به تناسب طول مسير، بايد از كابل با  5متر تهيه شود. دقت شودكه در فواصل بيش از 

  نمره سيم باالتر استفاده شود.
  باشد. اس تا بارها و برق شهر حداقل طول را داشته هاي يوپي كه كابلگردد  توصيه مي

شكل قرار دارد كه بايد از يك  Uاس، شش عدد سركابل  بندي يوپي در داخل بسته -2
كريمپ شود. در صورت عدم وجود ابزار  19هاي هر دو كابل همانند شكل  سمت به سيم

  كاري نمائيد. مناسب جهت كريمپ، آنها را با قلع، لحيم
  توجه:      

                                قطع نماييد.را تابلوي اصلي  برق بريكر فيوز اس حتماً قبل از اتصال برق به يوپي
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رت (طبق جدول اهاي ورودي و خروجي را به دقت و با توجه به ترتيب فاز، نول و  كابل -3
ارت   SDC6000) به ترمينال ورودي و خروجي وصل نمائيد. توجه شود كه در مدل 4

  گردد. ورودي و خروجي بصورت مشترك متصل مي

 Lها از دو عدد بست كمربندي و درپوش ترمينال  جهت جلوگيري از كشيده شدن كابل -4
شكل  Lبه درپوش  20ها را طبق شكل  بندي استفاده نموده و كابل شكل موجود در بسته

   اس متصل نمائيد. ترمينال يوپي

 
  خروجي-شكل ترمينال ورودي Lها به درپوش  ي محكم كردن كابل : نحوه20شكل 

 آمپري 50كابل وصل شده به ورودي دستگاه بايد از طريق يك فيوز مينياتوري  اكنون -5
كه بر روي تابلو برق به درستي نصب شده است با رعايت فاز و نول صحيح به برق شهر 
متصل گردد. همچنين كابل متصل به خروجي را نيز با رعايت نكات درج شده در دفترچه 

بندي را در محل  راهنما به بارها وصل نمائيد. نهايتاً برچسب هشدار ايمني موجود در بسته
  اس بچسبانيد. لوي برق يوپيپس يا تاب تابلوي باي

  رنگ معنا نماد
L اي يا مشكي قهوه  فاز  
N آبي  نول  

  زرد/سبز  ارت 

 

  
  هاي ورودي و خروجي : اتصال كابل19شكل   4جدول 
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 اس  به همراه يوپي EPOپس و يا كليد  باي ترانسفورمر ايزوله، تابلوي از كه صورتي در -6
 پشت در شده تعيين محل در ها آن از كدام هر مربوطه كانكتور كه است الزم شود،  استفاده
هاي  ماژولكه  است ذكر به الزم. و محكم گردد متصل 21 شكل مطابق اس يوپي دستگاه
 را ها آن از كدام هر توان مي كننده مصرف نياز به بسته و بوده مستقل يكديگر از كامالً فوق

  .داد قرار استفاده مورد اس به همراه يوپي
  توجه:

اس مراجعه  براي اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي محصوالت جانبي مورد استفاده با يوپي
  گردد.

 

  
    EPOپس و  باي ايزوله، تابلوي ترانسفورمر به مربوط اتصاالت و پشت پنل شكل: 21 شكل

  

  اتصال كابل ارتباط با كامپيوتر (اختياري) -8-8-2
افزارهاي  ي نرم گيري از امكانات گسترده اس و كامپيوتر و بهره  جهت برقراري ارتباط بين يوپي -

UPSwing.بايد كابل ارتباط سريال را به كامپيوتر وصل نمود ،  
اس را خاموش نموده و سپس ابتدا سر نري  هنگام وصل نمودن كابل، حتماً كامپيوتر و يوپي -

اس  ، واقع در پشت يوپيSerial Portبندي را به كانكتور  كابل ارتباط سريال، موجود در بسته



  

 
 

29 

  

هاي خالي كامپيوتر متصل  COM Portوصل كرده و سپس سر مادگي آن را به يكي از 
  نمائيد.

