
 
 

  

  
  

  هاي فاراتل اس راهنماي استفاده از يوپي
Smart Sine Plus  

        
  

  هاي: مدل
  

 SSP2000X-RT   SSP1500X-RT  

 SSP3000X-RT   SSP1500B-RT 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 



  

 

 

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

  گوييم. انواده بزرگ فاراتل تبريك ميخ
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 استفادهمند است دفترچه را به طور كامل مطالعه و براي فسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهش
  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. دات و پيشنهادات شما ميانتقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 شرايط نصب و گارانتي

از خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت يك سال  اس پي يوشركت فاراتل 
به منظور استفاده از مزاياي گارانتي و استفاده بهينه از خدمات پس نمايد.  ميگارانتي  تاريخ نصب

 .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
يل و پس از مهر و امضاء انجام و هنگام نصب، فرم گزارش سرويس توسط عامل نصب تكم

  تحويل خريدار گردد.
هاي خدمات پس  نصب اين دستگاه و ارائه خدمات گارانتي رايگان بوده و بايد توسط نمايندگي -2

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

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

  شود. كارت گارانتي انجام مي
منظور نصب دستگاه و تامين ارت پريزها به  هاي كابل كشي داخلي ساختمان به پرداخت هزينه -4

  د.باش ه خريدار ميعهد
  باشند. ماه ضمانت از تاريخ نصب مي12هاي منصوبه آن مشمول  اين دستگاه و باتري -5
ها مشمول گارانتي  ماه پس از خريد نصب نشوند، خرابي باتري 6ها حداكثر تا  چنانچه باتري -6

  گردد. نمي
 

  نمايد: موارد زير اعتبار ضمانت نامه را نقض مي
  .و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي طرح شده در دفترچهعدم رعايت نكات م -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

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



  

 

 

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.

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

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

  اس به كابينت باتري غير فاراتل. پي اتصال دستگاه يو -7
هاي نصب شده با برچسب كارت ضمانت و اطالعات فرم سرويس   باتري SH.CODEچنانچه  -8

  د بود.هاي نصب شده فاقد گارانتي خواه مطابقت نداشته باشد، باتري
 

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

تمـاس   021-61922مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت نموده و سـپس بـا شـماره تلفـن     
بگيريد و يا جهت اطالع از شماره تماس نمايندگان خدمات پس از فروش در سراسـر كشـور بـه    

 مراجعه فرمائيد. www.faratel.comآدرس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 

  ايمني و نكات نگهداري هشدارهاي
 درشده 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

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

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

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

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

 .باشندن پوشيدهو  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.
  ارت و آتش قرار نگيرند.ها در معرض حردقت 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.

مواد  وجود نيهمچن اس ويوپيمهم  ياز اجزا يكيبعنوان  يباتر تيا توجه به اهمب 
توسط  ها ي، باترليبه هر دل ياز بروز خطرات احتمال يريآن، الزم است جهت جلوگ در ييايميش

بار مورد  كيهر سه ماه  يعيطب ريغ يگرما ايتورم و  ي،مواد داخل ياز لحاظ نشت يكارشناس فن
اند كرده يخود را سپر ديعمر مف ها يكه باتري بعد از دوره گارانته ويژه ب .دنريگقرار  يبررس
 .اي توجه بيشتري گرددهاي دورهبايست به بازبينيمي

 د.باش يم يبر عهده مشتر ها يباتر يالزم به ذكر است كه عواقب عدم بررس 
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  معرفي اوليه دستگاه -1
  يوژلكنوت هستند كه بان وقفه دوب AC بع تغذيهافاراتل من Smart Sine Plus هاي اس يوپي

Line-Interactive بدون توجه به نوسانات، اختالالت برق شهر و حتي  ندراحي شده و قادرـط
  تامين نمايند.  ولتاژ مناسب با سينوسي كامل راواره برق ـهمع آن، طق

ترتيب بوده و بدين مجهز به سيستم كنترل هوشمند ميكروپروسسوري  SSP هاي سري اس يوپي
  شود. انجام مي آنها توسط  قسمت تمامي و همچنين تشخيص خطاها در كنترل

گيري،  اي دقيق اندازهه  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

  
  تذكر:

 6- 1بخش به  SSPهاي سري  اس هاي ساختار داخلي يوپي ي بلوك دياگرام شاهدهجهت م
  يد.يمراجعه نما

كه در  فاراتل شركت ساختهاي  كابينت باتري همراه به توانيم را ها اس يوپي سري از نيا 
  آمده است استفاده نمود. 1جدول 

