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واحد یادگیری 9

هنگام قطع برق در بعضي از ادارات و سازمان ها چگونه برق ايمني استفاده مي شود ؟
اگـر بـا قطع شـدن برق شـبكه قصـد داريد سيسـتم رايانـه )PC( خاموش نشـود از چه سيسـتمي 

بايد اسـتفاده شـود ؟
چگونـه مـي تـوان بـا انتخاب مناسـب سيسـتم UPS مانـع از قطعي بـرق مداوم يك گـروه مصرف 

كننده شـد؟

 

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود با برآورد توان بار مصرفي ريال يك دستگاه 
UPS را به مصرف كننده متصل كرده و عنگام قطع برق ، جريان الكتريكي مورد نياز بار را تأمين 
كنند . عالوه بر اين قادر به تسلط در محاسبات توان مصرف كننده و تعيين دستگاه UPS مناسب 

خواهند بود. 

UPS سیستم برق ایمنی

آیا می دانید 

استاندارد عملکرد 
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تصور كنيد در حال كار با رايانه شخصي  هستيد و در حال تايپ يك متن يا ارسال نامه، كپي يا ذخيره كردن 
تعدادي پوشه هستيد. ناگهان در حين انجام اين كار برق شبكه قطع شده و رايانه شما خاموش مي شود.قطعا از 

اينكه مطالب شما بدون ذخيره سازي از دست رفته ناراحت مي شويد)شكل1(.

آيا ممكن است با قطع جريان برق همچنان رايانه شما روشن باقي بماند؟

يوپی اس يك منبع تغذيه الكترونيكی است كه وظيفه اصلی آن، تأمين بدون وقفة توان الكتريكي مورد نياز بار 
)مصرف كننده( می باشد.

اين سيستم بين برق شهر و دستگاه مصرف كننده قرار گرفته عالوه بر تثبيت و تنظيم سطح ولتاژبرق ، مانع از 
نفوذ اختالالت شبكه به تجهيزات حساس مصرف كننده می شود . همچنين يوپی اس به عنوان منبع توان بدون 
وقفه با  استفاده از انرژی ذخيره شده در باتری، برق مورد نياز تجهيزات مصرف كننده را براي مدتي بعد از قطع 

برق شبكه تامين می كند )شكل 2(.

شکل 2- چند نمونه  یوپي اس

۱ـ2ـ یو پی اس )  ups ۱( چیست ؟

مقدمه

شکل ۱- پشتیباني برق رایانه با یو پي اس
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توجـه: در حالـت عـادي وقتـي يـك مصرف كننده به شـبكه برق متصل باشـد با قطـع برق از طرف شـبكه برق، 
مصـرف كننـده نيـز خامـوش مي شـود. امـا اگـر بيـن مصرف كننده و شـبكه برق يـك دسـتگاه يو پـي اس قرار 

گرفتـه باشـد بـا قطـع بـرق، مصرف كننده تـا مدتي قـادر خواهد بود روشـن باقـي بماند.

برق اتاق هاي عمل، برج مراقبت پرواز فرودگاه ها و مراكز  ديتا سنتر چگونه پشتيباني مي شود؟

مدارهاي كنترلي يو پي اس  ها به گونه ای طراحی شده اند كه همواره براي  مصرف كننده دو منبع انرژی وجود 
داشته باشد. يكی منبع انرژی اوليه )برق شهر( و ديگری منبعی كه در صورت قطع منبع اول وارد مدار می شود 

و به آن منبع ثانويه )باتری( گفته می شود )شكل 3(.

شکل 3- مدار كنترلي یو پي اس  

يكي از وظايف مهم مدارهاي كنترلي يو پي اس اين است كه به محض اينكه منبع برق شهر قطع شود در زمان 
بسيار  )معموالْ كمتر از 10 ميلي ثانيه( با استفاده از كليد خودكار تغذيه بار از باتري تأمين شود.

