
 

 

  

 

 

 های فاراتلاسراهنمای استفاده از یوپی
Smart Sine Plus 

       

 

 های:مدل
 

 SSP2000X-RT   SSP1500X-RT  

 SSP3000X-RT   SSP1500B-RT 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

  گفتار:پیش

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصوالت فاراتل، ورود شما را به 

 گوییم.انواده بزرگ فاراتل تبریک میخ

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و 

 شرایط نگهداری از آن است.

های جبران ناپذیر و از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت

 هایاستفادهمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهش

 بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن کیفیت محصوالت و سطح رضایت مشتری به کار 

از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت  برد.می

 باشند.دات و پیشنهادات شما میانتقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شرایط نصب و گارانتی
اس خود را از نظر کیفیت مـواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک سال شرکت فاراتل یوپی

الزم است پس از خرید دستگاه،  نماید. به منظور برخورداری از خدمات گارانتی،گارانتی می

و  گردیدهتکمیل  مجاز عامل نصب یا یندگینما توسط بندیبسته در موجود ضمانت کارت

 .شود ارسالقسمت مربوط به خدمات پس از فروش از طریق پست به شرکت فاراتل 

 و بوده گانیرا کشور سراسر در آن یجانب زاتیتجه و فاراتل شرکت یهااسیوپی نصب

 .ردیپذ انجام فاراتل شرکت فروش از پس خدمات مجاز ندگانینما توسط حتماً تسیبایم

ولی الزم است قبل از اعزام  بود نخواهند دستگاه نصب به مجاز محترم کنندگانمصرف

کارشناسان فاراتل، شرایط مورد نیاز را جهت نصب دستگاه فراهم کنند. اقداماتی که باید در این 

 ه همین دفترچه آورده شده است.خصوص انجام شود در ادام

 یادداشتدستگاه را  یالاشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سر گونههر وقوع صورت در

 مجاز فاراتل تماس حاصل نمایید. ینماینده تریننزدیک با سپسکرده و 

 :باشندنمیموارد زیر مشمول گارانتی 

 هنگی با واحد خدمات پس از فروش نصب خودسرانه دستگاه توسط مشتری و بدون هما

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

نول  یاوجود ارت مشترک  ی،کشی صحیح )همانند اتصال برق در خروجعدم رعایت کابل

 آن پس از نصب ییرتغ یا(، اتصال نادرست دستگاه به ارت و ساختمان کشیمشترک در کابل

غیر از تعمیرکاران مجاز شرکت  یباز نمودن درب دستگاه توسط هر شخصر و یا م به تعمیاقدا

 لفارات

 عدم ارسال فرم اشتراک داخل کارتن تا یک ماه پس از خرید دستگاه

نادرست و عواملی مانند سقوط از ارتفاع یا برخورد  یبه دستگاه بر اثر استفاده شدهخسارات وارد 

 هرگونه تماس با آب یا اسید و سایر موارد مشابه  زلزله، زی،سوبا اشیاء دیگر، آتش

ماه از تاریخ خرید نصب  6ی تا باتر ینتدستگاه کاب یااس منصوبه در یوپی هاییچنانچه باتر

 .گرددها شامل گارانتی نمیباتری خرابی، ندنگرد

 
 



 

 

 

 ایمنی و نكات نگهداری هشدارهای
 درشده و های دستگاه شارژ ماه یکبار باتری 6هر  ،است C°30تا  C°15چنانچه دمای محیط از 

 یابد.ماه کاهش می 3زمان فوق به  باشد، C°45تا  C°30 صورتیکه دمای محیط از

 اجزای  ها، . به دالیل گوناگون مانند وجود باتریکنیداکیداً خودداری  دستگاهدرب  نمودناز باز 

 دارند. گرفتگیو خطر برق دنباشتاژ باال میول برق دارای نیزاس حتی هنگام خاموش بودن یوپی

 .شود پرهیز جداًترمینال کابینت باتری  با دست تماس از گرفتگی،برقدلیل خطر هب

های برق در مسیر ورودی سیم تا شودید و دقت یهر ماه یکبار اتصاالت برق دستگاه را بازبینی نما

 .اس از نظر الکتریکی ایزوله باشندو خروجی یوپی

 .دار استفاده شوددستمال نم از جز پنل پشت()به تمیز نمودن دستگاه جهتای ور دورهبط 

 .باشندن پوشیدهو  بوده یزدستگاه تم یرو یهادقت نمایید تا هواکش

 ید.نکن یدستگاه اسپر یبه رو یماًرا مستق یعما ییندهوجه مواد شو یچبه ه

جداً  ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه خارجی یا قرار دادن ءاز وارد نمودن هر گونه اشیا

 خودداری شود.

 ها در معرض حرارت و آتش قرار نگیرند.دقت شود باتری

آسیب  حتمالزیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها ا نماییدها خودداری باتری مودناز باز ن

 .درسیدن به پوست و چشم وجود دار

الزم است تا به دفترچه راهنمای کابینت   باتری ها در خصوص نحوه و شرایط نگهداری باتری

 خریداری شده مراجعه کنید.

