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اندازی و استفاده،  حتماً قبل از راه  های پیشرفته دستگاه جهت کسب آگاهی کامل از ویژگی

های بعدی، آن را در مکانی امن و  دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نموده و جهت استفاده

این دفترچه صرفا نکات مربوط به راه اندازی و بهره برداری را بیان در دسترس قرار دهید.

شده است. نموده است و سایر نکات در دفترچه راهنمای دستگاه توضیح داده  



 

1 

 

 

 پنل جلوی دستگاه -1

در شککل   باشد که و نشانگرهای نوری می ، نمایشگرهای کنترلی  پنل جلوی دستگاه شامل دکمه

 آمده است. هاآن هر یک از مربوط بهدر ادامه توضیحات  زیر نشان داده شده است.
 

 

 
  DSP MultiPower 6/10KVA های اس ی یوپیجلو: پنل 1شکل 

 

  کنندگان محصوالت شرکت صنایع الکترونیکی قبل از هر چیز ورود شما را به جمع مصرف   

 .داریم مگامداوم گرامی می
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  DSP MultiPower 20KVA  های اس جلوی یوپی: پنل 2شکل 

 ها دکمه -1-1

 دستگاه آمده است. پنل جلوی روی های موجود بر مربوط به دکمهدر جدول زیر توضیحات 
 
 

 توضیح نماد شماره در شکل

 
 

اس و یا خاموش نمودن هشدار صوتی  جهت روشن نمودن یوپی  

  

اس جهت خاموش نمودن یوپی  

  
اس پی منوی تنظیمات داخلی یوورود/خروج از   

  
 مرور صفحات نمایشگر

  
اس و یا تغییر تنظیمات یوپیمرور صفحات نمایشگر   

  
اس ثبت تغییرات در تنظیمات یوپی  
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 گرهای نوریاننش -2-1

های نوری در پنل جلوی دستگاه، درک صحیحی از عملکرد سیستم در نشانگرها و هشداردهنده

هشکدارهای بکه موقکع    یابی و نگهداری از سیسکتم را بکا ارا که     همچنین اشکال گذاشته واختیار 

 ست.جدول زیر مفاهیم نشانگرها آمده ا نمایند. در تر می آسان
 
 

 توضیح وضعیت رنگ نماد شماره در شکل

  
اس بروز حالت خطا در یوپی  ثابت قرمز  

 N+1 اس تحت حالت کاری افزونگی یوپی ثابت سبز  

 ECO   اس تحت حالت کاری  یوپی ECO 

پس در حالت نرمال قرار دارد. ورودی بای ثابت سبز    

 سبز  
ی نرمال قرار دارد.  ولتاژ ورودی در محدوده ثابت  

زن چشمک ی قابل قبول قرار دارد.  ولتاژ ورودی در محدوده   

 

 

 نمایشگر -1-2-1

 نشان داده شده اسکت.  با عالمت  1بوده که در شکل  LCDاین دستگاه مجهز به نمایشگر 

 شوند، آمده است. هایی که بر روی نمایشگر ظاهر می مربوط به عالمت در جدول زیر مفاهیم
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مادن شماره  توضیح 

1 
 

پس ی ورودی برق شهر و یا ورودی بای نشان دهنده  

 باتری ضعیف  2

پس غیر نرمال بودن ورودی بای  3  

 غیر نرمال بودن برق شهر  4

اس قطع شدن خروجی یوپی  5  

باتریخرابی   6  

 بروز اضافه بار  7

در حال تعمیر اس یوپی  8  

9 OFF اس خاموش بودن یوپی  

10 LINE      OFF اس قفل غیر عادی یوپی  

11  
اس دیاگرام کاری یوپی  

12  
 مقادیر پارامترهای مختلف

نمایش پارامتر در حال کننده به اشاره  13  
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 پنل پشت دستگاه -3-1

را بکه   DSP Mulipowerاس سکری   هکای یکوپی   نمای پنل پشت انکوا  مکدل   4تا  2های  شکل

 مختلکف  های بخشتوضیحات مختصری در خصوص  در جدول زیر همچنین اند. نمایش گذاشته

 پنل پشت دستگاه آمده است.

 
 

در شکل شماره  عملکرد نام 

 

RJ45Jack/RJ11 مودم، تلفن، مانند هاییدستگاه دیتای خط از حفاظت جهت 

…و شبکه کارت فکس، خط  ورودی را به سوکت ورودی وصل  

ی کابل دیگری به  نموده و سپس سوکت خروجی را به وسیله

 دستگاه و یا کارت مورد نظر متصل نما ید.

 

 ترمینال قطع سریع برق

(EPO) 

اس در صورت بروز شرایط  جهت خاموش نمودن سریع یوپی

شود. استفاده میاضطراری مانند آتش سوزی، از این ترمینال   

 

اس از این پورت  جهت برقراری ارتباط بین کامپیوتر و یوپی پورت ارتباط سریال

های  شود. )توضیحات بیشتر در قسمت پورت استفاده می

 ارتباطی در همین دفترچه(

 
کننده فن خنک اس را خنک کرده و از گرم شدن بیش از حد آن  یوپی 

نماید.  جلوگیری می  

 

باتری خارجیترمینال  جهت دستیابی به   این ترمینال برای اتصال به کابینت باتری 

گیرد.  تر مورد استفاده قرار می دهی طوالنی های برق زمان

باید توسط متخصصین مجاز مگامداوم   نصب کابینت باتری
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 انجام شود.

