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

  .خانواده بزرگ فاراتل تبريك ميگوييم
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  استفادهلعه و براي فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور كامل مطا

  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
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  ي دستگاه معرفي اوليه - 1
اي طراحي شده است كه به  به گونه STB12000كيلوولت آمپر مدل  12دستگاه استابياليزر 

ها و لوازم برقي در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر و خطرات  از دستگاهد توان بهترين نحو مي
  .محافظت نمايد ...وناشي از از رعد برق 

داراي فيلتري است كه نويز موجود در برق شهر را كه STB12000 دستگاه استابياليزر مدل 
 برق تثبيت شدهو  نمودهگردد، حذف  كننده مي هاي مصرف باعث اختالل در عملكرد دستگاه

در  .نمايد هاي مصرفي در خروجي ايجاد مي عاري از هرگونه پارازيت، جهت استفاده دستگاه
 ياكننده المپ باشد، تثبيت ولتاژ در هنگام نوسان برق شهر به صورت كم نور  صورتي كه مصرف

اين دستگاه مخصوص محافظت و تقويت يا تضعيف برق تك فاز  .باشد پر نور شدن المپ مي
آمپر شود  38باشد. هرگاه بار مصرفي دستگاه بيش از  آمپر مي 38ها حداكثر تا  ساختمان

% 100چراغ قرمز مربوط به بار  آيد و مي هشداردهنده صوتي دستگاه بصورت منقطع به صدا در
و پس از مدتي در صورت ادامه اضافه بار خروجي قطع خواهد  نمودهعمل زن  بصورت چشمك

  .شد
هاي مربوط به بار خاموش شده چراغ قرمز از  چراغ ،جي در اثر اضافه بارپس از قطع خرو

قطع بودن خروجي در اثر اضافه بار  ي كننده شود كه مشخص هاي مربوط به بار روشن مي چراغ
  باشد. مي
(معادل  190ولت ورودي) و يا كمتر از  320ولت (معادل  240چه ولتاژ خروجي بيش از نچنا

هاي مصرفي در  ده و از دستگاهنمواستابياليزر فاراتل خروجي را قطع ولت ورودي) شود  125
خاموش شده و  OUTPUTنمايد. در اين حالت چراغ سبز  مقابل برق غير نرمال محافظت مي

 ي كننده شود كه مشخص مي ) روشن1جدول شماره دهنده ميزان بار ( نشان هاي چراغ از چراغ زرد
لتاژ برق شهر چراغ و. در صورت عادي شدن  باشد مال ميقطع شدن خروجي در اثر برق غير نر

خروجي وصل شده و  سه دقيقهو پس از حدود  نمودهزن  عمل  بصورت چشمك OUTPUTسبز 
ماند كه نشان دهنده وصل  زن خارج شده و روشن مي از حالت چشمك OUTPUTچراغ سبز 

  باشد. بودن خروجي مي
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  اجزاي جانبي دستگاه - 2
  شد:با STB12000 يد لوازم جانبي زير همراه دستگاهلطفاً دقت فرماي

 STB12000دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه استابياليزر مدل  -1

 دو عدد كابل متصل به كانكتور  -2

  چهار عدد رولپالك همراه پيچ  -3
 اه استابياليزر بر روي ديوار گپايه نصب دست -4

 كارت گارانتي -5
  

  
  عملكرد دستگاهنماي ظاهري و شرح  - 3
  ON / OFFكليد  - 3- 1

باشد كه توسط آن  برق قسمت الكترونيك دستگاه مي نمودن جهت قطع و وصل ON/OFFكليد 
  توان برق خروجي را قطع و وصل نمود. مي
  
  هاي وضعيت دستگاه چراغ - 3- 2
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A - هاي نشان دهنده ولتاژ ورودي چراغ  
 باشد و در اين حالت ولتاژ مال بودن برق ورودي مينر ي دهنده روشن بودن چراغ سبز نشان 