  
 
 

  باتري كابينت تعداد سازگارهايكابينت باتري اسيوپيمدل

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-P3 عدد  
SBC48-26 , SBC48-28  عدد 2تا 
SBC48-40 , SBC48-42  عدد 2تا 

SBC4865 1 عدد 
SBC48100 1 عدد 

 SSPهاي سري اس هاي سازگار با يوپي كابينت باتري: 1 جدول
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  هاي ويژه قابليت -1-1
 سودمندي   قابليت

ــمند ــرل هوشــ ــه كنتــ ــز بــ مجهــ
  ميكروپروسسوري

شرايط برق بصورت دقيق مورد مانيتورينگ قرار گرفته و  
تي عملكرد حفاظ - ي كنترلي هاي پيشرفته به كمك الگوريتم

  گردد. اس در تمامي شرايط تضمين ميصحيح يوپي
نمودن كامپيوترها در صورت تشخيص Restartجهت   بان هوشمندديدهمجهز به سيستم

عملكرد نادرست آنها مانند هنگام هنگ نمودن كامپيوتر، از 
  هاي مربوط به پورت سريال Deviceكار افتادن

ــد ــاي تـ ــذف نويزهـ ــايي حـ اخليتوانـ
  RFIو راديوئي  EMIالكترومغناطيسي 

 50dBتا بيش از  Common Modeكاهش نويزهاي ◄  

اي  امكان استفاده در مراكز مخـابراتي، پزشـكي، مـاهواره    ◄
 بسيار حساس به نويز

 كاهش تداخل فركانسي با ساير تجهيزات  ◄

  اس ها و بارهاي متصل به يوپيعدم ايجاد تلفات در سيم ◄
  جويي در وقتتعميرات آسان و صرفه ماژوالر بودن سيستم

  بدون نياز به نگهداري و سرويس هاي سيلد اسيد داخليمجهز به باتري
  قابليت كار با ژنراتور

و يـابـاتريروي كابينـتبـرقرارگيري
 نصب در رك

  كننده مصرف نظر بهبنافضاازنهيبهاستفادهامكان ◄

 مديريت باتري
  نگمجهز به شارژر سوئيچي

هاي ويژه در حين شارژ و دشارژ باتري و استفاده از الگوريتم
  مجهز به امكاناتي كه نتايج زير را در بر خواهد داشت:

 افزايش طول عمر باتري ◄

 حداقل ميزان ريپل جريان در طول مدت دشارژ ◄

اس بـه بـرق شـهر و     روشن شدن شارژر با اتصال يـوپي  ◄
 اس بدون نياز به روشن نمودن يوپي

  اس بدون وجود برق شهر اندازي يوپي  راه قابليت ◄
  ي تست جهت اطالع از سالمت باتري   مجهز به دكمه ◄
  ها) ها  (در برخي مدل قابليت تشخيص قطع باتري ◄

  ولتاژ شارژر مستقل از بارها
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 سودمندي   قابليت
هـاي ارتبـاطي هوشـمندمجهز به پـورت

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

 UPSwing افـزار قدرتمنـد  نرمامكان برقراري ارتباط با ◄  

Pro باز و خـروج از  هاي جهت ذخيره نمودن، بستن فايل 
شبكه در شرايط بحراني و امكـان كنتـرل و مانيتورينـگ    

 اس توسط آن  يوپي

هاي مختلف از وضعيت و پارامترهاي  امكان تهيه گزارش ◄
 اس يوپي

مناسب سـرورها و عـدم از دسـت     Shut Down اطمينان از
  رفتن اطالعات حتي در صورت بروز شرايط هشدار

 
 SSPدستگاه   هاي ويژه : قابليت2جدول 

  هاي حفاظتي سيستم -2-1
  قدر مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ بر اس از بارهاي متصل به يوپي حفاظت -
  استفاده از باتري در حالت برق در وروديحفاظت در مقابل برگشت ولتاژ  -
اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودي در صورت وجود ارت  از بارهاي متصل به يوپيحفاظت  -

  استاندارد
  مجاز ي در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محدوده كننده مصرف هاي دستگاه از حفاظت -
  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 حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه  -
  حفاظت در مقابل اتصال معكوس باتري -
  حفاظت در مقابل اتصال كوتاه شارژر -
  حفاظت در مقابل اتصال كوتاه باتري -
  حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري -
  حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري -
  خط تلفن/فكس/مودم/شبكهاز حفاظت  -
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  نصب دستگاه -2

