
 

 

 

 الیزرهای هوشمندیاستاب از استفاده راهنمای

  فاراتل
Prince/FRZ  

      
  

 :هایمدل
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 :گفتارشیپ
 به را شما ورود فاراتل، محصوالت دیخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با یگرام کاربر

 .مییگویم کیتبر فاراتل بزرگ انوادهخ

 و اهدستگ از استفاده یچگونگ درباره یمهم نکات شامل دیدار یرو شیپ در که ییراهنما دفترچه

 .است آن از ینگهدار طیشرا

 و ناپذیر جبران هایخسارت بروز باعث است ممکن شده درج موارد نکردن تیرعا که آنجا از

 هایهاستفاد برای و مطالعه کامل طور به را دفترچه است ندخواهشم گردد، دستگاه گارانتی فسخ

 .دییفرما ینگهدار یمناسب یجا در یبعد

 کار به یمشتر تیرضا سطح و محصوالت تیفیک باالبردن جهت در را خود تالش تمام فاراتل

 افتیدر یرایفروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذ یروی واحدها نی. از ابردیم

 .باشندیشما م شنهاداتیات و پانتقاد

 گارانتي و خدمات پس از فروش
 خود را از نظر کیفیت مـواد اولیـه و همننـین عمرکـرد، بـه Prince/FRZدستگاه شرکت فاراتل 

رانتی، نماید. به منظور برخورداری از خدمات گاگارانتی می از تاریخ فاکتور فروش مدت یک سال

ل تکمیـتوسـط نماینـدگی  بندیموجود در بسـته ت ضمانتکارالزم است پس از خرید دستگاه، 

 ارسال شود. به شرکت پست از طریق وگردیده 

 باشند:مـوارد زیر مشمول گارانتی نمی

 و مندرجات پشت کارت ضمانت راهنما یعدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه 

 ت ران مجـاز شـرکغیر از تعمیرکا یتوسط هر شخص باز نمودن درب دستگاه و اقدام به تعمیر

 فاراتل

 ارسال فرم اشتراك داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاه تکمیل یا عدم 

  وط از ارتفــا  یـا عوامری مانند سـق ی نادرست واستفاده به دستگاه بر اثرشده خسارات وارد

 ه سایر موارد مشاب و رگونه تماس با آب یا اسیدهسوزی، زلزله، برخورد با اشیاء دیگر، آتش
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 بندیمحتویات داخل بسته -1

 Prince/FRZ دستگاه -

 عدد پیچ 2رولپالك و د عد 2حتوی نایرون م یکیسه -

 شابرون راهنمای نصب -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 اسامی نمایندگان خدمات پس از فروش لیست -

 کارت گارانتی -

 دستگاه عرفيم -2

)مناسـب بـرای یخنـال فریزرهـای FRZ15 مدلهایدر  Prince/FRZسری  الیزر هوشمندیاستاب

)مناسـب FRZ40 ،فوت( 25تاخانگی خنال فریزرهای ی)مناسب برای  FRZ25 ،فوت(15تا خانگی 

فروشـگاهی  )مناسب برای یخنال فریزرهای FRZ60 ،فوت( 40تا  خانگی خنال فریزرهاییبرای 

 از بـه منظـور حفا ـتفروشـگاهی بـزرگ(  )مناسب برای یخنال فریزرهای FRZ100(، متوسط

و  (، ویترینـیدیجیتـال سـاید بـای سـاید جدیـدانوا   ،خانگی )انوا  معمولی یخنال و فریزرهای

اسـتفاده از میکروکنترلرهـای سـری  و تکنولـونی کنتـرل دیجیتـال،  شـده اسـت. تولیـد صنعتی

ز اخـوبی ه بـباعـث شـده  را برای این دستگاه به ارمغان آورده است و های ارزشمندیتوانمندی

 . نمایدت محافظ ابل نوسانات و اختالالت برق شهر،در مقیخنال و فریزر 

 رکـردعم عمر و افزایشتوان به می Prince/FRZ هایاز جمره مهمترین مزایای استفاده از دستگاه

 ،تیجهاشاره کرد که در نشهر برق نا مناسب بودن ولتاندر هنگام های متصل به آن دستگاه صحیح

 را در پی خواهد داشت.ی های تعمیراتهزینهو کاهش  جوییصرفه

رق به بـ Prince/FRZ دستگاهخود را بدون  یخنال و فریزرهایگاه که هیچ کندفاراتل توصیه می