 

مواد  وجود نیهمچن اس ویوپیمهم  یاز اجزا یکیبعنوان  یباتر تیبا توجه به اهم 

توسط  های، باترلیبه هر دل یاز بروز خطرات احتمال یریآن، الزم است جهت جلوگ در ییایمیش

بار مورد  کیهر سه ماه  یعیطب ریغ یگرما ایتورم و  ی،مواد داخل یشتاز لحاظ ن یکارشناس فن

اند کرده یخود را سپر دیعمر مف هایکه باتری بعد از دوره گارانته ویژه ب .دنریگقرار  یبررس

 .ای توجه بیشتری گرددهای دورهبایست به بازبینیمی

 د.باش یم یشتربر عهده م هایباتر یالزم به ذکر است که عواقب عدم بررس 
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 معرفی اولیه دستگاه -1

  یوژلکنوت هستند که بان وقفه دوب ACبع تغذیه افاراتل من Smart Sine Plus هایاسیوپی

Line-Interactive بدون توجه به نوسانات، اختالالت برق شهر و حتی  ندراحی شده و قادرـط

 تامین نمایند.  ولتاژ مناسب با سینوسی کامل راواره برق ـهمع آن، طق

بوده و بدین ترتیب مجهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری  SSP های سریاسیوپی

 شود.انجام می آنها توسط قسمت تمامی و همچنین تشخیص خطاها در کنترل

گیری، ای دقیق اندازهههای کامپیوتری، دستگاهسیستم در جهت استفاده هااین سری از دستگاه

 توانند مورد استفاده قرار گیرند.می …و پزشکی، تجهیزات مخابراتی ،وسایل حساس آزمایشگاهی

 

 تذکر:

 6-1بخش به  SSPهای سری اسهای ساختار داخلی یوپیی بلوک دیاگرامجهت مشاهده

 ید.یمراجعه نما

که در  فاراتل شرکت ساختهای کابینت باتری همراه به توانیم را هااسیوپی سری از نیا 

 آمده است استفاده نمود. 1جدول 

 
 

 

 کابینت باتری تعداد سازگار هایکابینت باتری اسیوپی مدل

SSP1500B-RT 
SBC48-17-P, SBC48-18-P  عدد 2تا 

SBC48-26 , SBC48-28 1 عدد 

SSP1500X-RT 
SSP2000X-RT 
SSP3000X-RT 

SBC48-17-P , SBC48-18-P 3 عدد 
SBC48-26 , SBC48-28  عدد 2تا 

SBC48-40 , SBC48-42  عدد 2تا 

SBC4865 1 عدد 

SBC48100 1 عدد 

 SSPهای سریاسهای سازگار با یوپیکابینت باتری: 1 جدول
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 های ویژهقابلیت -1-1

 سودمندی  قابلیت

ــــمند  ــــرل هوش ــــه کنت ــــز ب مجه
 میکروپروسسوری

یق مورد مانیتورینگ قرار گرفته و شرایط برق بصورت دق 
حفاظتی عملکرد  -ی کنترلیهای پیشرفتهبه کمک الگوریتم

 گردد.اس در تمامی شرایط تضمین میصحیح یوپی
نمودن کامپیوترها در صورت تشخیص  Restartجهت   بان هوشمنددیدهمجهز به سیستم 

وتر، از عملکرد نادرست آنها مانند هنگام هنگ نمودن کامپی
 های مربوط به پورت سریال  Deviceکار افتادن 

ـــداخلی  ـــای ت ـــذف نویزه ـــایی ح توان
 RFIو رادیوئی  EMIالکترومغناطیسی 

 50CCتا بیش از  Common Modeکاهش نویزهای  ◄ 

ای امکان استفاده در مراکز مخـابراتی، پزشـکی، مـاهواره ◄
 بسیار حساس به نویز

 ت کاهش تداخل فرکانسی با سایر تجهیزا ◄

 اسها و بارهای متصل به یوپیعدم ایجاد تلفات در سیم ◄
 جویی در وقتتعمیرات آسان و صرفه  ماژوالر بودن سیستم  

 بدون نیاز به نگهداری و سرویس  های سیلد اسید داخلی مجهز به باتری
   قابلیت کار با ژنراتور

 و یـابـاتری  روی کابینـت بـرقرارگیری 
 نصب در رک

 کنندهمصرف نظر به بنا فضا از نهیبه فادهاست امکان ◄ 

 مدیریت باتری
 مجهز به شارژر سوئیچینگ

های ویژه در حین شارژ و دشارژ باتری و استفاده از الگوریتم 
 مجهز به امکاناتی که نتایج زیر را در بر خواهد داشت:

 افزایش طول عمر باتری ◄

 حداقل میزان ریپل جریان در طول مدت دشارژ ◄

اس بـه بـرق شـهر و شارژر با اتصال یـوپیروشن شدن  ◄
 اسبدون نیاز به روشن نمودن یوپی

 اس بدون وجود برق شهراندازی یوپی قابلیت راه ◄
 ی تست جهت اطالع از سالمت باتری مجهز به دکمه ◄
 ها(ها  )در برخی مدلقابلیت تشخیص قطع باتری ◄

 ولتاژ شارژر مستقل از بارها
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 سودمندی  قابلیت
هـای ارتبـاطی هوشـمند بـه پورتمجهز 

RS232  ــــودن ــــان اضــــافه نم و امک
اس های مدیریت یـوپی  Deviceاختیاری

  SNMPمانند

 UPSwing افزار قدرتمنـدنرم امکان برقراری ارتباط با ◄ 

Pro باز و خروج از هایجهت ذخیره نمودن، بستن فایل 
شبکه در شرایط بحرانی و امکان کنتـرل و مانیتورینـگ 

 سط آن اس تویوپی

های مختلف از وضعیت و پارامترهای امکان تهیه گزارش ◄
 اسیوپی

مناسب سرورها و عـدم از دسـت  Shut Downاطمینان از 
 رفتن اطالعات حتی در صورت بروز شرایط هشدار