 .دهد را انجام نمييا تضعيف ولتاژ  و تقويت عمليكسان بوده و دستگاه  ريباًقورودي و خروجي ت

 باشد كه در اين حالت  پائين بودن برق ورودي مي ي دهنده روشن بودن چراغ زرد پائيني نشان
دهنده  زن باشد نشان و اگر چراغ بصورت چشمكدهد  دستگاه عمل تقويت ولتاژ را انجام مي

   .باشد ت مييرين مرحله تقوخكاهش بيش از حد ولتاژ ورودي بوده و آ
 باشد كه در اين حالت  باال بودن برق ورودي مي ي دهنده روشن بودن چراغ زرد بااليي  نشان

 ي دهنده زن باشد نشان دهد و چنانچه چراغ چشمك دستگاه عمل تضعيف ولتاژ را انجام مي
  .باشد افزايش بيش از حد ولتاژ ورودي بوده وآخرين مرحله تضعيف مي

 
B - LOAD 

 هاي  وصل باشد چراغ در صورتيكه خروجي دستگاهLOAD  ميزان توان مصرفي را بصورت
% 100و اگر بار بيشتر از  دهد نمايش مي 1 شمارهدرصدي از توان نامي دستگاه مطابق جدول 

  د.نماي زن عمل مي بصورت چشمك LOAD قرمزباشد چراغ 
 هاي  چراغ ،باشد قطع خروجي دستگاه صورتيكه درLOAD  ي  دهنده نشان 1مطابق جدول شماره

 باشد. علت قطع بودن خروجي مي

 

LOAD  
 خروجي دستگاه قطع

  علت قطع بودن خروجي
  خروجي دستگاه وصل
  ميزان توان مصرفي

  020% ــ 1چراغ سبز شماره
  2140% خطاي تصحيح ولتاژ 2چراغ سبز شماره
  OVER HEAT( %4160دماي غير مجاز دستگاه ( 3چراغ سبز شماره
  OUT OF LIMIT ( %6180برق غير نرمال ( 4چراغ زرد شماره
  OVER LOAD( %81100اضافه بار ( 5چراغ قرمز شماره

  LOAD: راهنماي چراغ 1ي  جدول شماره
  
  



 

4 

 

C- OUTPUT  
وصل بودن خروجي و تحويل ولتاژ نرمال به  ي دهنده نشان OUTPUTچراغ سبز  روشن بودن

 ي دهنده خاموش باشد نشان OUTPUTباشد. در صورتي كه چراغ سبز  هاي مصرفي مي دستگاه
شود در  مشخص مي  LOAD هاي وضعيت چراغ هقطع بودن خروجي بوده و علت قطع با توجه ب

زمان تاخير در وصل  ي دهنده نزن باشد نشا بصورت چشمك OUTPUTصورتيكه چراغ سبز 
  خروجي وصل خواهد شد. دقيقه 3باشد و پس از گذشت زمان تاخير حدود  دستگاه مي

  

D- LOW VOLTAGE) LV (  
ولت (معادل  190در صورتيكه ولتاژ تحويلي دستگاه كمتر از حداقل ولتاژ خروجي مجاز 

شود تا  . اين عمل مـوجب ميگردد خروجي دستگاه استابياليزر قطع مي ،ولت ورودي) باشد125
از ولتاژ  در صورتيكههاي داراي موتور آسيب نرسد.  پاييـن بودن ولتاژ برق به دستگاه هنگام

هاي موتوردار از  پس از خارج نمودن دستگاه توان مي شود، پايين فقط جهت روشنايي استفاده 
قطع شدن صداي  پس از .تا صداي بوق شنيده شود ادرا براي چند ثانيه فشار د LVشستي  ،برق

روشن  و چراغ قرمز  LV لحظه چراغ قرمز سمت چپ شستي ندر اي ،بوق شستي را رها كنيد
FAULT  خاموش و چراغ سبزOUTPUT زمان  اتمام نمايد و پس از مي شروع به چشمك زدن