 وصل ننمایید.شهر 

 های این دستگاه عبارت است از:مهمترین قابریت

 مجهز بودن به میکروکنترلر 

  دارا بودن دو مرحره تقویت، یک مرحره تضعیف و یک مرحره نرمال 

 ارت( عدم اتصال سیم حفا تیتشخیص  توانایی( 
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 ط  خروجی در صورت:ق 

o دستگاه بیش از حد مجاز افزایش دمای داخری 

o یری از آسیب رسیدن به ولت )جهت جروگ 275~160ی ولتان ورودی از محدوده خارج شدن

 (کنندهمصرف

  کننده در برابر:های مصرفاز دستگاهسیستم حفا ت مجهز بودن به 

o  دو فاز شدن ولتان ورودی 

o و صاعقه نوسانات شدید برق 

  برق شهر جهز به فیرتر ورودی جهت کاهش نویز و اسپایکم 

 قابریت استقرار روی میز و یا نصب بر روی دیوار 

 دارای محدوده وسی  ورودی 

  افزایش دمای داخریهشدار در هنگام مجهز به سیستم 

 دستگاه اندازیاستقرار و راهانتخاب محل  -3

 ته شود:در نظر گرفدستگاه نکات زیر  استقراردر انتخاب محل 

  ر . این دستگاه قابریت نصـب بـاستمناسب ترین محل استقرار دستگاه برروی یخنال فریزر

 روی دیوار را نیز دارا می باشد.

  

 نصب دستگاه بر روی یخنال نصب دستگاه روی دیوار

 

  رمـایی، باید در جایی دور از منـاب  گو جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده  دستگاهاین

 گرد و غبار قرار داده شود. ،ن، رطوبت، هوای اسیدیبارا
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  10دستگاه باید حداقلcm امکـانشـود کـه  مسـتقردر جایی و جانبی فاصره داشته  ءاز اشیا 

گردد دستگاه در محل مناسبی مانند باالی یخنـال )توصیه می .باشدوجود داشته هوا گردش 

 یا فریزر قرار داده شود(

  در صورت نصب بر روی دیوار، الزم است طوری نصب شود تا نمایشگرهای پنل جرـو قابـل

 مشاهده باشد.

 

 
 

 اندازی دستگاهراه مراحل -4

رتیـب تاندازی دسـتگاه را بـه حال که محل مناسبی برای استقرار دستگاه انتخاب شد، مراحل راه

 زیر ادامه دهید:

ل پشت دسـتگاه وصـ را به پریز (فریزر یخناله )کنندمصرف دستگاهورودی  ابتدا دو شاخه .1

 نمایید.

    ی ورودی دســتگاه، دو شــاخهکننــدهمصــرف درســت دســتگاهپــس از اطمینــان از اتصــال .   2

Prince/FRZ  .توجه نمائید نشانگر را به پریز برق شهر متصل نمائیدSWF خاموش باشد. 

 ل کنید. اگر پریز فاقد ارت باشددو شاخه را بالعکس متص SWFدر صورت روشن شدن نشانگر 

ماند، دستگاه در این شرایط قابل استفاده است ولی شبکه سیم کشی برق به این نشانگر روشن می

 .قادر به حذف نویز و اسپایک برق شهر نخواهد بود دلیل عدم وجود ارت

 ساعت( یدارا یهاگردد. ) در مدل یمپنل تنظ یرو یجیتالیساعت د .3

گرفتگی و همننین جروگیری از صدمات ات جبران ناپذیر برقرروگیری از خطتذکر: به منظور ج

 باشد.از صاعقه و نویزها به تجهیزات، اتصال به ارت مناسب ضروری می ناشی

برای حفا ت از تجهیزات شـما ممکن است   Prince/FRZ هایدر طول استفاده از دستگاه :تذکر

زیـاد ولتـان ورودی، نوسـانات قط  برق شهر، مان )مانند ز برای مدتی خروجی خود را قط  کند

زمان تاخیر روشـن  دقیقه 5حدود جایی دستگاه و...(. در این حالت توجه شود که بروز خطا، جابه
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کشد تا خروجـی طول می مدتیبرق، ولتان  شدن مناسب به این معنا که پس ازشدن وجود دارد. 

یخنـال و  کمپرسـوراز آسـیب رسـیدن بـه این قابریت به دلیل جرـوگیری دستگاه وصل گردد. 

 فریزرها در نظر گرفته شده است.

 پنل جلو -5

ــتگاه  ــوی دس ــل جر ــر روی پن ــانگر Prince/FRZ ب ــوری هاینش ــوچکی ) ن ــود LEDک ( وج

 د.ننمایدستگاه را به کاربر اعالم می های مخترفوضعیت نشانگرهاد. این ندار

 
 : پنل جلو1شکل 

 .می باشدبه معنای وجود برق ورودی  نشانگرروشن شدن این : ONگر نشان -1

2- Regulate:  روشن است نشانگر ، اینباشد قابل قبول یمحدودهدر  ورودیولتان اگر. 

ی قابل قبـول باشـد و نیـاز بـه تضـعیف یـا اگر ولتان ورودی باالتر و یا پایین تر از محدوده

 زن خواهد بود. صورت چشمکتقویت ولتان باشد، نشانگر به 

3- OV.Load (Over Load):  در صورت اتصال بار بیش از  رفیت دستگاه ایـن نشـانگر

 روشن خواهد شد.