 

 SSPدستگاه  های ویژه: قابلیت2جدول 

 های حفاظتیسیستم -2-1

 قرعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ بردر مقابل  اساز بارهای متصل به یوپی حفاظت -

 استفاده از باتری در حالت در ورودی برقحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ  -

اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودی در صورت وجود ارت از بارهای متصل به یوپیحفاظت  -

 استاندارد

 مجاز یخارج از محدوده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی کنندهمصرف هایدستگاه از حفاظت -

 و فرکانس برق ورودی حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ -

 دمای داخل دستگاه حفاظت در مقابل افزایش بیش از حد مجاز -

در صورت وجود ارت  برق شهرموجود در  Common Mode هایحفاظت در مقابل نویز -

 استاندارد

 روجیخدر حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه  -

 حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری -

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر -

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه باتری -

 حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری -

 حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتری -

 خط تلفن/فکس/مودم/شبکهاز حفاظت  -
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 نصب دستگاه -2

 بندییات داخل بستهمحتو -1-2

 اسدستگاه یوپی -

 فترچه راهنمای استفاده از دستگاهد -

 UPSwing هایافزارنرمکامل از  CDیک عدد  -

 با کامپیوترکابل ارتباط سریال  -

 فکس/مودمکابل ارتباط تلفن/ -

 های آنو پیچ RackMountهای دستگیره -

 کارت گارانتی -

 شامل اسامی نمایندگان خدمات پس از فروشای دفترچه -
 

 انتخاب محل نصب دستگاه -2-2

 در نظر گرفته شود:دستگاه نکات زیر  نصبدر انتخاب محل 

باید در جایی دور از منابع گرمایی، و اس جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده یپاین یو -

 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هوای اسیدی

امکان گردش شود که  نصبدر جایی و جانبی فاصله داشته  ءاز اشیا 10CCدستگاه باید حداقل  -

 .وجود داشته باشدهوا 

شرایط محیطی استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دریا، مطابق با جدول  -

 باشد. 6-4بخش مشخصات فنی موجود در 

باتری  صورت نصب در رک یا روی کابینتگرفته و در  صاف قرار بر روی سطح ددستگاه بای -

 به درستی در محل مناسب نصب گردد.

 اس و کابینت باتری نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.های ارتباطی یوپیکابل -
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 اندازی دستگاهاتصاالت جهت راه  -3-2

 نتیکاب یرو بر نصب نیهمچن و رک در نصب تیقابل فاراتل  SSP یسر یها اسیوپی

ادامه  در الذکرفوق یهاروش از کدام هر به دستگاه نصب که باشندیم دارا را های فاراتلیباتر

  .شودیم داده حیتوض
 

 باتریبر روی کابینت اسنحوه قرارگیری یوپی -1-3-2

های شکلمطابق  یهاباتری کابینت به همراهو  1به تنهایی مانند شکل  SSP1500B-RT اسیوپی

-SSP1500Xو  SSP3000X-RT ،SSP2000X-RTهای اسو یوپی باشد.قابل استفاده می 4 و 2

RT قابل استفاده است. 6تا  2های مطابق شکل هایبه همراه کابینت باتری 

 توجه:  

ها اضافه گردد باید دارای شارژر دیگری به هر یک از مجموعهباتری  در صورتی که کابینت

 باشد.
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 SSP1500B-RT اس: یوپی1شکل 

     

 
 SBC48-42 وSBC48-28 ,SBC48-26 ,  SBC48-40 های باتریروی کابینت بر SSP اس: نحوه قرارگیری یوپی2شکل 

 

 

روی کابینت  بر SSP اسیوپی : نحوه قرارگیری3شکل 

 SBC48-42 وSBC48-28 ,SBC48-26 ,  SBC48-40هایباتری
بر روی دو عدد  SSPاس : نحوه قرارگیری یوپی4شکل 

 SBC48-18-P و  SBC48-17-Pباتری کابینت 
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وی سه بر ر SSPاس : نحوه قرارگیری یوپی5شکل 

  SBC48-18-P و SBC48-17-Pباتری عدد کابینت

 

باتری بر روی کابینت  SSPاس : نحوه قرارگیری یوپی6شکل 
SBC48M 

به   6تا  2های های کابینت مطابق شکلها کابلباتری اس بر روی کابینتپس از استقرار یوپی

 کانکتورهای مربوطه متصل گردد.

  

 ر رکنصب د -2-3-2

 :باشدیم ریز بیترت به رک در دستگاه نصب مراحل

 جهت لذا ،است شده یطراح یباتر نتیکاب یرو بر گرفتن قرار یبرا فرض شیپ طور به اسیپوی

 :گردد اجرا لیذ راتییتغ دیبا رک در آن دادن قرار
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 .گردد خارج اسیوپی ریز از دوسو یگوشتچیپ توسط یکیپالست یهاایهپ 7 شکل مطابق ابتدا
 

 
 یکیپالست یهاهیپا نمودن خارج:  7 شکل

 (8شکلاس نصب گردد. )مطابق های پالستیکی در زیر یوپیهای پولکی به جای پایهپین -1

 

