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 160KVAآماده سازی محل نصب یو پی اس اینفورم الزامات           

 :مدیریت محترم مرکز

 و عرض ادب  باسالم

اس آن مرکز موارد ذیل جهت تامین شرایط نصب احتراما در خصوص نصب و راه اندازی دستگاه یوپی 

ایجاد تاخیر در نصب و  الزم به ذکر است محیا نبودن هر کدام از موارد باعث گردد.خدمتتان ارسال می

خواهشمند است پس از حصول اطمینان از موارد ذکر شده فرم تاییدیه  .راه اندازی دستگاه خواهد بود

 ارسال نمایید.ره تلفن همراه کارشناس شرکت او یا به شم پایانی را پرکرده و به شرکت فکس

 اتاق یوپی اس: -1

ا محل تجمع افراد باشد. در غیر محل اتاق یوپی اس باید دور از محل کار کارمندان ی 1-1

متر  3در  3اتاق  حداقل ابعاداینصورت نسبت به عایق کاری صوتی دیوارها اقدام شود. 

 (1-)شکل متر باشد. 5/2و ارتفاع مفید می بایستی  است

 
 UPSابعاد اتاق -1-شکل
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همچنین درب به  .باشد متر 2 ارتفاع وسانتیمتر  120 اتاق یورود درب عرض حداقل 2-1

 (2-)شکل باشد.و بدون پاشنه  UPVCجنس درب از  مت بیرون اتاق باز شود.س

 
 ابعاد درب ورودی -2-شکل

 

تن بر متر مربع را داشته باشد و  دوای باشد که قابلیت تحمل استحکام کف اتاق باید بگونه 3-1

 (3-)شکل جنس کف اتاق ترجیحا سنگ باشد.
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 حداقل استحکام کف بر متر مربع -3-شکل

 

 (4-)شکل .باشد ارتفاع ای و مانع بدون زاتیتجه انتقال جهت اتاق یورود 4-1

 (4-)شکل اتاق فاقد هرگونه منفذ مانند پنجره، دریچه و....  باشد. 5-1
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 موارد غیر استاندارد اتاق -4-شکل

 

 و همچنین وسایل اضافی در اتاق نباشد.باشد  رطوبت اق فاقد هرگونه گرد و خاک وات 6-1

 نصب شده باشد. روشنایی مناسب در اتاق 7-1

در اتاق نصب شده باشد. محل قرارگیری کولر گازی در  BTU  24000کولرگازی دو عدد  8-1

درین کولر باید به  متری و طبق نقشه چیدمان اعالمی از سوی شرکت باشد. 2ارتفاع 

 بیرون از اتاق انتقال یابد یا از درایر استفاده گردد.

 عبور کرده باشد. نبایدله فاضالب اس، لوله های آب یا لواز درون اتاق یوپی 9-1

بایست از ورود افراد غیر از کارشناسان می UPSدر اتاق  DCو  ACبدلیل وجود ولتاژ باال  10-1

 اس باید دارای قفل باشد.برق جلوگیری شود. بدین منظور درب اتاق یوپی
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 کابل برق: -2

 70*10عدد کابلشو  50مسی افشان و تعداد  1*70متر کابل  90در روز نصب می بایست  2-1

 . مهیا باشد و تجهیزات مربوطه اسجهت نصب یوپیمسی 

)سه فاز+نول( از محل انشعاب افشان رشته  4یک کابل  کابل برق ورودی و خروجی به اتاق:  2-2

برق اصلی طبق جدول زیر به محل اتاق یوپی اس در زیر تابلو برق کشیده شود. همچنین یک کابل 

 کننده کشیده شود. به تابلو برق مصرف UPS+نول( از اتاق )سه فازافشان رشته  4

 متر 150تا  متر 100تا  متر 50تا  

 ²70mm ²95mm ²120mm کابل ورودی

 ²70mm ²95mm ²120mm کابل خروجی

 

به اهم  2کمتر از  امپدانساز ارت ساختمان با   ²50mmارت: یک رشته سیم ارت با نمره  2-3

 درون اتاق کشیده شود.

مقررات ملی ساختمان ایران )وزارت راه و  13مبحث  4-4-6-5-13نول ورودی: طبق بند  2-4

باید به شینه نول اصلی اتصال زمین  UPSباشد، نول دستگاه می 2شهرسازی( که به پیوست 

بایست یک سیم مجزا با قطری برابر با قطر سیستم نیرو به زمین ساختمان وصل گردد. از اینرو می

زمین سیستم نیرو به  شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به محل اتاق یوپی اس در زیر سیم اتصال 

 تابلو برق کشیده شود.

 

 تابلو برق -3

در محل تعیین شده در ارتفاع یک بایست تهیه شده و مییک عدد تابلو برق طبق نقشه پیوست 

 نصب شود. ی از سطح زمینمتر

تابلو برق از خود شرکت شود در بازار اکیدا توصیه می بدلیل وجود اجناس غیر اورجینال و تقلبی

کننده که ناشی از غیر اصلی و مصرف UPSدر غیر اینصورت مسئولیت عواقب و خرابی  تهیه گردد.

 باشد.ی مشتری میبودن قطعات تابلو برق باشد به عهده
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 حمل و نقل و تخلیه -4

 و هیتخل هنگام در یول باشد،یم مرکز آن عهده به تجهیزات هیتخل و نقل و حمل تیمسئول 4-1

 محل در نظارت جهت ستیبایم مگامداوم شرکت کارشناس ،مربوطه زاتیتجه و اس یوپی ییجانما

 .باشد داشته حضور

متر باشد و در  5/2متر است و ارتفاع می بایستی  5/1 تجهیزاتحداقل عرض مسیر انتقال   4-2

 اشته باشد.مسیر انتقال دستگاه ناهمواری وجود ند

 .باشد داشته وجود نصب محل در زاتیتجه هیتخل جهت تن 3 لیجرثق عدد کی 4-3

تن جهت جابجایی تجهیزات در محل نصب وجود داشته  2یک عدد جک پالت تا تحمل وزن  4-4

 باشد.

 

، اتاق یوپی اس، وضعیت نصب شامل: مسیر انتقال و تخلیه جهت مشخص شدن آخرین وضعیت محل

 تایید برای شرکت ارسال گردد. جهتو ......... عکس گرفته شده و لر کو روشنایی،

 02143953777 :شرکت فکسشماره 

  کارشناس فنی:

 تلگرام، واتس اپ به شماره همراه کارشناس شرکتتوانید از طریق نرم افزارهای اطالعات و تصاویر را می*

 *ارسال نمایید.

 نقشه چیدمان -1پیوست 

 ات ملی ساختمان ایران مقرر 13مبحث -2پیوست
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 فرم تایید

گردد در باشیم. مرکز متعهد میاده نصب میکلیه موارد فوق با الزامات تعیین شده فراهم گردیده و آم

ناسان را تقبل نماید. بدیهی است های اعزام مجدد کارشفوق جهت نصب آماده نباشد، هزینه صورتیکه موارد

 تاریخ نصب مجدد از سوی شرکت تعیین خواهد شد.

 

 نام مرکز :

 :مرکز آدرس

 

 

 تاریخ:                                          مهر و امضاء مدیر مرکز:
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 :1پیوست 

 

 نقشه چیدمان
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 :2پیوست
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