4- Fault :خواهد زد.چشمک  نشانگر رود اینباال  زمانیکه دمای دستگاه 

 در هنگام بروز خطای داخری این نشانگر به طور پیوسته روشن خواهد ماند.

5- No Output: روشن خواهد شد.رت قط  بودن خروجی این نشانگر در صو 

 ها()در برخی از مدل Clockساعت  -6
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گردد. به کمـک امکان تنظیم ساعت و دقیقه فراهم می SETتنظیم ساعت : با فشردن دکمه

 گیرد.تنظیم نهایی صورت می SETتنظیم انجام شده و در نهایت با فشردن دکمه UPدکمه 

م یقه قط  شود، ساعت روی پنل نیـاز بـه تنظـیدق 20در صورتیکه برق شهر بیش از  توجه:

 مجدد دارد.

 پنل پشت -6

 
 :پنل پشت2شکل 

 
 

 
 

 جهت اتصال یخنال فریزر پریز خروجی -1

 فیوز ورودی دستگاه -2

3- SWF (Site Wiring Fault) 

SWF  نشانگر خطای اتصال در برق ورودی است و درصورتیکه دوشاخه دستگاه معکوس وصل

 ه باشد و یا سیم ارت قط  باشد روشن خواهد شد.شد

 کابل برق ورودی دستگاه -4
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 های مختلف دستگاهوضعیت -7

نشان                  

 وضعیت

 
NO 

output 

 
Fault 

 

 
OV.load 

 
Regulate 

 
 
ON توضیحات 

 روشن روشن خاموش خاموش خاموش نرمال
ولتان ورودی در محدوده قابل 

 نداردتصحیح  قبول است و نیاز به

 روشن چشمک زن خاموش خاموش خاموش ولتاژ  تنظیم

تر از ولتان ورودی باالتر یا پایین

محدوده قابل قبول قرار دارد و 

 دستگاه آن را تصحیح کرده است

برق ورودی 

 نامناسب

 

 روشن

 

 خاموش

 

 خاموش

 

 چشمک زن 

 

 روشن
خارج از  ولتان یا فرکانس ورودی

و  تی قابل تصحیح اسمحدوده

 خروجی قط  است

 روشن خاموش روشن اضافه بار
روشن / 

 چشمک زن
 روشن

بیشتر از با توان مصرفی بار  وصل

  رفیت دستگاه

اتصال کوتاه 

یا  در خروجي

قطع برق 

 ورودی

 خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش

دلیل نرسیدن برق به دستگاه را 

پیدا کنید، اگر فیوز ورودی قط  

ی آن را است پس از رف  اتصال

 وصل کنید

 خاموش روشن روشن خطای داخلي
روشن/ 

 چشمک زن
 روشن

پیش آمده  بدلیل خطای داخری

خروجی قط  است با خدمات پس 

 ازفروش تماس بگیرید

 روشن چشمک بصورت گردشی روشن زمان انتظار
زمان طی   خروجی دستگاه پس از

 گردد( وصل میدقیقه 5تاخیر)
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 Prince/FRZ  ستگاهد يجدول مشخصات فن -8
 

 

 یفن مشخصات: 1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 FRZ15 FRZ25 FRZ40 FRZ60 FRZ100 مدل

 ورودی

 50/60Hzتک فاز  فاز

 160~275  (VAC)محدوده ولتان ورودی 

 A( 2.2 4.5 6 6 12(بیشینه جریان موثر 

 خروجي

 هم فرکانس با ورودی /تک فاز فاز

 207~242 (VAC) ولتان خروجی

 (A)   بیشینه جریان موثر 
Load Factor=0.5 Load Factor=1 

1.6 3.3 4.3 4.3 8.6 

 5 10 15 15 30 (A)جریان استارت 

 5 (دقیقهزمان تاخیر وصل )

 شرایط

 محیطي
 C0( 0~40°C(دما 
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 Prince/FRZهای مختلفجدول کاربرد مدل -9

 کاربرد مدل

FRZ15 فوت15فریزر تا  -خنالی 

FRZ25 فوت 25فریزر تا  -یخنال 

FRZ40 فوت 40فریزر تا  -یخنال 

FRZ60 وات دائمی( 1000)تا توان های ویترینی فروشگاهی متوسطفریزر -یخنال 

FRZ100 وات دائمی( 2000)تا توان های ویترینی فروشگاهی بزرگفریزر -یخنال 

 کاربرد دستگاه: 2جدول 

 

 

 مشخصات فیزیکي -10

 مدل
 ]عرض× عمق× اعارتف[ابعاد 

(mm) 

 (kg)وزن 

 بندیبا بسته خالص

FRZ15 

 121*283*260           خالص:

  121*330*260با پریز و فیوز:

 180*348*305     بندی:بسته

3.6 4.4 

FRZ25 4.2 5 

FRZ40 5.2 6 

FRZ60 6.5 7.3 

FRZ100 9.3 10.1 

 : مشخصات فیزیکی3جدول 