 
 یکیپالست یهاهیپا نمودن خارج:  8 شکل

  اس، مطابق مراحل زیر در رک نصب گردد:یوپی -2

شکل پیچ شود و سپس این  Lهای فلزی ها به صفحهتگیرهابتدا دس 9مطابق شکل  -1-3

 اس متصل گردند.صفحات به یوپی

محل مورد نظر  دراس های نگهدارنده رک، یوپیحهها و یا صفپس از تنظیم جای ریل -2-3

 (9)مطابق شکل  گردد.محکم های آن نصب و پیچ
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 های مدل رک: اتصال دستگیره9شکل 

 گردد. برقرار 6تا  2های ها مطابق شکلباترینتسپس اتصاالت کابی -3

 

 اتصال کابل ارتباط با کامپیوتر )اختیاری( -3-3-2

افزارهای ی نرمگیری از امکانات گستردهاس و کامپیوتر و بهرهجهت برقراری ارتباط بین یوپی -

UPSwing.های قابلیت)برای اطالع از  ، باید کابل ارتباط سریال را به کامپیوتر وصل نمود

 مراجعه نمایید.( 5افزار به بخش نرم

اس را خاموش نموده و سر نری کابل ارتباط هنگام وصل نمودن کابل، حتماً کامپیوتر و یوپی -

اس وصل کرده و ، واقع در پشت یوپیSerial Portبندی را به کانکتور سریال، موجود در بسته

 خالی کامپیوتر متصل نمائید. های COM Portسپس سر مادگی آن را به یکی از 

افزار گردد نرمدهد اما توصیه میافزار وظایف خود را به خوبی انجام میاس حتی بدون نرمیوپی -

 را نصب و از مزایای آن استفاده نمائید.

 اتصال خط تلفن/فكس/مودم/شبكه )اختیاری( -4-3-2

خط ورودی  …فکس، کارت شبکه وهایی مانند تلفن، مودم، جهت حفاظت از خط دیتای دستگاه

را به  Output( و سپس سوکت RJ45/11اس وصل نموده )در پشت یوپی Inputرا به سوکت آن

بندی استفاده شود( به دستگاه یا ی کابل دیگری )برای خط تلفن از کابل موجود در بستهوسیله

 کارت مورد نظر متصل نمائید.
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 اس )اختیاری(های مدیریت یوپی Deviceنصب  -5-3-2

پذیر است که در این اس در شبکه به دو روش زیر امکانارتباط، مدیریت و مانیتورینگ یوپی -

 باشد.قسمت روش اول مورد توجه می

و یا   Internalاس )به صورتهای مدیریت یوپی Deviceروش مستقیم و با استفاده از  -1

External) 

 UPSwingی افزارهای خانوادهرمگیری از نروش غیر مستقیم و با بهره -2

افزار شرکت جهت خرید و نصب با واحد پشتیبانی و یا نرم Deviceقبل از انتخاب هر گونه  -

اس باید با یکدیگر و یوپی Deviceفاراتل تماس گرفته و نیاز خود را بیان نمائید. زیرا که 

 سازگار باشند تا آسیبی به آنها وارد نگردد.

اس را خاموش نموده و در پشت دستگـاه، پانچ مخصوص را  ، یـوپـیDeviceدر زمان نصب  -

 شکسته و کارت را با احتیاط نصب نمایید.

تهیه شده حتماً دفترچه راهنمای مرتبط با آن را مطالعه  Deviceجهت نصب و استفاده از  -

 نمائید.

س به سایت فاراتل و اهای برقراری ارتباط با یوپیجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد روش -

 مراجعه نمائید. CDافزار در یا دفترچه راهنمای نرم

 

 اتصال به بار -6-3-2

اس از کارشناسان بخش پشتیبانی قبل از اتصال هر گونه دستگاهی، غیر از کامپیوتر به یوپی -

 گردد.اس وصل ننمائید. دقت شود هرگز پرینتر لیزری و یا پالتر به یوپی سوالشرکت فاراتل 

 کابل ورودی تجهیزات کامپیوتری را به پریزهای خروجی در پشت دستگاه متصل نمائید. -

اس تامین اس منحصراً ارت خود را از طریق خروجی یوپیدقت شود که بارهای متصل به یوپی -

نموده و هیچ مسیر مستقل دیگری به ارت نداشته باشند. همچنین جهت همبندی سیستم ِارت 

های ایستاده در زیر دستگاه و در شود از پیچ اِرت تعبیه شده که در مدلوصیه میدر بارها ت

 های رک در پنل پشت دستگاه قرار دارد استفاده شود.مدل

 اس باشد. توان نامی یوپی 70شود مجموع توان مصرفی بارهای متصل کمتر از %توصیه می -
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 ای زیر عمل نمود:هتوان به روشجهت تخمین مقدار توان مجاز بارها می

 شوند تهیه نمائید.اس محافظت میهایی را که توسط یوپیی دستگاهلیست همه -1

معموالً در پشت هر دستگاه برچسبی با مشخصات الکتریکی آن وجود دارد، ولتاژ  -2

(Voltage( و جریان )Current مندرج در آن را خوانده و در هم ضرب نمائید تا توان )

 به دست آید. VAدستگاه برحسب 

ها را با هم جمع نمائید تا توان مصرفی کل بار محاسبه گردد. این عدد دستگاه VAمقدار  -3

 اس باشد.نباید بیشتر از توان نامی یوپی

 اتصال به برق شهر و اِرت -7-3-2

 های رابط برق، اطمینان حاصل نمائید.دار بودن برق ورودی دستگاه و یا سیماز ارت -

های فاز و کشی خروجی کامالً مجزا باشد، یعنی سیمکشی ورودی دستگاه باید از سیمممدار سی -