     وظایف اصلي یو پي اس
عمده وظايف يك دستگاه يو پي اس موارد زير است:

1- تأمين توان الكتريكي بدون وقفه
2- جلوگيري از اختالالت و نوسان برق

3- ثابت نگه داشتن سطح ولتاژ و فركانس

تحقیقکنید
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     اجزاي  داخلي یو پي اس

۱-اینورتر
بيشتر مصرف كننده ها از جريان برق شهر تغذيه مي كنند . هنگام 
به  بايد  باتري  در  شده  ذخيره  الكتريكي  توان  برق،  شبكه  قطع 
جريان متناوب تبديل شده و به مصرف برسد اين كار در يوپي اس 

به  عهده قسمتي  بنام اينورتر گذاشته شده  است )شكل 4(.

                                            شکل 4- تبدیل ولتاژ مستقیم به متناوب

    

2- باتري و شارژر باتري
بعد از استفاده از توان الكتريكي باتري هنگاه قطع برق، ذخيره باتري نياز به شارژ مجدد دارد.
شارژ مجدد باتري توسط مدار شارژر يو پي اس هنگام وصل مجدد شبكه برق انجام مي شود.

بنابراين باتري و شارژر آن و اينورتر به عنوان اصلی ترين اجزاي داخلي يك دستگاه يو پی اس هستند . باتری يو 
پي اس از نوع سيلد اسيد و نيكل كادميوم است )شكل 5(.

شکل 5- باتري یو پي اس

چه تفاوتي در انواع باتری يو پي اس وجود دارد؟

  

پرسش
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بوده  متصل  برق  به شبكه  دو  هر  و شارژر  باتري  اول  در حالت  ديده مي شود  زير  در شكل هاي  كه  همان طور 
 وهمزمان با شارژ باتري، توان الكتريكي مصرف كننده نيز تأمين مي شود به اين حالت، حالت نرمال يو پي اس گفته 

مي شود )شكل 6(.

شکل 6- حالت شارژ باتري

درحالت دوم برق شهر قطع شده و يو پي اس براي تأمين توان الكتريكي مورد نياز  مصرف كننده از باتري شارژ 
شده استفاده مي كند )شكل7(.

در زمان قطعى و يا نوسانات و اختالالت برق

شارژر اينورتر

شکل 7- حالت استفاده از باتري 

- از باز نمودن باتری ها خودداری نمائيد زيرا به علت وجود مواد اسيدی در آنها احتمال آسيب رسيدن به پوست 
و چشم وجود دارد .

- چنانچه دمای محيط از    15- تا   30+  است، هر 6 ماه يكبار باتری های دستگاه شارژ شده و در صورتی كه 
دمای محيط از  30+  تا    45+ باشد، زمان فوق به 3 ماه كاهش می يابد. 

در مورد انواع باتري از نظر ساختمان و طرز كار تحقيق و به كالس در س ارايه كنيد.

2-۹- ارتباط اجزای یو  پی اس

C C
C C

اينورتر

در زمان عادى(استفاده از جريان متناوب شهرى)

شارژر

تحقیقکنید

نکتهایمنی
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دستگاه يوپي اس داراي تعدادي پايانه براي اتصال ورودي برق شهر وخروجي مخصوص مصرف كننده است)شكل8(.
اتصاالت بيروني يك پو پي اس به شرح زير است:

1- كابل ورودي برق شهر
2- فيور برق ورودي؛

3- محل اتصال به شبكه اتصال زمين
4- نمايشگر اشكال در سيم كشي

5- پريز ارت دار. 
surge 6- پريز ارت دار خروجي و مخصوص فيلتر

7- پورت ارتباطي هوشمند
.RG 11/45 8-كانكتور ورودي وخروجي

                                                                    

كابل ورودي براي اتصال به برق شهر در نظر گرفته شده است و پريز ارت دار كه با شماره 5 مشخص شده براي 
اتصال به مصرف كننده )رايانه و پرينتر( در نظر گرفته شده است.

نمايشـگرهاي روي صفحـه جلـو يـو پـي اس حالت هـاي مختلف عملكرد دسـتگاه را به شـرح زير  نشـان مي دهد 
)شكل9(.