 
این ی  اس به برق شهر )از طریق کابل( بوسیله اتصال یوپی ترمینال ورودی/خروجی

باشد. پذیر می ترمینال امکان  

 

سو یچ قطع/وصل ارتباط 

 پارالل

توان حالت کاری پارالل را فعال و یا غیر  توسط این سو یچ می

 فعال نمود. 

 

های دیگر  اس اس را با یوپی توان یوپی توسط این پورت می پورت اتصال پارالل

 پارالل نمود. 

 

SNMPاسالت کارت  و  

های ارتباطی دیگر کارت  

 

اس مانند  های مدیریت یوپی از این اسالت برای نصب کارت

SNMP به صورت داخلی   (Internal) های  و همچنین کارت 

شود. ارتباطی دیگر استفاده می  

 

پس دستی سو یچ بای اس را در صورت لزوم در حالت  توان یوپی توسط این سو یچ می 

پس قرار داد.  کاری بای  

 

در صورت بروز اضافه بار و یا اتصال کوتاه، ورودی را قطع  بریکر ورودی

کند. کرده و از سیستم محافظت می  

 

پس  بریکر ورودی بای

های دارای دو ترمینال  )مدل

 ورودی(

پس را قطع  در صورت غیر نرمال بودن برق شهر، ورودی بای

کند. می  

 

ی هوا منافظ تهویه این منافظ تهویه شده و از گرم اس توسط  هوای درون یوپی 

شود.  اس جلوگیری می شدن درونی یوپی  
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 مدل ایستاده  DSP Multipower 5KVA/6KVA: پنل پشت 3شکل 

 

 

 
 مدل رک  DSP Multipower 6KVAپنل پشت : 4شکل 
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 مدل ایستاده  DSP Multipower 20KVAپنل پشت : 5شکل 

 

 
 مدل رک  DSP Multipower 10KVA: پنل پشت 6شکل 
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 اس با استفاده از برق شهر اندازی یوپی راه -2

 اس با استفاده از برق شهر مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:  اندازی یوپی جهت راه

های مربوط به پنل پشت  اس را که در شکل های ورودی و خروجی یوپی پوشش ترمینال -1

 است را باز نمایید. دستگاه با عالمت ... نشان داده شده

 داشکته  قکرار  خکاموش  حالکت  در اس یوپی ورودی برق بریکر که نمایید حاصل اطمینان -2

 باشد.

پکس متصکل    هکای بکای   برق شهر را به صورت جداگانه به ترمینال برق شکهر و ورودی  -3

 نمایید. 

پکس   های بکای  بریکر برق شهر را از پنل توزیع و همچنین بریکرهای برق شهر و ورودی -4

 اس روشن خواهد شد.  ر حالت روشن قرار دهید. سپس یوپیرا د

پککس،  هککای بککای پککس از چنککد ثانیککه در صککورت نرمککال بککودن بککرق شککهر و ورودی  -5

شوند. در این صورت وضعیت نمایشگر ابتدا  روشن می 1در شکل  11و 10نشانگرهای

 خواهد بود. 16و سپس به صورت شکل  7به صورت شکل 

  

 

 

 

 
 ی روشن شدن لحظه نمایشگر در: 7شکل 
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 مرحله دوم پس از روشن شدن نمایشگر: 8شکل 

 

 نمایشگر چند ثانیه پس از روشن شدن: 9شکل 

پس رفته و بکه صکورت اتوماتیکک تسکت مکدارات       اس به حالت کاری بای سپس یوپی -6

دهد. در صورتی که هشدار خاصی بر روی نمایشگر نشکان داده   داخلی خود را انجام می

اس با موفقیت انجام شده  اندازی یوپی ی اول راه هد بود که مرحلهابه این معنی خونشود، 

 نماید.  ها می و شارژر شرو  به شارژ نمودن باتری

ثانیه فشار دهید. در این حالت هشدار صوتی دو بار بکه صکدا    3را به مدت  دکمه  -7

 و وضعیت نمایشگر به صورت شکل زیر خواهد شد.  آمدهدر

 

 

 

 

 آمیز بودن تست مدارات داخلی نمایشگر پس از موفقیت: 10شکل 
 

اس وارد حالت تسکت مکدارات داخلکی شکده  و در ایکن حالکت وضکعیت         مجدداً یوپی -8

ثانیکه در حالکت    4تغییر یافته و دستگاه به مکدت   11به شکل   10نمایشگر از شکل 

ماند. در صورت موفقیت آمیز بودن تست مدارات داخلی وضعیت  کاری باتری باقی می

 خواهد بود.  12و سپس به صورت شکل  11نمایشگر به صورت شکل 

 



 

11 

 

 

 

 
 نمایشگر در صورت بروز مشکل در تست مدارات داخلی :11شکل 

 

 

 

 

 
 OKنمایش  : 12شکل 

 

 

 

 اندازینمایش عدم موفقیت تست دستگاه در حالت راه : 13شکل 
 

 

 اس با برق شهر اندازی یوپی : نمایشگر در پایان راه14شکل 
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در صورتی که تست مدارات داخلی ناموفق باشد، نمایشگر از شکل .... به شکل ... تغییر  -9

 حالت داده و کد خطا و یا وضعیت خطا بر روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.
  
