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

  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 فسخ  ت باعث بروز خسارتاز آنجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن اس

بعدي  هاي استفادهگارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور كامل مطالعه و براي 
  در جاي مناسبي نگهداري فرماييد.

فاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن كيفيت محصوالت و سطح رضايت مشتري به كار 
اين روي واحدهاي فروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذيراي دريافت از  برد. مي

 باشند. انتقادات و پيشنهادات شما مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

 

  رايط نصب و گارانتيش
خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت يك سال از  اس وپيشركت فاراتل ي

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

 حداكثر يكماه پس از خريد دستگاه الزم است، كارت گارانتي در سايت فاراتل ثبت گردد.  -1

جهت دريافت خدمات گارانتي ، عالوه بر ثبت كارت گارانتي ارائه فاكتور خريد معتبر با مهر و  -2
  امضاي فروشنده الزامي است.

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

  شود. كارت گارانتي انجام مي
در صورت نصب دستگاه توسط برقكار، جهت استفاده از مزاياي گارانتي حتماً ميبايست كليه  -4

 نكات اين دفترچه رعايت گردد.

هاي  ت درخواست مشتري جهت نصب دستگاه توسط نماينده فاراتل، پرداخت هزينهدر صور -5
  نصب، كابل كشي داخلي ساختمان و تامين ارت پريزها به عهده خريدار مي باشد.

پرداخت هزينه اياب و ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده خريدار  -6
 مي باشد.

 نمايد: نامه را نقض ميموارد زير اعتبار ضمانت 

  ي راهنما و مندرجات پشت كارت ضمانت. عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -1
فقدان كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت مناسب و اتصال  -2

ب نادرست ارت به دستگاه، نصب غير اصولي، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناس
  توان مصرفي با توان نامي دستگاه.

سوزي،  صدمات ناشي از جابجايي، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشياء ديگر، آتش -3
  زلزله، سيل و هرگونه تماس يا ورود مايعات به داخل دستگاه.



  
 

 

 مخدوش شدن برچسب سريال دستگاه، دستكاري، سرويس و تعمير توسط اشخاص غير مجاز. -4

  دم صحت يا ناقص بودن اطالعات درج شده در قسمت ثبت كارت گارانتي در سايت فاراتل.ع -5
  

 
در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت 

تماس بگيريد و يا جهت اطالع از شماره تماس  021-61922نموده و سپس با شماره تلفن 
مراجعه  www.faratel.comپس از فروش در سراسر كشور به آدرس  نمايندگان خدمات

 فرمائيد.

  



  
 

 

  نگهداريهشدارهاي ايمني و نكات  
            از طيمحـ  يدمـا  چنانچـه باشـند.   كامـل  شـارژ  حالـت  در هـا  يبـاتر  حتمـاً  يانباردار صورت در -

-15°C  30+تا°C  از  طيمح يدما كهيدستگاه شارژ شود و درصورت يها يباتر كباريماه  6باشد هر
+30°C  40+تا°C ابدييباشد زمان فوق به سه ماه كاهش م. 

هاي برق در مسير ورودي  سيم تا شوديد و دقت ئهر ماه يكبار اتصاالت برق دستگاه را بازبيني نما -
  اس از نظر الكتريكي ايزوله باشند.  و خروجي يوپي

اس اكيـداً   درب يـوپي  نمـودن هاي الكتريكي، تحت هر شرايطي از باز  كبه علت وجود احتمال شو -
اس حتي هنگـام   يوپيها، اجزاي  دقت شود كه به داليل گوناگون مانند وجود باتريخودداري شود. 