تواند جهت روشنايي مورد  مي ولت 190 شود و ولتاژ كمتر از خروجي دستگاه وصل مي ،تاخير
  تفاده قرار گيرد.اس

خارج شده و چراغ  LVدستگاه بصورت خودكار از حالت برق ضعيف  ،پس از نرمال شدن ولتاژ
موتور را به برق خروجي دستگاه داراي هاي  دستگاه توان مجدداً شود و مي مربوطه خاموش مي

اه از شستي را مانند مرحله قبل فشار دهيد دستگ مجدداً LVوصل نمود. در ضمن اگر در حالت 
  .خارج خواهد شد LVوضعيت برق ضعيف 

  

E- FAULT 
 باشد و هر يك از قطع شدن خروجي دستگاه مي ي دهنده نشان FAULT  چراغ قرمزروشن شدن 

 علت قطعي  كننده مشخص ،تا روشن شدن دستگاه 1مطابق جدول شماره  LOADهاي  چراغ  
ميزان توان  ي دهنده نشان هاي فوق مجدداً خروجي خواهد بود و پس از وصل خروجي چراغ

  بود. خواهند مصرفي
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   اندازي دستگاه نصب و راه - 4
  نكات ايمني  - 4- 1

 دفترچه را با  ايناندازي  قبل از نصب دستگاه، مطالب مندرج در بخش طريقه نصب و راه
  دقت مطالعه نماييد.

 ل نماييد.به هنگام بروز هرگونه اشكال فقط با تعميركاران مجاز شركت فاراتل تماس حاص  
  شود جهت افزايش عمر دستگاه آن را فقط با دستمال نمدار نظافت و گردگيري  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. cm 10جانبي 
 باال  دن دستگاه در معرض نور مستقيم خورشيد، منابع حرارتي و رطوبتاز قرار دا 

  خودداري شود.
  از وارد نمودن هرگونه اشيا خارجي به داخل دستگاه يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر

  روي آن جداً خودداري نماييد.
  نماييداز نصب دستگاه در محلي كه ارتباط مستقيم با گاز دارد خودداري.  
 0(40-0)براي كاركرد دستگاه  جازدماي مكثر حداC  است. جهت جلوگيري از افزايش

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

  اتصال دستگاه  - 4- 2
  كه تحت هيچ شرايطي  نماييدمحل نصب ترانس را در جايي سرپوشيده به نحوي انتخاب

  نفوذ نكند. آب، برف و باران در آن
  موجود در كارتن، محل  پايه نصبپس از  انتخاب محل مناسب، ابتدا با استفاده از

را بر روي  پايه نصبهاي موجود  مشخص و سپس با استفاده از رولپالك و پيچ ها را سوراخ
  قرار دهيد.آن را روي  استابياليزرديوار نصب نماييد و 

 .فيوز زير كنتور را قطع نماييد  
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  كشي  به سيم ها را از كابل باشد، يكي كانكتور داخل كارتن موجود ميكابل متصل به دو عدد
ها را با نوار  ساختمان و ديگري را به برق بعد از فيوز كنتور متصل نماييد و محل اتصال

  .)باشد مربوط به نول مي آبيمربوط به فاز و سيم  مشكيسيم ( چسب برق كامالً بپوشانيد
  

  تذكر:
جدا شود و هيچ  كشي ساختمان از برق كنتور كامالً ها الزم است فاز و نول سيم كابلبراي اتصال 

  )1(رجوع به پيوست  ارتباط مستقيمي بين آنها برقرار نباشد.
  

 ساختمان    كشي كتور متصل به برق كنتور را به ورودي دستگاه و كانكتور متصل به سيمنكا
  را به خروجي دستگاه وصل نماييد.