 بندي محتويات داخل بسته -1-2

  اس دستگاه يوپي -
  فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -
  UPSwing هايافزار  نرمكامل از  CDك عدد ي -
  با كامپيوتركابل ارتباط سريال  -
  فكس/مودمكابل ارتباط تلفن/ -
  هاي آن و پيچ RackMountهاي  دستگيره -
  كارت گارانتي -
  

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

بايد در جايي دور از منابع گرمايي، و اس جهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شده  يپاين يو -
 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هواي اسيدي

مكان گردش اشود كه  نصبدر جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا 10cmدستگاه بايد حداقل  -
  .وجود داشته باشدهوا 

شرايط محيطي استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دريا، مطابق با جدول  -
  باشد. 6- 4بخش مشخصات فني موجود در 

باتري   صورت نصب در رك يا روي كابينتگرفته و در   بر روي سطح صاف قرار ددستگاه باي -
  مناسب نصب گردد.به درستي در محل 

  اس و كابينت باتري نبايد در مسير تردد اشخاص باشد. هاي ارتباطي يوپي كابل -
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  اندازي دستگاه اتصاالت جهت راه  -3-2
 نتيكاب يرو بر نصب نيهمچن و رك در نصب تيقابل فاراتل  SSP يسر يها اسيوپي

ادامه  در الذكر فوق يها روش از كدام هر به دستگاه نصب كه باشنديم دارا را هاي فاراتل يباتر
   .شود يم داده حيتوض

  

  باتري بر روي كابينت اس نحوه قرارگيري يوپي -3-2- 1
هاي  شكلمطابق  يها باتري  كابينت به همراهو  1به تنهايي مانند شكل  SSP1500B-RT اس يوپي

-SSP1500Xو  SSP3000X-RT ،SSP2000X-RTهاي  اس و يوپي باشد. قابل استفاده مي 4 و 2

RT قابل استفاده است. 6تا  2هاي  مطابق شكل هاي به همراه كابينت باتري  

  توجه:  
ها اضافه گردد بايد داراي شارژر  ديگري به هر يك از مجموعهباتري   در صورتي كه كابينت

  باشد.
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SSP1500B-RTاس : يوپي1شكل 

      

 
  SBC48-42 وSBC48-28 ,SBC48-26 ,  SBC48-40 هاي  باتري روي كابينت بر SSP اس ي يوپي: نحوه قرارگير2شكل 

 

  

روي كابينت  برSSPاس : نحوه قرارگيري يوپي3شكل 
  SBC48-42 وSBC48-28 ,SBC48-26 ,  SBC48-40هاي باتري 

بر روي دو عدد  SSPاس  : نحوه قرارگيري يوپي4شكل 
  SBC48-18-P و  SBC48-17-Pباتري  كابينت 
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بر روي سه  SSPاس  : نحوه قرارگيري يوپي5شكل 

   SBC48-18-P و SBC48-17-Pباتري  عدد كابينت
  

باتري  بر روي كابينت  SSPاس  ارگيري يوپي: نحوه قر6شكل 
SBC48M  

به   6تا  2هاي  هاي كابينت مطابق شكل ها كابل باتري  اس بر روي كابينت پس از استقرار يوپي
  كانكتورهاي مربوطه متصل گردد.

   

  نصب در رك -3-2- 2
  :باشد يم ريز بيترت به رك در دستگاه نصب مراحل

 جهت لذا ،است شده يطراح يباتر نتيكاب يرو بر گرفتن قرار يبرا فرض شيپ طور به اس يپوي
  :گردد اجرا ليذ راتييتغ ديبا رك در آن دادن قرار
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  .گردد خارج اس يوپي ريز از دوسو يگوشت چيپ توسط يكيپالست يها ايهپ 7 شكل مطابق ابتدا
 

  
 يكيپالست يها هيپا نمودن خارج:  7 شكل

 )8شكلاس نصب گردد. (مطابق  هاي پالستيكي در زير يوپي ي به جاي پايههاي پولك پين - 1

 

  
 يكيپالست يها هيپا نمودن خارج:  8 شكل

   اس، مطابق مراحل زير در رك نصب گردد: يوپي -2
شكل پيچ شود و سپس اين  Lهاي فلزي  ها به صفحه ابتدا دستگيره 9مطابق شكل  -1-3