  باشد. داراي ولتاژ باال مينيز خاموش بودن دستگاه 
آسـيب   حتمـال اسـيدي در آنهـا ا   زيرا به علت وجود مواد نمائيدها خودداري  باتري مودناز باز ن -

   .دوجود دار و چشم رسيدن به پوست

. همچنين دقـت نمائيـد تـا    شود استفاده دار دستمال نم ازدستگاه جهت تميز نمودن اي  بطور دوره -
 هاي روي دستگاه تميز بوده و پوشيده نباشند. هواكش

ايعات بـر روي دسـتگاه جـداً    خارجي يا قرار دادن ظروف محتوي م ءاشيا هر گونه از وارد نمودن -
  خودداري شود.
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  معرفي اوليه دستگاه -1
ــوپي ــ، اراتلــــــف LIFT80  اس ي ــا هــــن وقفــــدوب ACبع تغذيــه امن ــ هســتند كــه ب ي كنولوژـت

Line-Interactive ــ راحي شــده وـطــ ــور   ادرـق ــا تــوان موت ــابلوي آسانســور ت ــه تــامين بــرق ت ب
8KW باشد. مي  
 يكنولوژـتــ هســتند كــه بــاه ــــن وقفــــدوب ACبع تغذيــه امنــ ،اراتلــــــف LIFT200  اس يــوپي

Stand By 20تــا تــوان موتــور  مين بــرق تــابلوي آسانســوربــه تــا رادـقــ راحي شــده وـطــKW 
  اشد.ب مي

در هنگام قطع بـرق، تـوان مـورد نيـاز بـراي ادامـه كـار آسانسـور را جهـت           ندقادر ها اين دستگاه
  خروج افراد از كابين تامين نمايد.

بوده و بـدين ترتيـب   مجـهز به سيستم كنترل هوشمند ميكروپروسسوري  LIFT هاي سري اس يوپي
  شود. انجام مي آنها توسط  قسمت تمامي و همچنين تشخيص خطاها در كنترل
  تذكر:

  بخـش بـه    LIFT80و LIFT200هاي سـري   اس يوپي ساختار داخلي  ي بلوك دياگرام جهت مشاهده
  مراجعه نمائيد. 1-4

  هاي ويژه قابليت -1-1
 سودمندي  قابليت

ــمند     ــرل هوشــ ــه كنتــ ــز بــ مجهــ
  ميكروپروسسوري

يق مورد مانيتورينگ قرار گرفتـه  شرايط برق بصورت دق
حفـاظتي   - ي كنترلـي  هـاي پيشـرفته   و به كمك الگوريتم

اس در تمــامي شــرايط تضــمين  عملكــرد صــحيح يــوپي
  گردد. مي

ــداخلي    ــاي تـ ــذف نويزهـ ــايي حـ توانـ
  RFIو راديوئي  EMIالكترومغناطيسي 

 50dBتا بيش از  Common Modeكاهش نويزهاي ◄ 

 كاهش تداخل فركانسي با ساير تجهيزات  ◄

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

  جويي در وقتتعميرات آسان و صرفه ماژوالر بودن سيستم 
  بدون نياز به نگهداري و سرويس  هاي سيلد اسيد داخليمجهز به باتري
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 سودمندي  قابليت
 مناسب فضاهاي كوچك  ديوارامكان نصب در
حـين شـارژ و دشـارژ    هاي ويـژه در  استفاده از الگوريتم  مديريت باتري

  باتري كه نتايج زير را در پي خواهد داشت
 افزايش طول عمر باتري ◄

 اس بدون وجود برق شهر اندازي يوپي قابليت راه ◄

جهت جلوگيري از خالي شدن شارژ باتري در حالت 
اس خـاموش   پـي  دقيقه يو 3اينورتر بدون بار، بعد از 

  گردد. گردد و با وصل برق مجدداً روشن ميمي
   داراي حجم و وزن پايين

عمل كرده  BYPASSاس، مدار پيدر صورت خرابي يو  اتوماتيكBYPASSمجهز به مدار
  كند اس را به خروجي متصل مي پي و ورودي يو

بـا متصـل    BYPASSتوجه شود به علت وجـود مـدار   
شـود.   كردن سيم ورودي به برق، خروجي برق دار مـي 

در  ON/OFFاس بايـد كليـد    پـي  براي روشن شدن يـو 
 قرار داده شود.ONحالت

  

بودن كليد ممكن است خروجي برق دار  OFF، در صورت BYPASSبه علت وجود مدار  
  ا كنيد.هاي دستگاه را جد كابل است الزمدر هنگام كار روي تابلو  باشد.