کشی نول ورودی و خروجی هیچگونه اتصال الکتریکی به هم نداشته باشند. به عنوان مثال کابل

نباید بصورت نول مشترک باشد. برای حصول اطمینان از این موضوع به آزمایش درج شده 

 مراجعه نمائید. 6-7بخش در 

 اس را به پریز برق شهر وصل نمائید.کابل ورودی یوپی -

کشی(، دهنده اشکال در سیم)هشدار SWFس به برق شهر نمایشگر اچنانچه پس از اتصال یوپی -

در پنل پشت دستگاه روشن شد، ابتدا فاز و نول ورودی را بالعکس وصل نموده و در صورت 

باشد. در این صورت مشتری باید ارت باال می-کل در ولتاژ نولخاموش نشدن نمایشگر، مش

ارت باال، -یک دلیل دیگر ولتاژ نولنسبت به اطمینان از درستی سیستم اِرت اقدام نماید. 

 تواند باشد.دن جریان زیاد از سیم نول در اثر بارهای نامتعادل در سیستم  سه فاز میکشیده ش

توان از پیچ اِرت تعبیه شده که در پنل پشت جهت همبندی پایدار و مستحکم سیستم اِرت می -

دستگاه قرار دارد استفاده نمود. در این صورت چنانچه کابل برق ورودی از پریز جدا شود نیز 

رت همچنان متصل باقی خواهد ماند. در این حالت الزم است دقت شود که سیم اِرت سیستم اِ

ها پریز و سیم اِرت متصل به پیچ هر دو از یک نقطه تامین شده و اختالف پتانسیلی بین آن

 وجود نداشته باشد. 
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سکن نامه معاونت نظام مهندسی وزارت مشود که چاه اِرت ساختمان مطابق با آئینتوصیه می -

برداری شود. وجود اتصال اِرت استاندارد برای ایمنی جان کاربران و همچنین احداث و بهره

 ضروری است.  Common Modeحذف نویزهای 
 

 عملكرد دستگاه -3

 روشن نمودن دستگاه -1-3

اکنون که مکان مناسبی برای نصب انتخاب کرده و اتصاالت را طبق آنچه در مراحل قبل گفته  -

 اس را روشن نمود.توان یوپیاس رسیده و میز یوپیبرداری ااید، نوبت به بهرهشد انجام داده

ها باید به نمائید، قبل از روشن نمودن آن، باتریاندازی میاس را برای اولین بار راهاگر یوپی -

اس را به برق شهر وصل ساعت شارژ شوند. برای این کار تنها الزم است که یوپی 10مدت 

اموشی دستگاه و وصل بودن به برق شهر نیز نمود. در واقع عمل شارژ حتی در زمان خ

 باشد.پذیر میامکان

اس فشار دهید تا دستگاه روشن بر روی پنل جلوی دستگاه را تا زمان قطع بوق یوپی ONدکمه  -

اس در حالت برق ی مجاز ولتاژ و فرکانس باشد، یوپیشود. چنانچه برق ورودی در محدوده

خروجی را از باتری تامین  Battery Modeاس در حالت روشن شده و در غیر این صورت یوپی

 شود.کرده و روشن می

 

 تست باتری -2-3

ها توسط ی تست باتریسازی شده و نتیجهدر عمل تست، شرایط قطع برق شبیه -

افزارهای ی موجود در نرمهای نوری، صوتی و یا از طریق ابزارهای پیشرفتهدهندههشدار

UPSwing گردداعالم می. 

بر روی پنل جلوی دستگاه عمل تست  ONی در وضعیت برق با فشردن کوتاه مدت دکمه -

 شود. انجام می
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 قطع/وصل نمودن هشدار صوتی در زمان قطع برق -3-3

بصورت منقطع به صدا در  (Battery Mode)اس در طول مدت استفاده از باتری بوق داخلی یوپی

اس، بوق قطع بر روی پنل جلوی یوپی ONی ای دکمهآید. در این حالت با فشردن لحظهمی

 گردد.می

 خاموش نمودن دستگاه -4-3

 تواند خاموش گردد: اس در دو مرحله مییوپی

شود. اس خاموش میثانیه، یوپی 3بر روی پنل جلوی دستگاه به مدت  OFFی با فشردن دکمه

 پردازد.ها میبه عمل شارژ باتریاس روشن بوده و در این حالت مدارهای شارژر داخلی یوپی

ی فوق، اتصال ورودی دستگاه را از اس کامالً خاموش گردد، پس از انجام مرحلهاگر بخواهید یوپی

 برق شهر جدا نمایید.
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 هادهندههای مختلف دستگاه و هشداروضعیت -4

نمایند. در طلع میاس مهای مختلف یوپیها ابزاری هستند که کاربران را از وضعیتدهندههشدار

 های فاراتل وجود دارد:اسدهنده و اعالم وضعیت برای یوپیحالت کلی دو نوع هشدار

)جهت اطالع از وضعیت دستگاه با استفاده از   UPSwingیفزارهای خانوادهااز طریق نرم -1

 مراجعه نمایید.( 5افزار به بخش نرم

ی صوتی )بوق اس، هشداردهندهقب یوپیاز طریق عالئم نوری موجود در پنل جلو/ع -2

 هاداخل دستگاه( و یا ترکیبی از آن

 

 های صوتی و نوری دستگاهاعالم وضعیت از طریق هشداردهنده -1-4

ی اس، هشداردهندههمانطور که گفته شد، از طریق عالئم نوری موجود در پنل جلو/عقب یوپی

اس را تشخیص های مختلف یوپیتوان حالتیها مصوتی )بوق داخل دستگاه( و یا ترکیبی از آن

ستون *، بر اساس شکل   ،مفهوم هر یک از نمایشگرها را در بر دارد. در این جدول 3داد. جدول 