دهد، اما توصيه  افزار وظايف خود را به خوبي انجام مي اس حتي بدون نرم يوپي اگر چه -
  افزار را نصب و از مزاياي آن استفاده نمائيد.  گردد نرم مي

  اتصال خط تلفن/فكس/مودم/شبكه (اختياري)  -9-8-2
خـط ورودي   …هايي مانند تلفن، مودم، فكس، كارت شبكه و جهت حفاظت از خط ديتاي دستگاه

را  Output) و سـپس سـوكت   RJ45/11اس وصل نموده ( در پشت يوپي Inputرا به سوكت  ن آ
بندي استفاده شود) به دسـتگاه   ي كابل ديگري (براي خط تلفن از كابل موجود در بسته به وسيله

  يا كارت مورد نظر متصل نمائيد.

  اس (اختياري) هاي مديريت يوپي Deviceنصب  -10-8-2
پذير است كه در اين  اس در شبكه به دو روش زير امكان و مانيتورينگ يوپي ارتباط، مديريت -

  باشد. قسمت روش اول مورد توجه مي
و يا   Internalاس (به صورت هاي مديريت يوپيDeviceروش مستقيم و با استفاده از  -1

External(  
  UPSwingي  افزارهاي خانواده گيري از نرم روش غير مستقيم و با بهره -2

افزار شركت  جهت خريد و نصب با واحد پشتيباني و يا نرم Deviceقبل از انتخاب هرگونه  -
اس بايد با يكديگر سازگار  و يوپي Deviceفاراتل تماس گرفته و نياز خود را بيان نمائيد. زيرا 

  باشند تا آسيبي به آنها وارد نگردد.
  جام گيرد.ي متخصص فاراتل ان بايد به كمك نماينده Deviceنصب  -
تهيه شده حتماً دفترچه راهنماي مرتبط با آن را مطالعه  Deviceجهت نصب و استفاده از  -

  نمائيد.
اس به سايت فاراتل و  هاي برقراري ارتباط با يوپي جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد روش -

  مراجعه نمائيد. CDافزار در  يا دفترچه راهنماي نرم
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  EPOاستفاده از  -11-8-2
EPO )Emergency Power Off (شود كه ولتاژ مجاز به كانكتور  زماني فعال ميEPO  پنل پشت

شود و خروجـي   دستگاه اعمال شودكه در اين حالت دستگاه در هر وضعيتي كه باشد خاموش مي
  گردد.   قطع مي
  EPOكاربرد 

قطـع بـرق    اس بـا  مي تواند به خروجي سنسور دود وصل شود و با فعال شدن اين سنسور يـوپي 
  را بگيرد.آتي جلوي خطرات ، خروجي خود

  
  باشد. بصورت زير مي شود مي EPOحداقل و حداكثر ولتاژ كه باعث عملكرد 

AC Voltage: 110~220 VAC 

DC Voltage: 48~110 VDC 

  توجه:
از مقدار مجاز دستگاه باالتر نرود تا آسيبي  EPOدقت شود كه ولتاژ اعمال شده به كانكتور 

  به دستگاه وارد نگردد.

  عملكرد دستگاه - 3

  روشن نمودن دستگاه -1-3
اكنون كه مكان مناسبي براي نصب انتخاب كرده و اتصاالت را طبق آنچه در مراحل قبل گفته  -

  اس را روشن نمود. يوپيتوان  اس رسيده و مي برداري از يوپي  ايد، نوبت به بهره شد انجام داده
ها بايد به  نمائيد، قبل از روشن نمودن آن، باتري اندازي مي اس را براي اولين بار راه اگر يوپي -

اس را به برق شهر وصل  ساعت شارژ شوند. براي اين كار تنها الزم است كه يوپي 10مدت 
به برق شهر نيز انجام نماييد. در واقع عمل شارژ حتي در زمان خاموشي دستگاه و وصل بودن 

  گيرد. مي
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)، تعبيه شده در پنل پشت دستگاه، Circuit Breakerاس (  مطمئن شويد كه بريكر ورودي يوپي -
اس  بر روي پنل جلوي دستگاه را تا زمان قطع بوق يوپي ONباشد سپس دكمه  ONدر حالت 

ولتاژ و فركانس  ي مجاز فشار دهيد تا دستگاه روشن شود. چنانچه برق ورودي در محدوده
اس در حالت  روشن شده و در غير اين صورت يوپي Normal Modeاس در حالت  باشد، يوپي

Battery Modeشود. ، خروجي را از باتري تامين كرده و روشن مي  
  

  هاي صوتي و نوري دستگاه دهنده اعالم وضعيت از طريق هشدار -2-3
ي صـوتي (بـوق داخـل     اس، هشـدار دهنـده   پي  از طريق عالئم نوري موجود در پنل جلو/عقب يو