  هاي حفاظتي سيستم -2-1
 در  در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق اس پي از بارهاي متصل به يو حفاظت

  صورت وجود ارت استاندارد
  شدن برق ورودياس در مقابل دو فاز  از بارهاي متصل به يوپيحفاظت  
 مجاز ي كننده در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محدوده مصرف هاي دستگاه از حفاظت  
 و فركانس برق ورودي حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ  
 هاي حفاظت در مقابل نويز Common Mode  در صورت وجود ارت  برق شهرموجود در

  استاندارد
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 خروجيدر كوتاه  حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال  
 حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري  
 حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري  
  

  نصب دستگاه -2

  بندي محتويات داخل بسته -1-2
  اس دستگاه يوپي -
 فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -

  ارت گارانتيك -
  جهت نصب به ديوار به همراه پيچ و رولپالكقطعه آويز فلزي  -
  كابل ورودي برق -
  كابل خروجي برق -

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

بايـد در جـايي دور از منـابع گرمـايي،     و اس جهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شـده   يپاين يو -
 گرد و غبار قرار داده شود. ،ي اسيديباران، رطوبت، هوا

  .وجود داشته باشدهوا امكان گردش شود كه  نصبجايي در دستگاه بايد  -
شرايط محيطي استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفـاع از سـطح دريـا، مطـابق بـا جـدول        -

  باشد.  4-5خش ب مشخصات فني موجود در
  اس نبايد در مسير تردد اشخاص باشد. هاي ارتباطي يوپي كابل -
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  اندازي دستگاه اتصاالت جهت راه  -3-2

 LIFT80,LIFT200نصب  -3-2- 1

يك قطعه آويز فلزي به همراه پيچ و  جهت نصب در ديوار طراحي شده كه داراي ها اس اين يوپي
هاي قطعه آويز) دو عدد سوراخ زده  در مرحله اول بايد در ديوار(طبق سوراخ .باشد رولپالك مي

 اس مونتاژ و در ديوار نصب گردد. پي لزي به يوشود و رولپالك و پيچ بسته شود سپس قطعه آويزف

 بايد در محيط مسقف نصب گردد. ها اس پي توجه: اين يو

 
 

 
  نصب قطعه آويز بر روي ديوار: 1 شكل
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 LIFTمونتاژ قطعه آويز به : 2 شكل

 

 
  بر روي ديوار LIFTنصب : 3 شكل
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  اتصال به برق شهر و ارت -3-2- 2
 اطمينان حاصل نمائيد.  آسانسوربرق  تابلوي دار بودن از ارت -

اس  پي يوبراي و   16Aيك عدد فيوز مينياتوري LIFT200اس  پي توجه: حتما در مسير ورودي يو
LIFT80  10يك عدد فيوز مينياتوريA .در نظر گرفته شود  

بـرق   ،مادگيباشد. كابل  ري و مادگي) موجود ميبندي دو عدد كابل كامپيوتري (ن در كارتن بسته -
  باشد. اس مي پي اس و كابل نري، برق خروجي يو پي ورودي يو

اس، با وصل كابل ورودي (بدون روشن كردن  پي در اين يو BYPASSتوجه: به علت وجود مدار 
اس اتصاالت  يپ به يوها  شود، لذا الزم است قبل از متصل كردن كابل دار مي اس) خروجي برق پي يو

  ها به تابلو آسانسور انجام گردد. هاي دو سر كابل سيم
به نول و سيم  آبيبه فاز ورودي و  اي قهوه ،با توجه به رنگ آنهاي هر دو كابل ها كه سيمشود توجه 
  به ارت وصل گردد. با خط زرد سبز