 دند.اس متصل گر صفحات به يوپي

محل مورد نظر  دراس  هاي نگهدارنده رك، يوپي حهها و يا صف پس از تنظيم جاي ريل -2-3
  )9(مطابق شكل  گردد.محكم هاي آن  نصب و پيچ
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  هاي مدل رك : اتصال دستگيره9شكل 

 گردد. برقرار 6تا  2هاي  ها مطابق شكل باتري سپس اتصاالت كابينت - 3

  

  كامپيوتر (اختياري) اتصال كابل ارتباط با -3-2- 3
افزارهاي  ي نرم گيري از امكانات گسترده اس و كامپيوتر و بهره  جهت برقراري ارتباط بين يوپي -

UPSwing.هاي  (براي اطالع از قابليت ، بايد كابل ارتباط سريال را به كامپيوتر وصل نمود
  مراجعه نماييد.) 5افزار به بخش  نرم

اس را خاموش نموده و سر نري كابل ارتباط  كامپيوتر و يوپي هنگام وصل نمودن كابل، حتماً -
اس وصل كرده و  ، واقع در پشت يوپيSerial Portبندي را به كانكتور  سريال، موجود در بسته

  هاي خالي كامپيوتر متصل نمائيد. COM Portسپس سر مادگي آن را به يكي از 
افزار   گردد نرم دهد اما توصيه مي وبي انجام ميافزار وظايف خود را به خ اس حتي بدون نرم يوپي -

  را نصب و از مزاياي آن استفاده نمائيد.

  اتصال خط تلفن/فكس/مودم/شبكه (اختياري) -3-2- 4
خط ورودي  …هايي مانند تلفن، مودم، فكس، كارت شبكه و جهت حفاظت از خط ديتاي دستگاه

را به  Output) و سپس سوكت RJ45/11اس وصل نموده ( در پشت يوپي Inputرا به سوكت  آن
بندي استفاده شود) به دستگاه يا  ي كابل ديگري (براي خط تلفن از كابل موجود در بسته وسيله

  كارت مورد نظر متصل نمائيد.
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  اس (اختياري) هاي مديريت يوپي Deviceنصب  -3-2- 5
پذير است كه در اين  مكاناس در شبكه به دو روش زير ا ارتباط، مديريت و مانيتورينگ يوپي -

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

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

افزار شركت  ب با واحد پشتيباني و يا نرمجهت خريد و نص Deviceقبل از انتخاب هر گونه  -
اس بايد با يكديگر  و يوپي Deviceفاراتل تماس گرفته و نياز خود را بيان نمائيد. زيرا كه 

  سازگار باشند تا آسيبي به آنها وارد نگردد.
اس را خاموش نموده و در پشت دستگـاه، پانچ مخصوص را   ، يـوپـيDeviceدر زمان نصب  -

  رت را با احتياط نصب نماييد.شكسته و كا
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
  

  اتصال به بار -3-2- 6
اس از كارشناسان بخش پشتيباني  قبل از اتصال هر گونه دستگاهي، غير از كامپيوتر به يوپي -

  اس وصل نگردد. نمائيد. دقت شود هرگز پرينتر ليزري و يا پالتر به يوپي سوالشركت فاراتل 
  ل نمائيد.كابل ورودي تجهيزات كامپيوتري را به پريزهاي خروجي در پشت دستگاه متص -
اس تامين  اس منحصراً ارت خود را از طريق خروجي يوپي دقت شود كه بارهاي متصل به يوپي -

نموده و هيچ مسير مستقل ديگري به ارت نداشته باشند. همچنين جهت همبندي سيستم ارت 
 هاي ايستاده در زير دستگاه و در شود از پيچ ارت تعبيه شده كه در مدل در بارها توصيه مي

 هاي رك در پنل پشت دستگاه قرار دارد استفاده شود. مدل

  اس باشد.  توان نامي يوپي 70شود مجموع توان مصرفي بارهاي متصل كمتر از % توصيه مي -
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  هاي زير عمل نمود: توان به روش جهت تخمين مقدار توان مجاز بارها مي
  ند تهيه نمائيد.شو اس محافظت مي هايي را كه توسط يوپي ي دستگاه ليست همه -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 

ر محاسبه گردد. اين عدد ها را با هم جمع نمائيد تا توان مصرفي كل با دستگاه VAمقدار  -3
  اس باشد. نبايد بيشتر از توان نامي يوپي

  اتصال به برق شهر و ارت -3-2- 7
  هاي رابط برق، اطمينان حاصل نمائيد. دار بودن برق ورودي دستگاه و يا سيم از ارت -
ز و هاي فا 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
نبايد بصورت نول مشترك باشد. براي حصول اطمينان از اين موضوع به آزمايش درج شده 