  توان به چهار نوع از اطالعات كلي دسترسي يافت. ها مي دستگاه) و يا تركيبي از آن
 اس مقادير مربوط به پارامترهاي پوپي -1

 اس هاي عمومي يوپي حالت -2

 )Faultهاي خطا ( حالت -3

 )Warningهاي هشداري ( حالت -4

 اس  يوپيمقادير مربوط به پارامترهاي  -1-2-3

توان مقـاديري شـامل ولتاژهـاي ورودي و     بر روي پنل جلوي دستگاه مي Selectي  توسط دكمه
هاي ورودي و خروجي و دماي داخل دستگاه را مرور نمود. همچنـين از طريـق    خروجي، فركانس

هـاي مربوطـه    و بار را برحسب درصد، با روشن شدن خانـه  ن شارژ باتريتوان ميزا پنل جلو مي
  ه نمود. مالحظ

نمايـانگر   5گـذاري نمـائيم آنگـاه جـدول      از چپ به راست نام LED5تا  LED1ها را با  اگر خانه
 باشد. مقادير معادل با هر يك از پارامترهاي ياد شده مي
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 LEDشماره   توان مصرفي  ظرفيت شارژ باتري

0~25%10~25% LED1 
26~50%26~50% LED2  
51~75%51~75%LED3  
76~90%76~95%LED4  
>91%>96%LED5 

 5جدول

  تست باتري -3-3
ها توسط  ي تست باتري سازي شده و نتيجه در عمل تست، شرايط قطع برق شبيه -

افزارهاي  ي موجود در نرم هاي نوري، صوتي و يا از طريق ابزارهاي پيشرفته دهنده هشدار
UPSwing گردد. اعالم مي  

بر روي پنل جلوي دستگاه  ONي  با فشردن كوتاه مدت دكمه Normal Modeدر وضعيت  -
  شود.  عمل تست انجام مي

  قطع/وصل نمودن هشدار صوتي در زمان قطع برق -4-3
بصورت منقطع بـه صـدا    (Battery Mode)اس در طول مدت استفاده از باتري  بيزر داخلي يوپي

اس، صـداي   روي پنل جلـوي يـوپي  بر  ONي  اي دكمه آيد. در اين حالت با فشردن لحظه در مي
  گردد. بيزر قطع مي

  خاموش نمودن دستگاه -5-3
  تواند خاموش گردد:   اس در دو مرحله مي يوپي

اس خـاموش   ثانيـه، يـوپي   3بر روي پنل جلوي دسـتگاه بـه مـدت     OFFي  با فشردن دكمه -1
هـا   رژ بـاتري اس روشن بوده و بـه عمـل شـا    شود. در اين حالت مدارهاي شارژر داخلي يوپي مي
  پردازد. مي
ي فوق، بريكر برق ورودي در  اس كامالً خاموش گردد، پس از انجام مرحله اگر بخواهيد يوپي -2

  پنل پشت دستگاه قطع يا اتصال ورودي دستگاه را از برق شهر جدا نماييد.
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  يابي عيب - 4

  )Faultهاي خطا ( حالت -1-4
  LCDبـر روي  (Text)اس، نوع خطا به صـورت متنـي    پي در يو) Faultهنگام بوجود آمدن خطا (

  است.قابل مشاهده 
باشـد در   مجـاز  رنج در ورودي برق و گرفته قرار شهر برق حالت در دستگاه در زمان خطا، اگر

 شود. در غير اين صورت خروجي دستگاه قطع مي ،رود مي  Bypassها به برخي از حالت

از حالت نمـايش   ، دستگاه OFFكليد فشردن شگر باي نماي ي خطا بر روي صفحه بعد از مشاهده
 انـدازي  راه مجـدداً  دستگاه  ONكليد فشردن با خطا، نمودن برطرف از گردد. پس خطا خارج مي

 پشـتيباني  واحـد  بـا  مشـكل  رفـع  جهت هاي خطا، هر يك از حالت تداوم صورت در .خواهد شد
  .گرفته شود تماس فاراتل
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  )Warningهشداري (هاي  حالت -2-4
 .صرفاً جهت اطالع كاربر از حالتي بوده و اختاللي در عملكرد رخ نداده است Warning)(هشدار 

نوشـته   TEXTبـه صـورت   روي صفحه نمايش  LCDدر  براي آگاهي كاربر از وقوع اين حاالت،
  شود. بعضي از اشكاالتي كه ممكن است براي دستگاه پيش آيد در جدول زير آمده است. مي