 

رسکد. قبکل از    اس بکه پایکان مکی    اندازی یوپی ی راه پس از انجام مراحل فوق پروسه  -10

های آن  اس به برق شهر باتری ساعت با اتصال یوپی 8اس حتماً حداقل  استفاده از یوپی

 را شارژ نمایید.  

 

 (Cold Startاس با استفاده از باتری ) اندازی یوپی راه -1-2

 ها مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:  اس با استفاده از باتری اندازی یوپی جهت راه

 اس از قبل نصب شده باشند.  های یوپی اطمینان حاصل نمایید که باتری -1

 شکته تکا  ثانیه نگه دا 5را از روی پنل جلوی دستگاه فشار داده و به مدت  ی  دکمه -2

 15به شککل   7وضعیت نمایشگر از شکل سپس هشدار صوتی دو بار به صدا در آید. 

 دهد.  ت میتغییر حال

 

 نمایشگر چند ثانیه پس از روشن شدن: 15شکل 
 

هشدار صوتی دو بار بکه   تا ادهثانیه فشار د 3به مدت مجدداً را  ی  دکمهبالفاصله  -3

دهکد.   مکی تغییر وضعیت  16به شکل  15نمایشگر از شکل  صدا در آید. در این حالت

صکورتی ککه تسکت بکا     شکود. در   اس وارد حالت تست مدارات داخلی مکی  سپس یوپی

شوند و وضعیت نمایشگر به صورت  اس فعال می های یوپی موفقیت انجام شود، خروجی

 در خواهد آمد. 17شکل 
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 آمیز بودن تست مدارات داخلی نمایشگر پس از موفقیت :16شکل 
 

 

 اس با باتری اندازی یوپی ه نمایشگر در پایان را: 17شکل 

 

 

 

ی  ثانیه دکمه 15موفق نشوید حداکثر تا  3ی  در صورتی که در مرحله را فشار  

اس  اندازی یوپی و جهت راه اس به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد دهید، یوپی

          مجدداً باید تمامی مراحل فوق انجام شود.

 دن دستگاهنموخاموش  -2-2

:تواند خاموش گردد در دو مرحله میاس  یوپی  

ی  دکمه -1 ثانیه نگه دارید. در این  5را از پنل جلوی دستگاه فشار داده و به مدت  

شود و بارها مستقیماً  پس می اس وارد حالت کاری بای یوپی ،هدش حالت اینورتر خاموش 

ها را  شارژر نیز فعال بوده و باترید. در این حالت گردن از طریق برق شهر تغذیه می

خواهد بود.  16یت نمایشگر به صورت شکل وضعنماید. در این مرحله  شارژ می  

اس، برق ورودی آن را قطع نمایید. نیاز به خاموشی کامل یوپی در صورت -2  
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 اس عملکرد یوپی -3

 حالت کاری نرمال -1-3

اس زمانی است که برق شهر در شرایط نرمال قرار داشته باشد. در  حالت کاری نرمال در یوپی

ی  به نشکانه  "حالت افزونگی"و  "پس بای"، "برق شهر"به این حالت کاری نشانگرهای مربوط 

شوند. در این حالت کاری، برق شهر مستقل از اینکه در حالت نرمال قرار  فعال بودن، روشن می

گکذارد. ابتکدا بکرق شکهر توسکط       ی تبدیل انرژی را پشت سر مکی  دارد یا نه، همواره دو مرحله

مناسبی  ACتوسط اینورتر به ولتاژ  DCس این ولتاژ شود و سپ تبدیل می DCفایر به ولتاژ  رکتی

گکاه بکه خروجکی منتقکل      این ترتیب اختالالت موجکود در بکرق شکهر هکیچ     شود. به  تبدیل می

 شوند. نمی
 

 

 حالت کاری باتری -2-3

اس بکه صکورت    و یا قطع باشد، یوپیدر شرایط غیر نرمال قرار داشته در صورتی که برق شهر 

ی  ها جهت تغذیکه  کاری باتری سو یچ کرده و از انرژی ذخیره شده در باتریاتوماتیک به حالت 

 نماید. بارها استفاده می

ها را وارد مدار نموده و شارژر و کانورتر  اس به صورت اتوماتیک باتری در این حالت کاری یوپی

 AC/DCاس، انکرژی  ی بارهای متصل به یکوپی  کند. اینورتر به منظور تغذیه را خاموش می DC 

نماید. در صورتی که برق شهر به شکرایط نرمکال بکاز گکردد،      تبدیل می ACباتری را به انرژی 

را از مدار خارج و دوباره  DC/DCرا وارد مدار کرده، کانورتر  AC/DCاس مجدداً کانورتر  یوپی

 نماید.  شارژر را فعال می

 

  CVCFحالت کاری  -3-3

اس در صورتی که  ، میزان بار متصل به یوپیCVCFشود تحت حالت کاری  هشدار: پیشنهاد می

ظرفیت نامی و در صورتی ککه    75قرار داشته باشد، % 280VAC~176ی  ولتاژ ورودی در بازه

 ظرفیت نامی باشد.    50قرار داشته باشد، % 280VAC~160ی  در بازه
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کارشناسان واحد ، حتماً با CVCFاس در حالت کاری  هشدار: در صورت نیاز به استفاده از یوپی

 پشتیبانی مگامداوم تماس بگیرید و شخصاً  از انجام خودداری نمایید. 