 مراجعه نمائيد. 6-7بخش در 

  اس را به پريز برق شهر وصل نمائيد. كابل ورودي يوپي -
كشي)،  دهنده اشكال در سيم (هشدار SWFس به برق شهر نمايشگر  ا انچه پس از اتصال يوپيچن -

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

ارت باال، - يك دليل ديگر ولتاژ نولز درستي سيستم ارت اقدام نمايد. نسبت به اطمينان ا
  باشد.تواند  كشيده شدن جريان زياد از سيم نول در اثر بارهاي نامتعادل در سيستم  سه فاز مي

توان از پيچ ارت تعبيه شده كه در پنل پشت  جهت همبندي پايدار و مستحكم سيستم ارت مي -
دستگاه قرار دارد استفاده نمود. در اين صورت چنانچه كابل برق ورودي از پريز جدا شود نيز 
سيستم ارت همچنان متصل باقي خواهد ماند. در اين حالت الزم است دقت شود كه سيم ارت 
ها  پريز و سيم ارت متصل به پيچ هر دو از يك نقطه تامين شده و اختالف پتانسيلي بين آن

  وجود نداشته باشد. 
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نامه معاونت نظام مهندسي وزارت مسكن  شود كه چاه ارت ساختمان مطابق با آئين توصيه مي -
ران و همچنين برداري شود. وجود اتصال ارت استاندارد براي ايمني جان كارب احداث و بهره

  ضروري است.  Common Modeحذف نويزهاي 
  

  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. توان يوپي 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 ن بار راهاس را براي اولي اگر يوپي -

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

  باشد. پذير مي امكان
اس فشار دهيد تا دستگاه روشن  ي پنل جلوي دستگاه را تا زمان قطع بوق يوپيبر رو ONدكمه  -

اس در حالت برق  ي مجاز ولتاژ و فركانس باشد، يوپي شود. چنانچه برق ورودي در محدوده
خروجي را از باتري تامين  Battery Modeاس در حالت  روشن شده و در غير اين صورت يوپي

  شود. كرده و روشن مي
  

  تست باتري -2-3
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  

ست بر روي پنل جلوي دستگاه عمل ت ONي  در وضعيت برق با فشردن كوتاه مدت دكمه -
  شود.  انجام مي
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  قطع/وصل نمودن هشدار صوتي در زمان قطع برق -3-3
بصورت منقطع به صدا در  (Battery Mode)اس در طول مدت استفاده از باتري  بوق داخلي يوپي

اس، بوق قطع  بر روي پنل جلوي يوپي ONي  اي دكمه آيد. در اين حالت با فشردن لحظه مي
  گردد. مي

  دستگاهخاموش نمودن  -4-3
  تواند خاموش گردد:  اس در دو مرحله مي يوپي

شود.  اس خاموش مي ثانيه، يوپي 3بر روي پنل جلوي دستگاه به مدت  OFFي  با فشردن دكمه
 پردازد. ها مي اس روشن بوده و به عمل شارژ باتري در اين حالت مدارهاي شارژر داخلي يوپي

ي فوق، اتصال ورودي دستگاه را از  از انجام مرحلهاس كامالً خاموش گردد، پس  اگر بخواهيد يوپي
 برق شهر جدا نماييد.
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  ها دهنده هاي مختلف دستگاه و هشدار وضعيت -4
نمايند. در  اس مطلع مي هاي مختلف يوپي  ها ابزاري هستند كه كاربران را از وضعيت دهنده هشدار

  اي فاراتل وجود دارد:ه اس دهنده و اعالم وضعيت براي يوپي حالت كلي دو نوع هشدار
(جهت اطالع از وضعيت دستگاه با استفاده از   UPSwingي فزارهاي خانواده ا از طريق نرم -1

  مراجعه نماييد.) 5افزار به بخش  نرم
ي صوتي (بوق  اس، هشداردهنده از طريق عالئم نوري موجود در پنل جلو/عقب يوپي -2

  ها داخل دستگاه) و يا تركيبي از آن
  

  هاي صوتي و نوري دستگاه اعالم وضعيت از طريق هشداردهنده -1-4
ي  اس، هشداردهنده همانطور كه گفته شد، از طريق عالئم نوري موجود در پنل جلو/عقب يوپي