گذاری شده و همچنین نوع هشداردهنده ی دستگاه، شمارهپنل جلو ، نمای6-2بخش موجود در 

 باشد.استنباط می های ** و *** از طریق اشکال زیر قابلدر ستون

 *** نوع هشدار صوتی ** نوع هشدار نوری  
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 ***  نمایشگرهای نوری
 هشدار صوتی

 توضیح حالت

 ** وضعیت  حالت *

2 Boost 

   A روشن
ولتاژ برق ورودی ضعیف و دستگاه عمل تقویت و فیلتراسـیون را 

 دهد.انجام می

 C منقطع B چشمک
ی مجـاز( و ق ورودی بسیار ضـعیف )خـارج از محـدودهولتاژ بر

 گردد.خروجی از باتری تامین می

3 Normal 

 وجود برق مناسب در ورودی   A روشن

 C منقطع B چشمک

دستگاه در حال سنکرون نمودن اینورتر با برق شـهر بـوده و در 
صورت تداوم این حالت با خدمات پس از فروش تماس حاصـل 

 فرمائید.

4 Buck 

   A روشن
ولتاژ برق ورودی زیاد و دستگاه عمل تضـعیف و فیلتراسـیون را 

 دهد.انجام می

 C منقطع B چشمک
و  ی مجـاز(ولتاژ بـرق ورودی بسـیار زیـاد )خـارج از محـدوده

 شود.خروجی از باتری تامین می

5 
Backup 
Mode 

 

 A روشن 

 منقطع

C گردد.میها تامین برق خروجی از باتری 

 B B مکچش
باتری خراب یا ضعیف است و شارژ باتری به اتمام رسیده است. 

 ها فرصت شارژ داده شود.ساعت به باتری 10حداقل تا 

6 Battery 
Defect 

   A روشن 
نتیجه تست باتری: باتری ضعیف یا خراب است در ایـن حالـت 

 ها فرصت شارژ داده شود.ساعت به باتری 10حداقل تا 

 7و  6
Over Load, 

Battery 
Defect 

 A ممتد C چشمک
دقیقـه بعـد  2باال رفتن درجه حرارت داخلـی دسـتگاه: دسـتگاه 

 شود.خاموش می

 Battery 9و  6
Disconnect 

 د.کابینت باتری قطع شده است. اتصاالت را بازبینی نمائیاتصال  A ممتد A روشن -6
 C چشمک-9

7 Over Load روشن A ممتد A 

ار
ه ب

ضاف
ا

 

تـوان نـامی  150تا % 110ر حالت برق: اگر بار بین %د
 گردد.دقیقه بعد خاموش می 10باشد، دستگاه 

توان نامی  130تا % 110در حالت باتری: اگر بار بین %
باشد  150تا % 130ثانیه و اگر بین % 20باشد، دستگاه 

 گردد.ثانیه بعد خاموش می 5تا 
8 Load Level روشن A   (20وان مصرفی به درصد )هر نمایشگر نوری معادل %نمایش ت 

9 Battery 
Level 

  (20)هر نمایشگر نوری معادل %نمایش ظرفیت باتری    A روشن

   B چشمک
(: دستگاه به علت ضعیف بودن بـاتری 20نمایشگر اول باتری )%
 خاموش گردیده است.

7~2 Sleep 
چشمک 
 )گردشی(

C   
ول به خواب رفته و طبق جد UPSwingافزار دستگاه توسط نرم

 گردد.زمانبندی شده و یا به صورت دستی بیدار می

 (1)4 Site Wiring 
  Fault روشن A (2)فعالغیر A 

باشد. جهت رفـع آن تگاه نامناسب میارت ورودی دس-ولتاژ نول
جا و در صورت تداوم، ارت ی برق ورودی را جابهابتدا دو شاخه

 ئید. دستگاه را کنترل نما

- Reverse 
Battery 

 A ممتد - -

شـود. روشـن نمـی جهت اتصال باتری معکوس بـوده و دسـتگاه
بنـدی داخلـی یـا خـارجی کابینـت مشکل ممکن است در سـیم

 ها باشد.باتری

2~7 Fault چشمک B ممتد A 
ارج ولتاژ خروجی غیر نرمال است/ولتاژ شارژر یا باتری، زیاد و خ

 ی مجاز است.از محدوده

  Warning : جدول3جدول 

 شود.افزار قطع یا وصل تواند توسط نرمه صورت بوق ممتد میبهشدار صوتی  -2پشت دستگاه -1
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 UPSwingافزاری با های نرمکنترل -5

 UPSwingی افزارهای خانوادهمعرفی نرم -1-5

 UPSwingی افزارهای خانوادهشامل تمامی نرم CDاس یک عدد در محتویات بسته بندی یوپی

، CDافزار مورد نظر از روی اس، از طریق نصب نرماندازی یوپیقرار داده شده است. پس از راه

 ، تحت سیستم عاملهای مختلف برقرار خواهد شد.اس و رایانهارتباط یوپی

 باشد:اس فاراتل به شرح زیر میافزارهای مدیریت یوپیوظایف اصلی نرم

 (.Shutdown O.S)خاموش نمودن سیستم عامل 

افزار اقدام به پس از به اتمام رسیدن شارژ باتری در زمان قطع برق یا سایر شرایط بحرانی، نرم