اس تبدیل به مبدل فرکانس با فرکانس ثابت شکده و بسکته بکه نکو       در این حالت کاری یوپی

نماید. ایکن حالکت ککاری در      هرتز را در خروجی تامین می 60و یا  50انتخاب، فرکانس ثابت 

اند به ککار   ز  بارهای بسیار حساسی که به تغییرات کوچک فرکانس هم حساسهنگام استفاده ا

 رود.  می

 

  ECOحالت کاری  -4-3

اینتراکتیو شده و تجهیکزات خروجکی را    اس الین در این حالت کاری دستگاه تبدیل به یک یوپی

تعکدادی از  نماید. در این حالت به دلیل غیر فعکال شکدن    مستقیماً از طریق برق شهر تغذیه می

یابکد. از ایکن حالکت ککاری بیشکتر در       اس افزایش مکی  اس، راندمان یوپی مدارهای داخلی یوپی

 ی حساس خاموش باشند.  شود که بارها مواقعی استفاده می

 

 پس به صورت دستی فعال نمودن بای -5-3

ترتیکب  اس، باید مراحل زیر را بکه   پس نمودن یوپی در صورت بروز شرایط خاص و نیاز به بای

 انجام دهید.

را فشار  و   های  پس به صورت دستی، همزمان دکمه جهت فعال نمودن بای -1

داده و به مدت سه ثانیه نگه دارید. در این حالت نشانگر مربکوط بکه حالکت ککاری     

آید.  زند و هشدار صوتی نیز به صورت پیوسته به صدا در می چشمک می "پس بای"

را  و   هکای   لت کاری نرمال، مجدداً دکمکه اس به حا جهت بازگرداندن یوپی

 همزمان فشار دهید.

اس استفاده  پس بردن یوپی هشدار: در صورتی که مستقیماً از سو یچ پشت دستگاه جهت به بای

 شود.  بر روی نمایشگر ظاهر می Er15نمایید، کد خطای 
 

 اس ی کاری یوپی منوی پارامترها -6-3
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را در هنگکام عملککرد دسکتگاه    ، پارامترهکای اصکلی ککاری    DSP Multipowerسکری    اس یوپی

ی این مقادیر از صحت عملکرد  دهد که با مشاهده گیری نموده و به کاربر این امکان را می اندازه

شوند، عبارتنکد   گیری می اس اندازه کل سیستم اطمینان حاصل نماید. پارامترهایی که توسط یوپی

فرککانس ورودی   ،بکرق شکهر   فرکانس ورودی پس، رودی بایولتاژ و ،برق شهر از: ولتاژ ورودی

ولتاژ خروجی، فرکانس خروجی، درصکد بکار خروجکی، ولتکاژ بکاتری و دمکای درونکی         پس، بای

 اس.    یوپی

اس، هنگکامی ککه دسکتگاه روشکن اسکت از       ی مقادیر پارامترهکای ککاری یکوپی    جهت مشاهده

ی  هکا، صکفحه   از فشکردن ایکن دکمکه    قبل استفاده نمایید. در صورتی که و  های  دکمه

 باشد، پکس از فشکردن  ( برق شهر ی میزان ولتاژ ورودی دهنده )نشان 14نمایشگر همانند شکل 

نشکان داده   41تکا شککل    36اس بکه ترتیکب از شککل     پارامترهای کاری یکوپی  ی  دکمه

  شوند. می

 

 میزان فرکانس ورودی: 18شکل 

 

 میزان ولتاژ خروجی: 19شکل
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 میزان فرکانس خروجی: 20شکل 

 

 

 اس به درصد میزان بار یوپی: 21شکل 

 

 میزان ولتاژ باتری: 22شکل 

 

 اس دمای درونی یوپی: 23شکل 

 

 اس منوی تنظیمات داخلی یوپی -7-3

وجکود  اس  از طریق پنل جلوی دستگاه امکان مشاهده و تغییر در برخی از تنظیمات داخلی یوپی

 . دارد

را فشار  ی  ی تنظیمات داخلی دستگاه، دکمه اس روشن است، جهت مشاهده که یوپی زمانی

ی  یابد. با هکر بکار فشکردن دکمکه     تغییر می 24نمایشگر به شکل  ی صفحهدهید. در این حالت 

: هشدار صوتی، تست مکدارات  که عبارتند از توان مشاهده نمود میی را به ترتیب تنظیمات 

، ولتکاژ خروجکی اینکورتر، حالکت ککاری      با ورودی ازی فرکانس خروجیزمان س داخلی، نرخ هم

اس در حالت پارالل، وضکعیت حالکت    ی شناسه یوپی شماره، سیون ولتاژ خروجیکالیبرااس،  یوپی
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ی  ی اصکلی، مجکدداً دکمکه    به منظور خارج شدن از این منو و بازگشت به صکفحه  .کاری پارالل

 را فشار دهید. 