اس را تشخيص  هاي مختلف يوپي توان حالت ها مي صوتي (بوق داخل دستگاه) و يا تركيبي از آن
ستون *، بر اساس شكل   ،ا را در بر دارد. در اين جدولمفهوم هر يك از نمايشگره 3داد. جدول 
گذاري شده و همچنين نوع هشداردهنده  ي دستگاه، شماره پنل جلو ، نماي6-2بخش موجود در 
  باشد. هاي ** و *** از طريق اشكال زير قابل استنباط مي در ستون

  *** نوع هشدار صوتي  ** نوع هشدار نوري  
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  ***  نمايشگرهاي نوري
 هشدار صوتي

 توضيح حالت
** وضعيتحالت*

2 Boost 

   A روشن
ولتاژ برق ورودي ضعيف و دستگاه عمل تقويت و فيلتراسـيون را  

 دهد.انجام مي

 C منقطع B  چشمك
ي مجـاز) و   ولتاژ برق ورودي بسيار ضـعيف (خـارج از محـدوده   

 گردد.خروجي از باتري تامين مي

3  Normal 

وجود برق مناسب در ورودي   Aروشن

 C منقطع B  چشمك

دستگاه در حال سنكرون نمودن اينورتر با برق شـهر بـوده و در   
صورت تداوم اين حالت با خدمات پس از فروش تماس حاصـل  

 فرمائيد.

4 Buck  
   A روشن

ولتاژ برق ورودي زياد و دستگاه عمل تضـعيف و فيلتراسـيون را   
 دهد.ميانجام

 C منقطع B  چشمك
و  ي مجـاز)  ولتاژ بـرق ورودي بسـيار زيـاد (خـارج از محـدوده     

 شود.خروجي از باتري تامين مي

5  Backup 
Mode 

 

 Aروشن
 منقطع

C گردد.ميها تامينبرق خروجي از باتري  

 B B  چشمك
باتري خراب يا ضعيف است و شارژ باتري به اتمام رسيده است. 

 ها فرصت شارژ داده شود.ساعت به باتري10حداقل تا

6  Battery 
Defect  روشن A   

نتيجه تست باتري: باتري ضعيف يا خراب است در ايـن حالـت   
 ها فرصت شارژ داده شود.ساعت به باتري10حداقل تا

 7و  6
Over Load, 

Battery 
Defect 

دقيقـه بعـد    2 باال رفتن درجه حرارت داخلي دسـتگاه: دسـتگاه    A ممتد C  چشمك
 شود.خاموش مي

 Battery 9و  6
Disconnect  

 Cچشمك-9  كابينت باتري قطع شده است. اتصاالت را بازبيني نمائيد.اتصال  A  ممتد A روشن-6

7 Over Load  روشن A ممتد A 

 بار
افه

اض
  

تـوان نـامي    150تا % 110در حالت برق: اگر بار بين %
  گردد. اموش ميدقيقه بعد خ10باشد، دستگاه

توان نامي  130تا % 110در حالت باتري: اگر بار بين %
باشد  150تا % 130ثانيه و اگر بين % 20باشد، دستگاه 

  گردد. ثانيه بعد خاموش مي5تا
8Load Level روشنA   % 20نمايش توان مصرفي به درصد (هر نمايشگر نوري معادل( 

9  Battery 
Level 

   )20(هر نمايشگر نوري معادل %ايش ظرفيت باترينم   Aروشن

   B چشمك
): دستگاه به علت ضعيف بودن بـاتري  20نمايشگر اول باتري (%
 خاموش گرديده است.

7~2  Sleep 
چشمك 
 (گردشي)

C   
به خواب رفته و طبق جدول  UPSwingافزار  دستگاه توسط نرم

 .گردد زمانبندي شده و يا به صورت دستي بيدار مي

 )1(4 Site Wiring 
  Fault  روشن A 2(فعال غير(  A 

باشد. جهت رفـع آن   ارت ورودي دستگاه نامناسب مي-ولتاژ نول
جا و در صورت تداوم، ارت  ي برق ورودي را جابه ابتدا دو شاخه

 دستگاه را كنترل نمائيد.