  
  روش حل مشكل  علت مشكل  نوع مشكل

دستگاه در مدONبا فشردن دكمه -1
  شود. باتري روشن نمي

 قطع بودن باتري-1
  كامل روشن نشدن دستگاه -2
  پايين بودن ولتاژ باتري -3

  باتري به دستگاهوصل نمودن -1
فشرده  ON  براي روشن نمودن دستگاه دكمه -2

  گردد. قطع ربيزنگه داشته شود تا صداي 
باتري و برق به دستگاه وصل شود و به  -3

قرار  STANDBYحالت ساعت در 10مدت 
  ها شارژ شوند. گيرد تا باتري

با وصل برق به دستگاه و روشن نمودن -2
  كند. مي آن هميشه در مد باتري كار

قطع بودن بريكر ورودي و يا
  برق ورودي دستگاه

قرار دادن  ONبررسي برق ورودي و در حالت 
  بريكر برق ورودي دستگاه

كند و هردستگاه در مد برق كار نمي -3
  د.زن چشمك مي LINE LEDنيم ثانيه 

خارج از محدوده مجاز بودن
  دامنه ولتاژ ورودي 

  بررسي برق ورودي دستگاه

كند و هردستگاه در مد برق كار نمي -4
  زند. چشمك مي LINE LEDيك ثانيه 

خارج از محدوده مجاز بودن
  فركانس ورودي

  بررسي برق ورودي دستگاه

در مد نرمال با زدن دكمه تست خيلي -5
 مد رود و به مي BYPASSزود به حالت 

  گردد. نرمال برمي

 هاشارژ نبودن باتري-1
  ها يقطع بودن باتر -2
  ها خراب بودن باتري -3

باتري و برق به دستگاه وصل شود و به -1
قرار  STANDBYساعت در حالت  10مدت 

  ها شارژ شود. گيرد تا باتري
  وصل نمودن باتري به دستگاه -2
  ها توسط كارشناس مربوطه تعويض باتري -3

در مد باتري با وصل بار به خروجي، -6
  .شود اس خاموش مي يوپي

 هارژ نبودن باتريشا-1
  ها خراب بودن باتري -2
  

باتري و برق به دستگاه وصل شود و به -1
قرار  STANDBYساعت در حالت  10مدت 

  ها شارژ شود. گيرد تا باتري
  ها توسط كارشناس مربوطه تعويض باتري -3

در مد برق با وصل بار به مد باتري -7
  .رود مي

باال بودنكشي (مشكل سيم
  )وروديامپدانس 

  كشي برق ورودي دستگاه بررسي و اصالح سيم

خروجي دستگاه قطعBYPASSدر مد -8
  .زند چشمك مي BYPASSو 

خارج از محدوده مجاز بودن
دامنه ولتاژ ورودي براي 

BYPASS

  بررسي برق ورودي دستگاه
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  روش حل مشكل  علت مشكل  نوع مشكل
HEATفالت،بعد از مدتي كار كردن -9

  زند. مي
 مسدود بودن مسير هواي فن-1
اب بودن فن پشت خر -2

  دستگاه

  بررسي و اصالح مسير هوا در پشت دستگاه-1
  تماس با خدمات پس از فروش -2

كند وليدستگاه در مد نرمال كار مي-10
روشن  SWF LEDزند و  گاهاً بوق مي

  شود. مي
  

  بررسي سيم كشي ورودي دستگاه و مسير ارت ارت-باال رفتن ولتاژ نول
  
  
   

با روشن نمودن دستگاه در مد برق و-11
  زند مي BADVOUTباتري فالت 

 اتصال كوتاه شدن خروجي-1
  خيلي زياد بودن بار خروجي -2

  كشي خروجي دستگاه بررسي و اصالح سيم-1
  كم نمودن بار خروجي دستگاه -2

آپ، فالتبا روشن نمودن در مد بك-12
HBAT زند. مي  

بررسي باتري و شارژر دستگاه توسط كارشناس  باتريباال بودن دامنه ولتاژ
  مربوطه

فالت،آپبا روشن نمودن در مد بك-13
LBat  ياOpen Batt زند. مي  

  

باتري و برق به دستگاه وصل شود و به -1 كم بودن دامنه ولتاژ باتري
قرار  STANDBYساعت در حالت  10مدت 

  گيرد تا باتري شارژ شود.
شارژر دستگاه توسط بررسي باتري و  -2

  كارشناس مربوطه
با وصل برق به دستگاه فالت چشمك-14
زند و ممكن است بوق ممتد بزند و در  مي

LCD  كلمهNULL  ياERTH  ياSWF 

  نوشته شود.