 نماید.اس بصورت مطمئن میخاموش نمودن سیستم عامل و یوپی

 (Monitoring)مانیتورینگ 

از  on-lineاس و برق شهر بصورت های مختلف یوپیامکان نمایش تمامی پارامترها و وضعیت

 میسر خواهد بود. web basedطریق کنسول برنامه و نیز بصورت 

 کنترل )ارسال فرامین(

توان فرامین مختلف همچون تست باتری، خاموش نمودن، قطع صدا و غیره افزار میاز طریق نرم

 اس ارسال نمود.را به یوپی

 (Messaging)پیام رسانی 

 نماید.ات مورد نظر را به کاربر ارسال میافزار از روشهای مختلف، هشدارها و اطالعنرم

 (Logging)ثبت رویدادها و پارامترها 

 گردد.ثبت می Logافزار در فایلهای اس توسط نرمتمامی رویدادها و پارامترهای برق شهر و یوپی
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 افزاری شرکت فاراتل محصوالت نرم -2-5

 شوند.بندی میشرکت فاراتل به دو دستة اصلی تقسیم افزاریمحصوالت نرم 4طبق جدول 

 

 نگارش کاربردموارد 

ــتم ــارش مخصــوص سیس ــن نگ ــل ای ــرل و  Windowsعام ــان کنت ــوده و امک ب

 دهد.محلی متصل به کامپیوتر را به کاربر میاس یوپییک مانیتورینگ 

فاراتـل  اسیـوپیافزار بصورت رایگان در سـایت و تمـامی محصـوالت این نرم

 باشد.قابل نصب و استفاده می License Numberموجود و بدون نیاز به 

Single 
User 

U
P

S
w

in
g

 P
lu

s
/P

ro
 

هـای محلـی و یـا اسامکان کنتـرل و مانیتورینـگ یوپی ،افزاردر این نگارش از نرم

Remote  وجـود دارد. همچنـین از طرق مختلفی چـون مرورگرهـای وب در شبکه

 اس توسط سیسـتم تلفـن گویـا و یـا امکـانریت یوپیتوسط این نگارش امکان مدی

 وجود دارد. UPSwing Netshut افزارهایبرقراری ارتباط با نرم

 License Numberافزارها احتیاج به خریـد جهت نصب و استفاده از این دسته نرم

 باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می

Network   
Support 

 Shutdownهای شبکه، امکان دریافت پیغام  Client ها و یا  Server ویافزار بر ربا نصب این نرم

هـای فایل نمودنجهت ذخیره   Shutdownشود. دستورایجاد می UPSwing Plus/Proافزار از نرم

در مواقع بحرانی به کامپیوترهای شبکه که مجهز به این نگارش  هاعاملشدن سیستم Down باز و

 ود.شباشند صادر میمی

( احتیـاج بـه خـــرید Clientافزارها )بـه ازای هـر رمــــجهت نصب و استفـاده از این دسـته ن

License Number باشد.از سازمان فروش شرکت فاراتل می 

U
P

S
w

in
g

 N
e

ts
h

u
t

 

 

 افزاری: محصوالت نرم 4جدول

 

1- CCCCCCC 2- CCCCC 3- CCC CCCC 4- CCC CCCC CCCC 

5- CCCCCCC 6- CCC CCCCCCC 7- CC/2 8- CCCCCC 
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 تذکر:

صب و استفاده از ی نافزارهای مورد نیاز، نحوهیه نرمتوضیحات مربوط به چگونگی انتخاب و ته -

افزار، در دسترس میراهنمای نرم و تحت نام دفترچه CDبر روی PDF آن به صورت فایل

 باشد.

 باشد.ی خریدار میی شرکت فاراتل برعهدهافزارهانصب و راه اندازی تمامی نرم -

افزار به راهنمای نرم ها و یا دفترچهجهت کسب اطالعات تکمیلی، دریافت آخرین نسخه -

مراجعه نمایید. http://www.faratel.comافزار در سایت فاراتل به آدرس صفحه دانلود نرم
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 اطالعات تكمیلی-6

 ساختار داخلی دستگاه -1-6

 

 
 

 RT مدل SSP سریهای اس: ساختار داخلی یوپی10شکل 
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 نمای پنل جلوی دستگاه -2-6 
 

 Battery Levelرهای نمایشگ -Backup Mode 9نمایشگر  -ON 5دکمه  -1

 OFFدکمه  -Battery Defect 10نمایشگر  -6 )عمل تقویت( Boostنمایشگر  -2

  Over Loadنمایشگر  -7 یرمال ورودحالت ننمایشگر  -3

  Load Levelگرهای نمایش -8 عمل تضعیف() Buckنمایشگر  -4

  

 
 RTمدل SSPهای سری اسجلوی یوپی پنل : نمای11شکل 

 

های مختلف دستگاه و وضعیت" ها در قسمتمفاهیم هر یک از نمایشگرها و یا کاربرد دکمه

 دارد.در همین دفترچه، وجود  "هاهشداردهنده
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 نمای پنل پشت دستگاه -3-6

 

 RS232پورت ارتباطی هوشمند  -7 کابل ورودی برق شهر -1

  اسجهت کارت مدیریت یوپی Slot -8 فیوز ورودی دستگاه -2

 RJ45/11 های ورودی و خروجیکانکتور -9 اتصال به ارتپیچ  - 3

  کشیسیماشکال در  تشخیص نمایشگر -4

  ی خروجیپریزها -5

کابینت  به مخصوص اتصال کانکتور -6

 باتری
 

 