-  Reverse 
Battery -  - ممتد A 

شـود.   شـن نمـي  رو جهت اتصال باتري معكوس بـوده و دسـتگاه  
بنـدي داخلـي يـا خـارجي كابينـت       مشكل ممكن است در سـيم 

 ها باشد.باتري

2~7 Fault چشمك  B ممتد A 
ولتاژ خروجي غير نرمال است/ولتاژ شارژر يا باتري، زياد و خارج 

 ي مجاز است.از محدوده
   Warning : جدول3جدول 

  شود. افزار قطع يا وصل  د توسط نرمتوان هشدار صوتي به صورت بوق ممتد مي -2پشت دستگاه -1
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  UPSwingافزاري با  هاي نرم كنترل -5

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

، CDمورد نظر از روي  افزار 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 وظايف اصلي نرم
 (.Shutdown O.S)خاموش نمودن سيستم عامل 

افزار اقدام به  حراني، نرمپس از به اتمام رسيدن شارژ باتري در زمان قطع برق يا ساير شرايط ب
  نمايد. اس بصورت مطمئن مي خاموش نمودن سيستم عامل و يوپي

 (Monitoring)مانيتورينگ 

از  on-lineاس و برق شهر بصورت  هاي مختلف يوپي امكان نمايش تمامي پارامترها و وضعيت
  ميسر خواهد بود. web basedطريق كنسول برنامه و نيز بصورت 

 رامين)كنترل (ارسال ف

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

 (Messaging)پيام رساني 

  نمايد. افزار از روشهاي مختلف، هشدارها و اطالعات مورد نظر را به كاربر ارسال مي نرم
 (Logging)ثبت رويدادها و پارامترها 

  گردد. ثبت مي Logافزار در فايلهاي  اس توسط نرم تمامي رويدادها و پارامترهاي برق شهر و يوپي
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  افزاري شركت فاراتل  محصوالت نرم -2-5
  شوند. بندي مي افزاري شركت فاراتل به دو دستة اصلي تقسيم محصوالت نرم 4طبق جدول 

  
 نگارش  كاربردموارد 

ــن ــارش مخصــوص سيســتماي ــلنگ 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 يافزارها برقراري ارتباط با نرم

 License Numberافزارها احتياج به خريـد   جهت نصب و استفاده از اين دسته نرم
  باشد. از سازمان فروش شركت فاراتل مي

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

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

U
P

S
w

in
g

 N
e

ts
h

u
t

 

  
  افزاري : محصوالت نرم 4جدول

  
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 افزارهاي مورد نياز، نحوه يه نرمنتخاب و تهتوضيحات مربوط به چگونگي ا -

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 رين نسخهجهت كسب اطالعات تكميلي، دريافت آخ -
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

  

 
  

 RT مدل SSP سريهاي  اس : ساختار داخلي يوپي10شكل 
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  نماي پنل جلوي دستگاه -6- 2 
 

 Battery Levelنمايشگرهاي  - Backup Mode 9نمايشگر  - ON 5دكمه  - 1

 OFFدكمه  -Battery Defect 10نمايشگر  - 6  (عمل تقويت) Boostنمايشگر  - 2

  Over Loadنمايشگر  - 7  حالت نرمال ورودينمايشگر  - 3

  Load Levelنمايشگرهاي  - 8 (عمل تضعيف) Buckنمايشگر  - 4

   

  
  RTمدل SSPهاي سري  اس  جلوي يوپي پنل : نماي11شكل 

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

  در همين دفترچه، وجود دارد. "ها هشداردهنده
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 نماي پنل پشت دستگاه -3-6
  

  RS232اطي هوشمند پورت ارتب -7  كابل ورودي برق شهر -1
   اس  جهت كارت مديريت يوپي Slot -8  فيوز ورودي دستگاه -2
  RJ45/11 هاي ورودي و خروجيكانكتور -9  اتصال به ارتپيچ  - 3
    كشي سيماشكال در  تشخيص نمايشگر -4
    ي خروجيپريزها -5
كابينت  به مخصوص اتصال كانكتور -6

  باتري
  
  
  

  
  RT مدل SSPهاي سري اس : نماي پنل پشت يوپي12شكل 
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  جدول مشخصات فني -4-6
  SSP1500B-RT  SSP2000X-RT  مدل

SSP1500X-RT  SSP3000X-RT 

 Line-Interactive كنولوژيت

 1500VA – 1050Watt  توان نامي 
2000VA – 1400Watt 

3000VA – 2100Watt 

دي
ورو

  

  270VAC~148يا248VAC~178 ولتاژ

 8A  13A  ماكزيمم جريان

20A 

 3Hz±50 فركانس

 فازتك فاز

جي
خرو

  

   220VAC±10% يا 220VAC±5%درحالت برق:  ولتاژ
   220VAC1%در حالت باتري:

 6.8A  )غير خطي( جريان
9.1A 

13.6A 

در حالت برق: سينك با ورودي  فر كانس
50±0.01 Hz :در حالت باتري

 فازتك فاز
 0.7 ضريب قدرت نامي

THD :0.5>در بار خطي% 

 تحمل اضافه بار

  دقيقه 10توان نامي به مدت %150تا %110در حالت نرمال: از
  ثانيه و  20توان نامي به مدت %130تا%110ري: ازدر حالت بات

  ثانيه 5توان نامي به مدت %150 تا%130از                 

ري
بات

  
  اسيد بدون نياز به نگهداري و سرويسسيلد نوع
 48VDC ولتاژ

  باتري داخلي
)4x2 (12عدد باتريV 

  ندارد 94mm*64*151با ابعاد 
 ندارد 

 %90ساعت پس از تخليه كامل تا 10حداكثر زمان شارژ مجدد

  كانكتور مخصوص جهت اتصال به كابينت باتري مجهز به باتري خارجي
 %85< راندمان

 4msec-2 زمان سوئيچ

طي
حي
ط م

راي
ش

  

 40dB>ي يك متري از دستگاه:در فاصله نويز شنوايي

محدوده 
  كاري

 40C-0 دما

  (غير فشرده) %80~0 رطوبت
  )IEC 62040متري از سطح دريا (بر اساس استاندارد  1000تا ارتفاع  ارتفاع

شوند داراي  ختم مي "B"هايي كه به  مدل بوده وشوند داراي شارژر قوي  ختم مي "X"هايي كه به  مدل 
  باتري داخلي هستند.
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  كيجدول مشخصات فيزي -5-6
  

  ] عرض×عمق×ارتفاع[ابعاد   مدل
)mm(  

  وزن 
 بندي با بسته

)Kg(  
  خالص

 )Kg(  
SSP1500B-RT 

:رك نصب در جهتبا دستگيره     132*545*490  

440*512*147 :با پايه جهت قرارگيري روي كابينت   
  

48.3 38.4 

SSP1500X-RT  20.3 18.7 

SSP2000X-RT  23.1 21.5 

SSP3000X-RT  37.2 27.3 

  يزيكي: جدول مشخصات ف6 جدول
  
  هاي مرتبط  ها و مدل قابليت -6-6

برخورد  "ها در برخي از مدل"ي راهنما ممكن است به عباراتي از قبيل  در طول مطالعه دفترچه
  هاي مرتبط با آن درج شده است. ها مدل هر يك از قابليت 7نمائيد. در جدول 

  

  كننده پشتيبانيهاي  مدل  توضيحات  

  هاي سيلد اسيد داخلي مجهز به باتري  1
 "B"هـا حـرف    هايي كه در نام آن مدل

  .وجود دارد

2  
مخصوص جهـت حفاظـت در    كانكتورمجهز به 

  مقابل اتصال معكوس باتري 
SSP1500B-RT, SSP1500X-RT, 
SSP2000X-RT, SSP3000X-RT

3  
مخصوص جهت  كانكتورمجهز به مدار محافظ و 

  ت در مقابل اتصال معكوس باتريحفاظ
SSP1500X-RT, SSP2000X-RT, 
SSP3000X-RT

 ,SSP1500X-RT, SSP2000X-RT  قابليت تشخيص قطع باتري  4
SSP3000X-RT

  ها قابليت: جدول 7 جدول
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  روش تشخيص وجود ارتباط بين ورودي و خروجي -7-6
  هدف: -

كشي ورودي دستگاه بايد از  اس، مدار سيم ي نصب و استفاده از دستگاه يوپياز آنجايي كه  برا   
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
  
  مايش:ابزار مورد نياز جهت آز -
  يك عدد المپ به همراه سرپيچ آويز -1
كشي وجود دارد به جاي يك المپ از  تذكر: در صورتي كه احتمال وجود دو يا سه فاز در سيم 

  دو المپ سري استفاده شود.
  هاي برق جهت برقراري اتصاالت سيم -2
 
  گيري: ي انجام آزمايش و نتيجه نحوه -
  

  
  

كننده و برق شهر است، با  ل فوق واسط بين دستگاه مصرفمانند شكهاس  از آنجايي كه يوپي
حالت) همانند شكل زير انتظار داريم  6هاي مختلف ( استفاده از المپ و قرار دادن آن به ترتيب

توان از مجزا بودن ورودي و  تا فقط در يك حالت المپ روشن شود. تنها در اين صورت مي
ت مسيري بين ورودي و خروجي وجود دارد كه خروجي اطمينان حاصل نمود و در غير اينصور

  بايد برطرف گردد.
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