 قطع بودن ارت-1
برعكس بودن فاز و نول برق  -2

  ورودي

  اتصال به ارت مناسب-1
  جابجا نمودن فاز و نول برق ورودي -2

دستگاه بعد از روشن شدن چند-15
شود و  بعد خاموش و روشن مي دقيقه

  گردد. تكرار مي

بانسيستم ديدهفعال بودن
  هوشمند

از  بان هوشمند سيستم ديدهغير فعال نمودن 
 UPSWINGافزار  طريق نرم

دستگاه در مد برق و باتري بوق-16
بعد از مدتي خروجي قطع و  زند مقطع مي

   دهد. مي OVLDشود و فالت  مي

 UPSكم نمودن بار خروجي  زياد بودن بار خروجي

بعد از روشن نمودن دستگاه كلمه-17
EPO  رويLCD شود و دستگاه  نوشته مي

  گردد. ميخاموش 

  بررسي علت فعال شدن EPOفعال بودن

در مد باتري قبل از خالي شدن كامل-18
  گردد. اس خاموش مي باتري يوپي

افزارتنظيم نبودن نرم درست
UPSWING 

به كمك دفترچه  UPSWINGافزار تنظيم نرم
  راهنماي آن

LCDبا روشن نمودن دستگاه در-19

  شود. نوشته مي DOORكلمه 
پسباز بودن درب دستگاه باي

  دستي
  پس دستي بررسي دستگاه باي
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  روش حل مشكل  علت مشكل  نوع مشكل
پشت دستگاهBad wiringنشانگر-20

  روشن است.
  كشي خروجي دستگاه  بررسي و اصالح سيم وجود برق در خروجي

  
پشت دستگاه روشنMoVنشانگر-21

  .است
اختالل در برد فيلتر ورودي

  دستگاه
  تماس با خدمات پس از فروش 

Lbusبا روشن نمودن دستگاه فالت-22

  دهد. مي
خارج از حد مجاز بودن ولتاژ

DC  داخلي در اثر ضعيف بودن
  باتري يا مشكل داشتن دستگاه

باتري و برق به دستگاه وصل شود و به -1
  قرار گيرد. Standbyساعت در حالت  10مدت 

  تماس با خدمات پس از فروش  -2
Hbusبا روشن نمودن دستگاه فالت-23

  دهد. مي
DCخارج از محدوده بودن ولتاژ

  داخلي دستگاه
غير مجاز اس ( بررسي بار متصل به يوپي-1

  )نباشد
  س از فروشتماس با خدمات پ -2

افزاربه وسيله دكمه تست يا نرم شود.نوشته ميTESTكلمهLCDدر-24
دستگاه به مد تست باتري رفته 

  .است

بعد از چند ثانيه به خودي خود به حالت نرمال 
  گردد. برمي

  6جدول 
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  UPSwingافزاري با  هاي نرم كنترل- 5

  UPSwingي  افزارهاي خانواده معرفي نرم -1-5
 UPSwingي  افزارهاي خـانواده  شامل تمامي نرم CDاس يك عدد  در محتويات بسته بندي يوپي

، CDافزار مورد نظـر از روي   اس، از طريق نصب نرم اندازي يوپي قرار داده شده است. پس از راه
  ، تحت سيستم عاملهاي مختلف برقرار خواهد شد. اس و رايانه ارتباط يوپي

  باشد: اس فاراتل به شرح زير مي افزارهاي مديريت يوپي موظايف اصلي نر
 (.Shutdown O.S)خاموش نمودن سيستم عامل  -1

پس از به اتمام رسيدن شارژ باتري در زمـان قطـع بـرق يـا سـاير شـرايط بحرانـي،        
  نمايد. اس بصورت مطمئن مي افزار اقدام به خاموش نمودن سيستم عامل و يوپي نرم

 (Monitoring)مانيتورينگ  -2

اس و بـرق شـهر بصـورت     هاي مختلف يوپي امكان نمايش تمامي پارامترها و وضعيت
on-line  از طريق كنسول برنامه و نيز بصورتweb based .ميسر خواهد بود  