اس  پي ي يوها كه منجر به وصل برق به خروج دقت شود كه در صورت اشتباه وصل كردن كابل
  بيشتري انجام گردد.ها با دقت  وصل سيم ، لذاارداس وجود د پي مال آسيب ديدن يوشود احت مي

   اس وصل گردد. پي ها به تابلو، كابل ها به يو بعد از اتصال سر سيم
كشي)،  دهنده اشكال در سيم (هشدار SWFس به برق شهر نمايشگر  ا چنانچه پس از اتصال يوپي -

روشن شد، ابتدا فاز و نول ورودي را بالعكس وصل نموده و در صورت  LIFT80 دستگاه در پنل پريز
  باشد. ارت مي -خاموش نشدن نمايشگر، مشكل در ولتاژ نول

در پنـل جلـو، روشـن و     Fault  به برق شـهر نمايشـگر    LIFT200 س ا چنانچه پس از اتصال يوپي -
 كامـل  ابتدا فاز و نول ورودي را بالعكس وصل نموده و در صورت خاموش نشـدن  ،  گردد خاموش 

باشد. در اين صورت مشـتري بايـد نسـبت بـه اطمينـان از       ارت مي -نمايشگر، مشكل در ولتاژ نول
ارت باال، كشيده شـدن جريـان زيـاد از     -يك دليل ديگر ولتاژ نولدرستي سيستم ارت اقدام نمايد. 

  تواند باشد. سيم نول در اثر بارهاي نامتعادل در سيستم سه فاز مي
نامه معاونـت نظـام مهندسـي وزارت مسـكن      شود كه چاه ارت ساختمان مطابق با آئين توصيه مي -

برداري شود. وجود اتصال ارت استاندارد براي ايمني جان كاربران و همچنين حذف  احداث و بهره
  ضروري است.  Common Modeهاي نويز

  



  
 

7 

 

  عملكرد دستگاه -3

  روشن نمودن دستگاه -1-3
و اتصاالت را طبق آنچه در مراحل قبـل گفتـه شـد انجـام      اس به ديوار مونتاژ شد پي يواكنون كه  -

دهيد تا دستگاه روشن شود.  قرار 1در وضعيت دستگاه را  پريز روي پنلبر  ON-OFFكليد، ايد داده
اس در حالت برق روشن شده  ي مجــاز ولتاژ و فركانس باشد، يوپي چنانچه برق ورودي در محدوده

خروجي را از باتري تامين كـرده و روشـن    Battery Modeت اس در حال و در غير اين صورت يوپي
  شود. مي

  خاموش نمودن دستگاه -2-3
علـت وجـود مـدار    در حالت صفر قرار داده شود. بـه   ON/OFFاس كليد  پي براي خاموش كردن يو

BYPASS باشد، لذا دقت شود در صـورت   نوز داراي برق ميبا خاموش كردن كليد برق، خروجي ه
 اس جدا گردد. پي كابل خروجي از يوآسانسور  يتابلونياز به قطع برق 

  هاي صوتي و نوري دستگاه اعالم وضعيت از طريق هشداردهنده -3-3
ي صوتي (بوق داخل دستگاه) و  اس، هشداردهنده يوپي پريزپنل جلو/ از طريق عالئم نوري موجود در

اس را تشخيص داد. جدول روبرو مفهوم هر يـك   هاي مختلف يوپي توان حالت ها مي يا تركيبي از آن
** از طريق اشكال * و هاي  هشداردهنده در ستون نوع ،در اين جدولاز نمايشگرها را در بر دارد. 