 

 بودن هشدار صوتیفعال : 24شکل 

 

 تغییر تنظیمات داخلی -1-7-3

ی تنظیمکات حکین روشکن بکودن      به دو دسته از لحاظ ایجاد تغییرات اس تنظیمات داخلی یوپی

تنظیمکات مربکوط بکه     شکوند.  تقسیم مکی  اس و تنظیمات در هنگام نیمه خاموش بودن آن یوپی

اس ککامالً روشکن    د که یکوپی هشدار صوتی و تست مدارات داخلی در صورتی قابل تغییر هستن

 باید نیمه خاموش باشد.  ی تنظیمات، دستگاه باشد و جهت تغییر در بقیه

تنظیمات پس از ورود به منوی تنظیمات داخلی دستگاه، مطابق با آنچه در باال توضیح داده شد، 

نشان داده شده، هشکدار   24شود. همانطور که در شکل  مربوط به هشدار صوتی نشان داده می

صوتی به صورت پیش فرض فعال است. جهت غیر فعال نمودن آن هنگامی که دستگاه روشکن  

خواهد  25ی نمایشگر به صورت شکل  را فشار دهید. در این حالت صفحه  ی است، دکمه

  بود.

 

 غیر فعال شدن هشدار صوتی: 25شکل 

جهت تغییر تنظیمات مربوط به تست مدارات داخلی، پس از ورود به منوی تنظیمکات داخلکی،   

بوده  26ی نمایشگر، به صورت شکل  را فشار دهید. در این حالت صفحه ی  یک بار دکمه
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باشکد. بکا    فکرض مکی   ی غیر فعال بودن تست مدارات داخلی به صکورت پکیش   دهنده که نشان

 27ی نمایشگر به صورت شکل  ت داخلی فعال شده و صفحهتست مدارا ی  فشردن دکمه

 .درخواهد آمد

 

 غیر فعال بودن تست مدارات داخلی: 26شکل 

 

 فعال بودن تست مدارات داخلی: 27شکل 

ها را انجام  ثانیه تست باتری 10، دستگاه به مدت تست مدارات داخلیدر صورت فعال نمودن 

دهد.  تغییر حالت می 28ی تست، نمایشگر به شکل  بودن نتیجهآمیز  داده و در صورت موفقیت

را نشان داده و ککد   29همچنین در صورتی که به هر دلیلی تست ناموفق باشد نمایشگر شکل 

 . دارد اعالم می را نیزخطای مربوطه 

 

 
 

 

 آمیز بودن تست مدارات داخلی موفقیت: 28شکل 
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 داخلیناموفق بودن تست مدارات : 29شکل 

 
 

 تنظیمات به صورت زیر عمل نمایید: مابقیجهت تغییر 

اس را از حالکت ککاری    یکوپی  ی  اس، با فشردن دکمه در صورت روشن بودن یوپی -1

اس،  خارج نموده و به صورت نیمه خاموش در آورید. در صورت خاموش بکودن یکوپی  

ورت شککل  نمایشگر به صی  صفحه را فشار دهید. در هر صورت ی  یک بار دکمه

 خواهد بود. زیر 

 

 اس نیمه خاموش بودن یوپیحالت : 30شکل 
 

را بکه   و  هکای   اس، همزمان دکمه جهت ورود به منوی تنظیمات داخلی یوپی -2

ی  ثانیه فشار داده و نگه دارید تا هشدار صوتی دو بار به صدا در آید و صفحه 3مدت 

 دهد.  تغییر حالت  25 نمایشگر به شکل

پس از عبور از هشدار صوتی و تست مکدارات داخلکی،    ی  بار فشردن دکمهبا هر  -3

 رسید.  7تا  4ذکر شده در موارد توان به ترتیب به تنظیمات  می

 که پس تعریف شده  ولتاژ ورودی بایبرای ی قابل قبول  دو نو  بازهها  اس در این یوپی -4

 

 :عبارتند از
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184VAC~260VAC Low 

195VAC~260VAC High 

 

ی ولتکاژ   اند. بکازه  اس به نمایش گذاشته به ترتیب این تنظیمات را در یوپی 32و  31های  شکل

شکود. جهکت اعمکال     پس متناسب با میزان حساسیت بارهای خروجی انتخکاب مکی   ورودی بای

 را فشار دهید. ی  تنظیمات مورد نظر، دکمه
 

 

 پس برای ولتاژ ورودی بای Lowی  انتخاب بازه: 31شکل 

 

 پس برای ولتاژ ورودی بای Highی  انتخاب بازه: 32شکل 
 

باشکد.   مکی با برق شکهر  سازی فرکانس خروجی  تنظیمات بعدی مربوط به نرخ سنکرون -5

تواند بر روی یککی   نشان داده شده، این کمیت می 34و  33های  همانطور که در شکل

 ی  جهت اعمال تنظیمات مورد نظر، دکمه .شودتنظیم  1Hz±و  3Hz±از دو مقدار 

 را فشار دهید.