 كنترل (ارسال فرامين) -3

توان فرامين مختلف همچون تست باتري، خاموش نمـودن، قطـع    افزار مي از طريق نرم
  اس ارسال نمود. صدا و غيره را به يوپي

 (Messaging)پيام رساني  -4

افزار از روشهاي مختلف، هشـدارها و اطالعـات مـورد نظـر را بـه كـاربر ارسـال         نرم
  نمايد. مي

 (Logging)ثبت رويدادها و پارامترها  -5

 Logافـزار در فايلهـاي    اس توسط نـرم  تمامي رويدادها و پارامترهاي برق شهر و يوپي
  گردد. ثبت مي
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  ت فاراتلكافزاري شر محصوالت نرم -2-5
  شوند. بندي مي افزاري شركت فاراتل به دو دستة اصلي تقسيم محصوالت نرم 7طبق جدول 

  
 نگارش  كاربردموارد 

ــارش مخصــوص سيســتم ــن نگ ــلاي ــرل و  Windowsعام ــان كنت ــوده و امك ب
  دهد. محلي متصل به كامپيوتر را به كاربر مياس  يوپييك مانيتورينگ 

فاراتـل   اس يـوپي افزار بصورت رايگان در سـايت و تمـامي محصـوالت     اين نرم
  باشد. قابل نصب و استفاده مي License Numberموجود و بدون نياز به 

Single 
User  

U
P

S
w

in
g

 P
lu

s/
P

ro
 

هـاي محلـي و يـا     اس امكان كنترل و مانيتورينـگ يـوپي   ،افزار در اين نگارش از نرم
Remote  وجـود دارد. همچنـين   از طرق مختلفي چـون مرورگرهـاي وب   در شبكه

  اس توسط سيسـتم تلفـن گويـا و يـا امكـان      توسط اين نگارش امكان مديريت يوپي
  وجود دارد. UPSwing Netshut افزارهاي برقراري ارتباط با نرم

 License Numberافزارها احتياج به خريـد   جهت نصب و استفاده از اين دسته نرم
  باشد. ن فروش شركت فاراتل مياز سازما

Network   
Support 

 Shutdownهاي شبكه، امكان دريافت پيغام Clientها و يا Server افزار بر رويبا نصب اين نرم
هـاي   فايل نمودنجهت ذخيره   Shutdownشود. دستور ايجاد مي UPSwing Plus/Proافزار  از نرم
در مواقع بحراني به كامپيوترهاي شبكه كه مجهز به اين نگارش  ها عامل شدن سيستم Down باز و
  شود. باشند صادر مي مي

) احتيـاج بـه خـــريد    Clientافزارهـا (بـه ازاي هـر     رمــــ جهت نصب و استفـاده از اين دسته ن
License Number باشد. از سازمان فروش شركت فاراتل مي  

U
P

S
w

in
g

 N
e

ts
h

u
t

 

  افزاري نرم: محصوالت  7جدول
  

 نمايند: هاي زير را پشتيباني مي عامل افزاري فاراتل سيستم كليه محصوالت نرم

1- Windows 2- Linux 3- SCO UNIX 4- SCO UNIX Ware 

5- FreeBSD 6- Sun Solaris 7- OS/2 8- Novell 
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  تذكر:
صب و استفاده از ي ن نحوهافزارهاي مورد نياز،  يه نرمتوضيحات مربوط به چگونگي انتخاب و ته -

افزار، در دسترس مي راهنماي نرم  و تحت نام دفترچه CDبر روي PDF آن به صورت فايل
  باشد. 
  باشد. ي خريدار مي افزارهاي شركت فاراتل برعهده نصب و راه اندازي تمامي نرم -
افزار به  راهنماي نرم  ها و يا دفترچه سخهجهت كسب اطالعات تكميلي، دريافت آخرين ن -

  مراجعه نماييد. http://www.faratel.comافزار در سايت فاراتل به آدرس  صفحه دانلود نرم
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  اطالعات تكميلي - 6

  ساختار داخلي دستگاه -1-6
    

  

 SDC1500X-RT هاي اس : ساختار داخلي يوپي22شكل 

  
  

  
  SDC3000X-RT و SDC2000X-RT هاي اس : ساختار داخلي يوپي23شكل 
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   SDC6000X-RTهاي  اس : ساختار داخلي يوپي24شكل 
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  جدول مشخصات فني -2-6
 SDC1500X-RT  SDC2000X-RT SDC3000X-RT SDC6000X-RT مدل