  باشد. زير قابل استنباط مي
  

 ** نوع هشدار صوتي   * نوع هشدار نوري
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نمايشگرهاي نوري
 توضيح حالت** هشدار صوتي

 * وضعيت  حالت

LINE روشن  A  ل است.اس وص پي برق ورودي يو  

BYPASS 

  A  روشن
منجـر ON/OFFاس يا خاموش بودن كليد پي وجود هر نوع خرابي در يو

  شود. به تامين برق خروجي از ورودي دستگاه مي

     خاموش

 
  اس پي يوتامين برق خروجي از 

 

LOW 
 ( Boost) 

  A روشن
ولتاژ برق ورودي ضعيف و دستگاه عمل تقويـت و فيلتراسـيون را انجـام

 دهد. مي

 D منقطعC  چشمك
ي مجـاز) و خروجـي از ولتاژ برق ورودي بسيار ضعيف (خارج از محدوده

  شود. باتري تامين مي

Normal  روشن A  وجود برق مناسب در ورودي 

High  
(Buck) 

  A  روشن
ولتاژ برق ورودي زياد و دسـتگاه عمـل تضـعيف و فيلتراسـيون را انجـام

 دهد. مي

 D منقطعC  چشمك
و خروجـياست  ي مجاز) لتاژ برق ورودي بسيار زياد (خارج از محدودهو

  شود. از باتري تامين مي

  
INV 

 A  روشن
 منقطع

D شود. برق خروجي از باتري تامين مي 

 BC  چشمك
ساعت به باتري 10باتري خراب يا ضعيف است. در اين حالت حداقل تا 

 فرصت شارژ داده شود.

Low BAT.  
  روشن
  

A
   

وجي از باتري تامين شـده، بـاتريخر
خراب يا ضعيف تشخيص داده شده و

 خروجي قطع شده است.

هـا ساعت بـه بـاتري   10حداقل تا 
 فرصت شارژ دهيد.

Overload روشن Aممتد A 
توان نامي باشد دستگاه يك دقيقـه130تا %110%اضافه بار: اگر بار بين

  گردد. ثانيه خاموش مي 3توان نامي باشد پس از  130و اگر بيشتر از %

 
Site 

Wiring   Fault
  A روشن

باشد. جهت رفع آن ابتـدا دو ارت ورودي دستگاه نامناسب مي-ولتاژ نول
در صورت تداوم ارت دستگاه را كنتـرل و جا ي برق ورودي را جابه شاخه

نماييد، در صورت رفع نشدن عيب بـا خـدمات پـس از فـروش فاراتـل
 تماس حاصل فرماييد.

Fault چشمك  Cممتد  A 

ولتاژ خروجي غير نرمال است يا ولتاژ شارژر يـا بـاتري زيـاد و خـارج از
هاي پنل جلو بـه جـز نمايشـگر ميـزانLED. تمامي محدوده مجاز است
 زنند.باتري چشمك مي
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نمايشگرهاي نوري
 توضيح حالت** هشدار صوتي

 * وضعيت  حالت

OUTPUT روشن  A   باشد. اس مي پي نشاندهنده وجود برق در خروجي يو  
 LIFT80ها در  هشدار دهنده : اعالم وضعيت از طريق1جدول 

  

 
 
  
  

نمايشگرهاي نوري
 توضيح حالت** هشدار صوتي

 * وضعيت  حالت

LINE روشن  A  اس وصل است پي برق ورودي يو.  

BYPASS 

  A  روشن
منجـر ON/OFFاس يا خاموش بودن كليد پي وجود هر نوع خرابي در يو

  شود. ميبه تامين برق خروجي از ورودي دستگاه 

     خاموش

 
  اس پي يوتامين برق خروجي از 

 

LOW 

  A روشن
در آستانه تامين برق خروجـي ازدستگاه وده و ب ولتاژ برق ورودي ضعيف

 باشد. باتري مي

 D منقطعC  چشمك
ي مجـاز) و خروجـي از ولتاژ برق ورودي بسيار ضعيف (خارج از محدوده

  شود. باتري تامين مي

Normal  روشن A  وجود برق مناسب در ورودي 

High 

  A  روشن
گاه در آستانه تـامين بـرق خروجـي ازبوده و دستولتاژ برق ورودي زياد

 باشد. باتري مي

 D منقطعC  چشمك
و خروجـياست  ي مجاز) ولتاژ برق ورودي بسيار زياد (خارج از محدوده

  شود. از باتري تامين مي

INV روشن  A منقطع D شود. برق خروجي از باتري تامين مي 

Overload روشن Aمنقطع A 
و ثانيـه 30توان نامي باشد دستگاه 130تا %105%بار بيناضافه بار: اگر
  گردد. خاموش مي سريعاًتوان نامي باشد  130اگر بيشتر از %
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نمايشگرهاي نوري
 توضيح حالت** هشدار صوتي