 (فيـوز زير كنتور از نوع اتوماتيك و حتماً سالم باشد)  هدوزير كنتور را وصل نم فيـوز اصلي
 ،هاي روي پنل چراغبه منظور تست كليد دستگاه را روشن نماييد. در اين حالت  سپس

با خاموش شدن  و شود خاموش ميچراغ  در هر ثانيه يك همگي آنها روشن شده و حدوداً
با  ،ها يده خواهد شد. پس از خاموش شدن تمامي چراغشن  هر چراغ صداي يك بوق كوتاه

ها وضعيت دستگاه را نشان خواهند داد. در صورت نرمال بودن   چراغ ،3-2بخش توجه به 
مصرفي هاي  ولت تثبيت شده به دستگاه 220 زمان تاخير ولتاژ اتمام برق خروجي پس از

  .شود مي وصل
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 توان آن را به محل اتصال ارت دستگاه متصل  ترسي به ارت مناسب ميدر صورت دس
  نمود.

  

  از مسير برق ساختمان استابياليزرخارج نمودن  - 4- 3

بـه خـروج    ) نيـاز …دستگاه جوشكاري، سرويس دسـتگاه و  در صورتيكه به هر علت (استفاده از
  د:از مسير برق ساختمان باشد، به ترتيب زير عمل نمايي استابياليزر

  را خاموش و فيوز زير كنتور برق را قطع نماييد. استابياليزركليد  
  نماييدجدا و به يكديگر متصل  استابياليزركانكتورهاي برق ورودي و خروجي را از.  
 .فيوز كنتور را وصل نماييد 

  پس از انجام مراحل فوق برق ساختمان وصل خواهد شد. 
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  اليزراستابيقرار دادن مجدد  برق در مسير - 4- 4
  ، به ترتيب زير عمل نماييد: استابياليزرجهت در مسير قرار دادن مجدد 

 .فيوز زير كنتور را قطع نماييد  
 .كانكتورها را از هم جدا نماييد  
  كشي و كانكتور متصل به سيم استابياليزركانكتور متصل به كنتور برق را به ورودي 

  يد.نمايوصل  استابياليزرساختمان را به خروجي  
 دقيقه  3حدود يد. پس از نمايرا روشن  استابياليزروز زير كنتور برق را وصل و كليد في

  تاخير برق ساختمان وصل خواهد شد.
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  جدول مشخصات فني  - 5
  

  310در صورتي كه ولتاژ ورودي بيش ازVAC  135يا كمتر ازVAC  شود، ولتاژ خروجي دستگاه از بازه رگوالسيون
(220±11)VAC  320خارج شده و چنانچه ولتاژ ورودي بيش ازVAC  240(معادلVAC متر از خروجي) و يا ك

125VAC  190(معادلVAC  كند. فاراتل خروجي را قطع مي استابياليزرخروجي) شود، آنگاه  
  
  
  
  
  
  

 STB12000  مدل

دي
ورو

  

 135-310  [VAC]ولتاژ 

 تكفاز  فاز

 Surge [J] 630حفاظت در مقابل 

جي
خرو

  

  220±11V  [VAC] ولتاژ 
 38A  [AMax]جريان 

  12000  [VAMax]توان 
 <0.7 (Load Factor)ضريب بار 

 <4 [Cycles]زمان پاسخ 

 50/60 [Hz] فركانس

 تكفاز  فاز

  دقيقه 3  زمان تاخير وصل

كي
يزي

ت ف
صا
شخ

م
  

  وزن
  45.3  خالص
  48.3  بندي با بسته

  (mm) ابعاد
  ]عرض*عمق* ارتفاع[

 144*600*400  خالص

 245*700*500  بندي با بسته
ط 

راي
ش

طي
محي

  

  0-40 (0C) دما
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  گارانتي و خدمات پس از فروش - 6
شركت فاراتل ترانس اتوماتيك خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت 