 On-Line Double Conversion تكنولوژي

  1500VA -1050W 2000VA -1400W 3000VA -2100W 6000VA - 4200W توان نامي

ورودي
  

 Full Load: 160~300VAC , Half Load: 110~300VAC  170~300VAC  ولتاژ

 8A 11A 16A 30A ماكزيمم جريان

 503Hz فركانس

  فازتك  فاز
 Full Load: >0.98 ضريب قدرت

خروجي
 

 220VAC1%Pure Sine Wave ولتاژ

 6.8A 9.1A 13.6A  27.3A جريان

 500.25Hz فركانس

  فازتك  فاز
 0.7 ناميضريب قدرت

THD 2:در بار خطي%< 

 تحمل اضافه بار

  دقيقه1توان نامي به مدت%125 تا105%

توان  %150تا  %126  ثانيه 30به مدت  %150تا   126% 
  ثانيه 0.4نامي به مدت 

باتري
 

  اسيد بدون نياز به نگهداري و سرويسسيلد  نوع
 48VDC 96VDC 240VDC ولتاژ

 ندارد باتري داخلي
  %90پس از تخليه كامل تا بسته به ظرفيت باتريساعت10~4حدود  زمان شارژ مجدد

 6A 5.5A 5.5A 1.7A ماكزيمم جريان شارژ

  مخصوص جهت اتصال به كابينت باتريكانكتورمجهز به باتري خارجي
 در زمان استفاده از برق شهر: %85< راندمان

بالعكس:از برق به باتري و 0msec زمان سوئيچ  

شرايط محيطي
در فاصله يك متري از   41dB>در فاصله يك متري از دستگاه:   نويز شنوايي  

  48dB>دستگاه: 

  محدوده
  كاري

 40C-0 دما
 (غير فشرده)%80~0 رطوبت

  )IEC 62040متر باالتر از سطح دريا (براساس استاندارد 1000تا ارتفاع
  : مشخصات فني8جدول 
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  جدول مشخصات فيزيكي -3-6
 (Kg)وزن    ]عرض× عمق ×ارتفاع[) mm( ابعاد  مدل

  خالص  بندي با بسته
SDC1500X-RT                 :11.3 13.3 90*540*490 با دستگيره جهت نصب در رك 

SDC2000X-RT 12.2 14.2                                               205*620*530بندي:با بسته 

SDC3000X-RT 13.2 15.2    102*510*440باتري:با پايه جهت قرارگيري روي كابينت 

SDC6000X-RT 

 135*570*490     با دستگيره جهت نصب در رك:         
   147.5*536*440باتري: با پايه جهت قرارگيري روي كابينت

                                               250*620*530بندي:با بسته
20.5 18.3 

  مشخصات فيزيكي :9جدول 
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  روش تشخيص وجود ارتباط بين ورودي و خروجي -4-6
  

  هدف: -
كشي ورودي دستگاه بايد از  اس، مدار سيم از آنجايي كه براي نصب و استفاده از دستگاه يوپي 

اس براي حصول اطمينان از  كشي خروجي مجزا باشد بنابراين قبل از نصب دستگاه يوپي سيم
  توان آزمايش زير را انجام داد. جدا بودن مسير فاز و نول ورودي از فاز و نول خروجي مي

  

  مورد نياز جهت آزمايش: ابزار -
  يك عدد المپ به همراه سرپيچ آويز -1

كشي وجود دارد به جاي يـك المـپ از    سه فاز در سيم تذكر: در صورتي كه احتمال وجود دو يا
  دو المپ سري استفاده شود.

  هاي برق جهت برقراري اتصاالت سيم -2
 

  گيري: ي انجام آزمايش و نتيجه نحوه -
  

  
  

كننده و برق شـهر اسـت، بـا     اس همانند شكل فوق واسط بين دستگاه مصرف يوپياز آنجايي كه 
حالت) همانند شكل زير انتظار داريـم   6هاي مختلف ( استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتيب

تـوان از مجـزا بـودن ورودي و     تا فقط در يك حالت المپ روشن شود. تنها در اين صـورت مـي  
د و در غير اينصورت مسيري بين ورودي و خروجي وجـود دارد كـه   خروجي اطمينان حاصل نمو

  بايد برطرف گردد.
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