 * وضعيت  حالت

Fault  چشمك C  

ازباشد. جهت رفـع آن ابتـدا    ارت ورودي دستگاه نامناسب مي-ولتاژ نول
،در صـورت تـداوم   و صحيح بودن اتصال فاز و نول اطمينان حاصل نموده

ت رفع نشدن عيب با خدمات پسارت دستگاه را كنترل نماييد، در صور
 از فروش فاراتل تماس حاصل فرماييد.

Fault روشن  Aمنقطع  C 

ـ بار در خروجي و يا اتصال در خروجـي و  در صورت بيش از حد بودن اي
و قطع خروجي به هر علتـي ايـن نمايشـگر روشـني زياد بودن ولتاژ باتر

  .گردد مي
نبودن اضافه بـار و يـا عـدمجهت رفع مشكل، پس از حصول اطمينان از 
  تماس حاصل فرمائيد.اتصال در خروجي، با خدمات پس از فروش 
اس پـي  شدن اين نشانگر ، يـو به علت وجود مدار باي پس، بعد از روشن 

ي در اسرع وقت بايـد نسـبت بـه رفـعول همچنان خروجي خواهد داشت
گردد و خروجـي اس نيز قطع مي پي برق، يوزيرا با قطع مشكل اقدام نمود 

 نخواهد داشت.
OUTPUT روشن  A   باشد. اس مي پي خروجي يو وجود برق در نشاندهنده  

 LIFT200ها در  : اعالم وضعيت از طريق هشدار دهنده2ل جدو
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  اطالعات تكميلي-4
  ساختار داخلي دستگاه -1-4
  

  

  LIFT80هاي سري  اس : ساختار داخلي يوپي4 شكل

 
  

 

 
 LIFT200 سري هاي اس : ساختار داخلي يوپي5 شكل
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  نماي پنل جلوي دستگاه -2-4
 

 پريزمونتاژ شده در پنل ورودي  بريكر - 1

 نمايشگر برق ورودي - 2

   HIGH حالت نمايشگر - 7

 Overloadنمايشگر  - 8

 اس در حالت باتري پي كار كردن يو نمايشگر - BYPASS  9حالت نمايشگر  - 3
 LOW BAT نمايشگر -10   خروجينمايشگر  - 4

   LOW حالت نمايشگر - 5
 ورودي حالت نرمالنمايشگر  - 6

 نشانگر ميزان شارژ باتري -11

 FAULTنشانگر  -12

  
 

  
  
 

  
  LIFT80اسجلوي يوپيپنل: نماي6-1شكل
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  LIFT200اسجلوي يوپيپنل: نماي6-2شكل

  
 

 هاي مختلف دستگاه  وضعيت"هاي  ها در قسمت مفاهيم هر يك از نمايشگرها و يا كاربرد دكمه -

 .در همين دفترچه، وجود دارد "ها و هشداردهنده

  پريزنماي پنل  -3-4
  اس پي يوپورت اعالم خرابي  - 6  اس پي يو ON/OFFكليد  -1

  RS232پورت ارتباطي هوشمند  -7  خروجي برق شهر پريز- 2
  SWF نمايشگر -8  همراه با فيوز)LIFT80 (در كانكتور ورودي - 3
 اتصال به ارتپيچ  - 4

  بريكر برق ورودي - 5
USBپورت  - 9

  
مندرج  3و  2هاي ورودي و خروجي(مورد  توان كابل اس از مدار مي پي توجه : جهت خارج كردن يو

 .ها جدا و به هم وصل كرد را از پريز ) پنل پريز در شكل
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  LIFT80اسيوپيپنل پريز: نماي7-1شكل

 
 
 

  
  