اس بکه حالکت    خروجی و برق شهر با هم سنکرون نبوده و یوپی  در صورتی که فرکانس

شود. لذا  پس سو یچ کند، در عملکرد صحیح بارهای خروجی اختالل ایجاد می کاری بای

هر دو نرخ متفکاوت  ها جهت سنکرون نمودن فرکانس خروجی و برق ش اس در این یوپی

یت بارهای خروجکی تعیکین   سسازی بر اساس میزان حسا شود. نرخ سنکرون تعریف می
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 3Hz±باشکند، از نکرخ    تری می تر که نیازمند فرکانس دقیق شود. در بارهای حساس می

 شود. استفاده می

 

 3Hz±سازی  نرخ سنکرون: 33شکل 

 
 1Hz±سازی  نرخ سنکرون: 34شکل 

 

ولتکاژ  تکوان   ها بر اساس میزان ولتاژ مکورد نیکاز بارهکای خروجکی، مکی      اس در این یوپی -6

 240Vو یکا   200V ،208V ،220V ،230Vدستگاه را بکر روی یککی از مقکادیر:    خروجی 

دهد. جهت اعمال  ای از تنظیمات ولتاژ خروجی را نشان می نمونه 35شکل . نمودتنظیم 

 ار دهید.را فش ی  تنظیمات مورد نظر، دکمه

 

 220Vتنظیم ولتاژ خروجی دستگاه بر روی : 35شکل 

 و ECOو  (36)شککل   تواند بر روی یکی از سه حالت: آنالین اس می حالت کاری یوپی -7

 56و  55هکای   که به ترتیب در شکل 60Hzو  50Hzمبدل فرکانسی با فرکانس ثابت 

 گردد.تنظیم اند،  نشان داده شده
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اس دارای عملکرد نرمال بکوده و در حالکت ککاری مبکدل      در حالت کاری آنالین، یوپی

 50Hzهای ثابت  فرکانسی با فرکانس ثابت، مستقل از فرکانس ورودی، همواره فرکانس

 ی  کند. جهت اعمال تنظیمات مورد نظر، دکمکه  را در خروجی تولید می 60Hzو یا 

 را فشار دهید.

 

 
 آنالین حالت کاری: 36شکل 

 
 50Hzحالت کاری مبدل فرکانسی با فرکانس ثابت : 37شکل 

 
 60Hzحالت کاری مبدل فرکانسی با فرکانس ثابت : 38شکل 

 

 ،%1-، %1+ ،%0تکوان از میکان مقکادیر:     اس را مکی  سیون خروجکی یکوپی  کالیبرامیزان  -8

ی عددی است ککه بکر    انتخاب نمود. این میزان تعیین کننده %3-و  3%+، 2%-، 2%+

میکزان   39شکود. شککل    ی نمایشگر به عنوان ولتاژ خروجی نشان داده مکی  روی صفحه

را  ی  جهت اعمال تنظیمکات مکورد نظکر، دکمکه     دهد. را نشان می %0کالیبراسون 

 فشار دهید.



 

24 

 
 %0میزان کالیبراسیون : 39شکل 

 

توان از میکان   اس را در حالت کاری پارالل می ی شناسه یوپی شمارهوضعیت و همچنین  -9

اس در حالت ککاری پارالکل قکرار     انتخاب نمود. در صورتی که یوپی 4تا  1های  شماره

تنظکیم گکردد. شککل زیکر      1ی شناسایی آن حتمکاً بایکد بکر روی     نداشته باشد، شماره

 د. ده را نشان می 1ی  ی شناسه تنظیمات مربوط به شماره

ها فعال و یکا غیکر فعکال نمکود.      اس توان حالت پارالل را در این یوپی در صورت نیاز می -10

به معنی غیر فعال شکدن حالکت    ”P 02“به معنی فعال شدن و انتخاب  ”P 01“انتخاب 

 باشد.   ی فعال شدن حالت پارالل می باشد. شکل زیر نشان دهنده پارالل می

دهد. جهت ثبکت   نمایشگر به شکل زیر تغییر حالت میی  پس از انجام تغییرات، صفحه -11

ی اتمکام   ی نمایشکگر بکه نشکانه    را فشار دهید. سپس صفحه ی  این تغییرات دکمه

 خواهد بود.   40ثبت تغییرات به صورت شکل 

 

 
 نمایشگر قبل از ثبت نمودن تغییرات تنظیمات داخلی: 40شکل 

 5ی .... را بکه مکدت    را ثبت نمایید، دکمکه در صورتی که نخواهید تغییرات انجام شده  -12

ی نمایشگر مستقیماً شکل ... را نشان خواهکد   ثانیه فشار داده و نگه دارید. سپس صفحه

   .داد
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اس را یک بار خاموش و مجکدداً روشکن    جهت فعال شدن این تغییرات، حتماً باید یوپی -13

 نمایید. 