بهينه از  به منظور استفاده از مزاياي گارانتي و استفادهنمايد.  گارانتي مي از تاريخ نصبيك سال 
 .خدمات پس از فروش اين دستگاه به نكات مندرج ذيل توجه فرمائيد

ي خدمات پس از فروش (عامل نصب)  بايست توسط نماينده اندازي دستگاه مي و راهنصب   -1
فرم گزارش سرويس توسط عامل نصب تكميل و پس از مهر و امضاء  ،انجام و هنگام نصب

  گردد.تحويل خريدار 
هاي خدمات  ستگاه و ارائه خدمات گارانتي رايگان بوده و بايد توسط نمايندگينصب اين د -2

پس از فروش انجام شود. (پرداخت هزينه اياب و ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل استقرار 
  باشد.) دستگاه به عهده خريدار مي

مندرج در هاي مجاز خدمات پس از فروش ( ارائه خدمات گارانتي منحصراً توسط نمايندگي -3
ليست نمايندگان خدمات در سايت فاراتل) و در قبال تكميل صحيح اطالعات در قسمت ثبت 

  شود. كارت گارانتي انجام مي
ه بمنظور نصب دستگاه و تامين ارت پريزها  ساختمان بههاي كابل كشي داخلي  پرداخت هزينه -4

  د.باش عهده خريدار مي
 

  نمايد: ميموارد زير اعتبار ضمانت نامه را نقض 
  .و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -1
  نصب دستگاه توسط افراد غير مجاز. -2
فقدان كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت مناسب و اتصال  -3

تقرار دستگاه و عدم تناسب نادرست ارت به دستگاه، نصب غير اصولي، نا مناسب بودن محل اس
  توان مصرفي با توان نامي دستگاه.

سوزي،  صدمات ناشي از جابجايي، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشياء ديگر، آتش -4
 زلزله، سيل و هرگونه تماس يا ورود مايعات به داخل دستگاه.



 

11 

 

سط اشخاص غير مخدوش شدن برچسب سريال دستگاه، دستكاري، سرويس و تعمير تو -5
  مجاز.

عدم صحت يا ناقص بودن اطالعات درج شده در قسمت ثبت كارت گارانتي در سايت  -6
  فاراتل.

 

 
در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا اندازي و يا  جهت درخواست نصب و راه

تماس  021-61922مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت نموده و سپس با شماره تلفن 
بگيريد و يا جهت اطالع از شماره تماس نمايندگان خدمات پس از فروش در سراسر كشور به 

 مراجعه فرمائيد. www.faratel.comآدرس 

 
  روش تشخيص وجود ارتباط بين ورودي و خروجي - 1پيوست 

  
  هدف: -

كشي ورودي دستگاه بايـد   مدار سيم STB12000از آنجايي كه براي نصب و استفاده از دستگاه 
براي حصول اطمينان  STB12000كشي خروجي مجزا باشد بنابراين قبل از نصب دستگاه  از سيم

  توان آزمايش زير را انجام داد. دن مسير فاز و نول ورودي از فاز و نول خروجي مياز جدا بو
  
  ابزار مورد نياز جهت آزمايش: -
  يك عدد المپ به همراه سرپيچ آويز -1

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

  هاي برق جهت برقراري اتصاالت سيم -2
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  گيري: ي انجام آزمايش و نتيجه نحوه -
  

  
  

  

كننده و برق شـهر   مانند شكل فوق واسط بين دستگاه مصرف STB12000از آنجايي كه دستگاه 
حالـت) هماننـد شـكل زيـر      6هاي مختلـف (  است، با استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتيب

تـوان از مجـزا بـودن     يك حالت المپ روشن شود. تنها در اين صورت مي انتظار داريم تا فقط در
ورودي و خروجي اطمينان حاصل نمود و در غير اينصورت مسيري بين ورودي و خروجـي وجـود   

  دارد كه بايد برطرف گردد.
  

  
  
  
  