  LIFT200اسيوپيپنل پريز: نماي7-2شكل

  
  
  

  
 LIFT80در: طريقه تعويض فيوز ورودي برق8شكل

خارج كرده و فيوز بايستي توسط پيچ گوشتي جاي فيوزها را  ،ه منظور تعويض فيوز سوخته وروديب
 سالم را جايگزين فيوز سوخته نماييد.
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  اس پي يوپورت اعالم خرابي  -1-3-4
توان از اين پورت  مي BYPASS اس و قرار گرفتن در حالت پي جهت اطالع از خراب شدن يو 

  باشد. مي 6بند  7مطابق شكل  رله وهاي كنتاكت  استفاده كرد. سه پايه اين پورت پايه
) 10و9 هاي لشكرله (پايه وسط در  COMروشن باشد، پايه  پنل جلو در BYPASSنشانگر زمانيكه 

 اس پي يويه وسط به در غير اين صورت پا  گردد. وصل مي  BYPASS به صورت اتوماتيك به پايه

 باشد. وصل مي

باشند كه هيچ ولتاژي ندارند  اس مي پي رله در داخل يو N.Cو  N.O ،COMهاي  اين سه پايه، پايه
 دهند. اس تغيير وضعيت مي پي يا يو BYPASSفقط با توجه به 

    
  LIFT200هاي رله در  :پايه10شكل  LIFT80هاي رله در  پايه:9شكل 

  
  ي مناسب) در كابين آسانسور و يا راه پله قرار داد. رم صوتي يا نوري( با تغذيهتوان يك آال مي

 بيشتر نشود. 3Aتوجه شود كه بار مصرفي به گونه اي انتخاب گردد كه جريان از 

 
  جدول مشخصات فيزيكي -4-4
 

  مدل
  ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد 

)mm(  

  (Kg) وزن

  بندي با بسته  خالص

LIFT80 
  90*335*360: خالص

 16 14.7  155*395*420:  با بسته بندي

LIFT200 
  90*400*430: خالص
 20 18.5  220*510*520:  با بسته بندي
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  جدول مشخصات فني -5-4
 

 LIFT80 LIFT200مدل

 Line-Interactive Stand By تكنولوژي

  1300VA-780W 2500VA-2500W توان نامي

 230VAC ناميولتاژ

دي
ورو

  

  260VAC 190~245VAC~170 ولتاژ
 8A 13A ماكزيمم جريان

  505Hzيا503Hz فركانس
 فازتك فاز

جي
خرو

  

   و شكل موج سينوسي 245VAC~190  و شكل موج سينوسي 245VAC~198  در حالت برق شهر ولتاژ

   و شكل موج سينوسي 230VAC±5%  سينوسي شبه و شكل موج 230Vrms±5%  ولتاژ درحالت باتري

  5.9A 11A جريان

  در حالت برق شهر: برابر ورودي  فركانس
 50Hz0.01%در حالت باتري:

 فازتك فاز
 1 0.6 خروجي ضريب قدرت

 30توان نامي به مدت  130تا % 105از %  دقيقه 1توان نامي به مدت  130تا % 110از %  تحمل اضافه بار
   ثانيه

ري
بات

  

  ساسيد بدون نياز به نگهداري و سرويسيلد نوع
  24VDC 48VDC ولتاژ

  12V(9Ah) 4×12V(9Ah)×2 باتري داخل
  %90اعت پس از تخليه كامل تا س10حدود زمان شارژ مجدد
  قابليت اتصال ندارد باتري خارجي

 <%98    <%95 در حالت برقراندمان

 8msec~4 *زمان سوئيچ

ط 
راي
ش

طي
حي
م

  

محدوده 
  كاري

 40C-0 دما

  (غير فشرده) %80~0  رطوبت

  )IEC62040از سطح دريا (براساس استاندارد  متري 1000تا ارتفاع   ارتفاع

  را دارد. ثانيه10در كاربرد آسانسور جهت افزايش عمر باتري، زمان سوئيچ قابليت تغيير تا  *
  
  
  