 

 تعویض باتری  -4
رسد. روشن شدن  استفاده، مستهلک شده و عمرشان به پایان می ها به مرور زمان و در اثر باتری

توانکد   هکم مکی   Er05خطکای   هایبر روی نمایشگر و همچنکین ظکاهر شکدن ککد     عالمت 

ی ضعیف بودن باتری و هم خراب بودن آن باشکد. در صکورت ظکاهر شکدن ایکن       دهنده نشان

دند. در صکورتی ککه بعکد از    ساعت شارژ گر 8ها حداقل به مدت  ها، اجازه دهید باتری عالمت

هکا بکوده و بایکد     ی خرابکی بکاتری   دهنکده  ها ظاهر شدند، نشان مدت کوتاهی دوباره این عالمت

 تعویض گردند.

 ها نکات زیر را رعایت نمایید: در هنگام کار با باتری

 

کننده  ای دارد و در صورتی که مصرف تعویض باتری نیاز به دقت و احتیاط ویژه

ی خود  به تعویض آن نماید، مسئولیت تمامی عواقب آن به عهدهشخصاً اقدام 

کننده خواهد بود. مصرف  

 

ها قرار دهید. همچنین از قرار  ساعت، انگشتر و سایر اشیای فلزی را دور از باتری

ها خودداری گردد. دادن ابزارها و اشیای فلزی بر روی باتری  

 

ی عایق باشند و همچنین در  استاندارد و با دستهابزارهای مورد استفاده باید کامالً 

ی پالستیکی استفاده شود. هنگام کار از دستکش و چکمه  

 

در صورت خراب شدن باتری، برای تهیه و خرید باتری جدید، با کارشناسان 

 پشتیبانی مگامداوم تماس حاصل نمایید.
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ت.های کوچک در هنگام تعویض باتری امری طبیعی اس بروز جرقه  

 

ها باید با همان نو  و تعداد قبلی جایگزین شوند.  در صورت نیاز به تعویض، باتری

ها به برگه  اس های داخلی این سری از یوپی جهت اطال  از نو  و تعداد باتری

 مشخصات فنی آن در همین دفترچه رجو  نمایید.

 

اس( قطع باشد. یوپیقبل از اتصال و یا تعویض باتری، منبع شارژ آن )شارژر و یا   

 یابی اشکال -5
بکر روی پنکل     "حالت خطا"اس، نشانگر  در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد یوپی

شود و عالمت مربوط به آن نو  خطا و همچنین کد خطای مرتبط بکر   جلوی دستگاه روشن می

صورت پیوسکته و  شوند. همچنین در بیشتر موارد هشدار صوتی به  روی نمایشگر نشان داده می

اس  کشی ورودی و خروجی یکوپی  قبل از هر اقدامی از صحیح بودن سیم شود. یا منقطع فعال می

اس با ولتاژ برق شهر اطمینان حاصل نمایید. در صورتی  و همچنین تطابق رنج ولتاژ ورودی یوپی

   حل جداول زیر را بررسی نمایید. که مشکل برطرف نشد، جهت یافتن بهترین راه

       
 

 راه حل مشکل

Er05کد خطاهای   "خرابی باتری"عالمت و  
بر روی نمایشگر ....  "باتری ضعیف"و  

.اند روشن شده  

 از صحیح بودن اتصاالت باتری اطمینان حاصل نمایید.    

 سالم بودن و  گیری نمایید تا از ها را اندازه ولتاژ باتری 
و در  نمودهکافی بودن شارژ آنها اطمینان حاصل  همچنین

ساعت شارژ  8ها را حداقل به مدت  صورت نیاز باتری
 نمایید.

 سازی نمایید تا مطمئن شوید  شرایط قطع برق را شبیه 
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باشد. اس قادر به تامین ولتاژ در زمان قطع برق می یوپی  

Er06 ،Er10 ،Er12 ،Er28کد خطای  عالمت و  

بر روی نمایشگر   "اضافه بار"مربوط به 
 روشن شده است.

 اس دچار اضافه بار شده است. برخی از بارهای  یوپی 
اس جدا نمایید. غیرحساس را از یوپی  

 ها، در  مطمئن شوید که هیچ اتصال کوتاهی بین کابل 
ها وجود نداشته باشد. در صورت نیاز  اثر پوسیدگی عایق

ها را تعویض نمایید.  کابل  

EPO  اتصال کوتاه ترمینال قطع سریع برقEPO را بر دارید.    

اس کمتر  دهی یوپی  در هنگام قطع برق، زمان برق
 از زمان مورد انتظار است.

  8به مدت ها را  ها کافی نیست، باتری شارژ باتری 
شارژ نمایید. ساعت  

 از صحیح بودن اتصاالت باتری اطمینان حاصل نمایید.   

 با جهت تعویض آنها ها رو به پایان است،  عمر باتری 
 پشتیبانی مگامداوم تماس بگیرید.

اس تولید سر و صدا و بوی غیر عادی از یوپی   فوراً کل سیستم را خاموش نما ید.   

 اس را قطع کنید. برق ورودی یوپی   

  سریعاً با پشتیبانی مگامداوم تماس گرفته شود.   

نمودن آن  ای قفل شده و امکان خاموش یوپی
 وجود ندارد.