 

 
 RT مدل  SSP های سریاس: نمای پنل پشت یوپی12شکل 
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 ل مشخصات فنیجدو -4-6

  SSP1500B-RT SSP2000X-RT مدل

SSP1500X-RT SSP3000X-RT 

 Line-Interactive تكنولوژی

 1500CC – 1050CCCC توان نامی 
2000CC – 1400CCCC 
3000CC – 2100CCCC 

ی
ود

ور
 

 270CCC~148یا  248CCC~178 ولتاژ

 8C ماکزیمم جریان
13C 
20C 

 3CC±50 فرکانس

 فازتک ازف

ی
وج

خر
 

 ولتاژ
  220CCC±10% یا  220CCC±5%درحالت برق:

  220CCC1%در حالت باتری: 

 6.8C (غیر خطی) جریان
9.1C 
13.6C 

 فر کانس
 در حالت برق: سینک با ورودی
50±0.01 CC :در حالت باتری 

 فازتک فاز
 0.7 ضریب قدرت نامی

THD  :0.5>در بار خطی% 

 ه بارتحمل اضاف

 دقیقه 10توان نامی به مدت  %150تا   %110در حالت نرمال: از
 ثانیه و  20توان نامی به مدت  %130تا  %110در حالت باتری: از 

 ثانیه 5توان نامی به مدت %150 تا  %130از                   

ی
تر

با
 

 اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویسسیلد نوع
 48CCC ولتاژ

 داخلی باتری
(4x2 ) 12عدد باتریC  

  ندارد 94mm*64*151با ابعاد 

 ندارد 
 %90ساعت پس از تخلیه کامل تا  10حداکثر  زمان شارژ مجدد

 کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری مجهز به باتری خارجی
 %85< راندمان

 4mmmm-2 زمان سوئیچ

ی
یط

مح
ط 

رای
ش

 

 40CC>ی یک متری از دستگاه: در فاصله یینویز شنوا

محدوده 
 کاری

 40m-0 دما

 )غیر فشرده( %80~0 رطوبت

 (IEC 62040متری از سطح دریا )بر اساس استاندارد  1000تا ارتفاع  ارتفاع

ی شوند داراختم می "B"هایی که به مدل بوده وشوند دارای شارژر قوی ختم می "X"هایی که به مدل 

 باتری داخلی هستند.
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 جدول مشخصات فیزیكی -5-6

 

 مدل
 ] عرض×عمق×ارتفاع[ابعاد 

(mm) 

 وزن 

 بندیبا بسته
(Kg) 

 خالص
 (Kg) 

SSP1500B-RT 

:رک نصب در جهتبا دستگیره     132*545*490  

440*512*147 :با پایه جهت قرارگیری روی کابینت   

 

48.3 38.4 

SSP1500X-RT 20.3 18.7 

SSP2000X-RT  23.1 21.5 

SSP3000X-RT  37.2 27.3 

 یزیکی: جدول مشخصات ف6 جدول
 

 های مرتبطها و مدلقابلیت -6-6

برخورد  "هادر برخی از مدل"ی راهنما ممکن است به عباراتی از قبیل در طول مطالعه دفترچه

 های مرتبط با آن درج شده است.ها مدلهر یک از قابلیت 7نمائید. در جدول 
 

 کنندههای پشتیبانیمدل توضیحات 

 های سیلد اسید داخلیمجهز به باتری 1
 "B"هـا حـرف هایی که در نام آنمدل

 .وجود دارد

2 
مخصوص جهـت حفاظـت در  کانکتورمجهز به 

 مقابل اتصال معکوس باتری 

SSP1500B-RT, SSP1500X-RT, 

SSP2000X-RT, SSP3000X-RT 

3 
مخصوص جهت  کانکتورمجهز به مدار محافظ و 

 حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری
SSP1500X-RT, SSP2000X-RT, 

SSP3000X-RT 

 ,SSP1500X-RT, SSP2000X-RT قابلیت تشخیص قطع باتری 4

SSP3000X-RT 

 هاقابلیت: جدول 7 جدول
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 روش تشخیص وجود ارتباط بین ورودی و خروجی -7-6

 هدف: -

کشی ورودی دستگاه باید از اس، مدار سیماز آنجایی که  برای نصب و استفاده از دستگاه یوپی   

اس برای حصول اطمینان از کشی خروجی مجزا باشد بنابراین قبل از نصب دستگاه یوپیسیم

 توان آزمایش زیر را انجام داد.فاز و نول خروجی میجدا بودن مسیر فاز و نول ورودی از 

 

 ابزار مورد نیاز جهت آزمایش: -

 یک عدد المپ به همراه سرپیچ آویز -1

کشی وجود دارد به جای یک المپ از تذکر: در صورتی که احتمال وجود دو یا سه فاز در سیم 

 دو المپ سری استفاده شود.

 تهای برق جهت برقراری اتصاالسیم -2
 

 گیری:ی انجام آزمایش و نتیجهنحوه -

 

 
 

کننده و برق شهر است، با مانند شکل فوق واسط بین دستگاه مصرفهاس از آنجایی که یوپی

حالت( همانند شکل زیر انتظار داریم  6های مختلف )استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتیب

توان از مجزا بودن ورودی و صورت می تا فقط در یک حالت المپ روشن شود. تنها در این

خروجی اطمینان حاصل نمود و در غیر اینصورت مسیری بین ورودی و خروجی وجود دارد که 

 باید برطرف گردد.
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