 مراجعه نمایید. راه اندازی مجددبه بخش    

 در صورت برطرف نشدن مشکل، با پشتیبانی  
 مگامداوم تماس بگیرید.
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 کدهای خطا

 راه حل مشکل کد

Er05  
خراب بودن و یا ضعیف بودن 
 باتری

 .ی قبل مراجعه نمایید به مورد اول در جدول صفحه   

 

Er06  کوتاه خروجیاتصال   ی قبل مراجعه شود. به مورد دوم در جدول صفحه   

Er10 جریان بیش از حد اینورتر 

Er11 

اس گرم شدن بیش از حد یوپی   ی  اس بیش از حد گرم شده است. منافذ تهویه یوپی 
اس را در صورت گرفتگی باز نمایید. یوپی  

 ها اطمینان حاصل نمایید. از سالمت فن 

 ها با پشتیبانی مگامداوم تماس  جهت تعویض فن

 حاصل نمایید.

Er12 بروز اضافه بار  ی قبل مراجعه شود. به مورد دوم در جدول صفحه   

Er14 

ها خرابی فن    اند.  ها دچار مشکل شده فن   

 جهت ها ننمایید.  هیچگاه شخصاً اقدام به تعویض فن

 نمایید.تعویض با پشتیبانی مگامداوم تماس حاصل 

Er15 

پس دستی  استفاده از سو یچ بای
 در زمان نامناسب

 اس،  پس نمودن یوپی در صورتی که در هنگام بای 
CVCFدستگاه در حالت کاری  قرار داشته باشد، یک بار  
 دستگاه را خاموش و مجدداً روشن نمایید.

Er16 

اشکال در تنظیمان خروجی 
ها در حالت پارالل اس یوپی  

 ی  ها به غیر از شماره اس تمامی پارامترهای کاری یوپی 
ی آنها در حالت پارالل باید مشابه باشند.  شناسه  

 جهت تنظیم مجدد پارامترها به بخش ... مراجعه  
 نمایید.
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Er17 
اشکال در تنظیمات شماره شناسه 

ها در حالت پارالل اس یوپی   
 های مشابه به  در صورت تخصیص شماره شناسه 

ها در حالت پارالل، آنها را تغییر دهید.   اس یوپی  

Er21 

 اشکال در برقراری ارتباط پارالل از اتصال صحیح سیم   RJ45 اطمینان حاصل نمایید.   

 در تنظیمات مربوط به حالت پارالل، در صورت عدم  
، این شناسه را تعریف 1ی  اس با شناسه وجود یک یوپی

 نمایید.  

Er24 
پس در  ورودی بایفعال بودن 

 CVCFحالت کاری 
 پس را غیر  اس را خاموش نموده و ورودی بای یوپی 

اس را روشن نمایید.   فعال نمایید و مجدداً یوپی  

Er27 

ها در  اس اشکال در تنظیمان یوپی
 حالت پارالل

 ها باید در حالت کاری نرمال  اس در حالت پارالل، یوپی 
 باشند. 

 جهت تنظیم مجدد پارامترها به بخش ... مراجعه  
 نمایید.

Er28 
بروز اضافه بار در حالت کاری 

پس بای  
ی قبل مراجعه شود. به مورد دوم در جدول صفحه  

Er31 
عدم تطابق تنظیمات بخش 

اس درایور و بخش کنترلی یوپی  
 با پشتیبانی مگامداوم تماس بگیرید.

Er33  
 گرم شدن بیش از حد ترانس
 ایزوله

Er11به موارد مربوط به کد خطای  مراجعه نمایید.    

 

 اس بروز وضعیت غیر عادی در یوپی -1-5

ی  اس اصطالحاً قفل شکده و صکفحه   در مواقعی خاص و به سبب بروز شرایط ویژه، یوپی -1

دهد. گاهی اوقات کد خطای مربوطه نیکز بکر روی    نمایشگر به شکل زیر تغییر حالت می

پس سو یچ کرده و  اس به حالت بای شود. در این زمان اکثراً یوپی داده مینمایشگر نشان 

 کند.  بارهای خروجی را مستقیماً از طریق برق شهر تغذیه می
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 اس : خاموش شدن ناگهانی یوپی41شکل 
 

شکوند. در   پکس قفکل مکی    های مربوط به بکای  ها به غیر از پیام ثانیه، تمام پیام 3پس از  -2

شهر در حالت نرمکال قکرار داشکته باشکد، نشکانگر مربکوط بکه ورودی        صورتی که برق 

شود. در صورتی که برق شهر غیر نرمال باشد ایکن نشکانگر خکاموش     پس روشن می بای

 شود.    بر روی نمایشگر ظاهر می offشده و عالمت 

 اس از دو وضعیت ذکر شده در باال اقدامات زیر را انجام دهید: جهت خارج نمودن یوپی

یابی را بررسی نموده و اقدامات الزم را مطکابق آنچکه در آنهکا     اول مربوط به اشکالجد -1

 ذکر شده است انجام دهید.

ثانیه نگه دارید. در ایکن   5را در پنل جلوی دستگاه فشار داده و به مدت  ی  دکمه -2

 آید.  می حالت هشدار صوتی دو بار به صدا در

 اس را در حالت خاموش قرار دهید.   بریکر ورودی یوپی -3

 در صورتی که مشکل برطرف نشد با کارشناسان واحد پشتیبانی مگامداوم تماس بگیرید.

 