Test/Power 1- دكمه
2- نمايشگر حالت Boost )عمل تقويت(

3- نمايشگر حالت نرمال ورودی
4- نمايشگر حالت Buck )عمل تضعيف(

Backup Mode5- نمايشگر
Battery Defect 6- نمايشگر

Overioad 7- نمايشگر

            

۳-۹- اتصاالت بیرونی دستگاه یو  پی اس

۴-۹- نمایشگرهای روی دستگاه یو  پی اس

شکل 8- اتصاالت پشت یو پي اس

شکل 9- صفحه پنل جلوي یو پي اس
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براي آشنايي با نمايشگر هاي دستگاه به كاتالوگ دستگاه سازنده مراجعه كنيد.

- بـه علـت وجـود احتمـال شـوک های الكتريكـی، تحـت هـر شـرايطی از بـاز نمـودن درب يـو پـی اس اكيداْ 
خـودداری شـود. دقـت شـود كـه بـه داليـل گوناگون ماننـد وجـود باتری هـا، اجزای يو پـی اس حتـی هنگام 

خامـوش بـودن دسـتگاه نيـز دارای ولتـاژ باال می باشـد. 
- از وارد نمودن هر گونه اشياء خارجی يا قرار دادن ظروف محتوی مايعات بر روی دستگاه جدا" خودداری شود.

تـوان الكتريكـي دسـتگاه هاي يـو پـي اس بـا يكديگـر متفـاوت بـوده و معمـوالْ بـر حسـب ولـت آمپـر و وات، 
متناسـب بـا نـوع بـار انتخـاب مي شـود.

ضریـب قـدرت: هنـگام محاسـبة تـوان اكتيـو و موثر دسـتگاه يو پـي اس ضريب تـوان 0/6 بـراي بـار در نظر 
مي گيرنـد. بنابرايـن:

    شکل ۱0- مشخصات فني یو پي اس

يكـي از عمده تريـن مصـرف كننده هـاي دسـتگاه پوپـي اس سيسـتم هاي  رايانه اي اسـت. بـراي اتصـال بارها به 
دسـتگاه ابتـدا بايـد تـوان بارهاي مصرفي محاسـبه شـوند و مجمـوع توان آنها با توان دسـتگاه مقايسـه شـود.

معموالْ توان مصرفي بارها بايد حدود 70 درصد توان دستگاه باشد. چرا؟

اگـر بـراي اوليـن بـار يـو پي اس را  به شـبكه بـرق متصل مي كنيد باتري براي شـارژ حدود 10 سـاعت شـارژ 
شود.

۵-۹- توان دستگاه

/ w× =1250 0 6 750
/ / VA× =220 5 68 1249 9

۶-۹- اتصال  دستگاه یو پی  اس به مصرف کننده )بار(

توجهکنید

نکتهایمنی
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با اسـتفاده از يك دسـتگاه يو پي اس به مشـخصات گفته شـده يا شـبيه به آن دو عدد المپ رشـته اي 100 
وات را بـه آن متصـل كنيـد و بـا قطع برق روشـن مانده المپ ها را بررسـي كنيد.

تجهیزات مورد نیاز:
- يك دستگاه پو پي اس     750 وات
- المپ رشته اي100 وات      دو عدد
-  سر پيچ                        دو عدد
- دو شاخه مناسب              دو عدد
- سيم براي اتصال المپ       دو متر 

- آمپرمتر كلمپي                يك عدد
- ولت متر                        يك عدد

تابلو چوبي يا برد مشبك فلزي مناسب براي نصب سر پيچ المپ

بعد از انجام آزمايش به كمك هنر آموز يا استادكار موارد زير را اندازه گيري كرده و در جدول 1-9 يادداشت 
كنيد. 

محاسبه و مراحل انجام كار:
توان مصرفي برابر است با:

    
توان اكتيو خروجي دستگاه برابر است با:          

بنابرايـن چـون تـوان مصرفـي بـار از تـوان خروجـي دسـتگاه يو پـي اس كمتر اسـت  اتصـال بار به دسـتگاه بال 
مانع اسـت.

1- ابتـدا دو المـپ رشـته اي را بـا يكديگـر مـوازي كنيـد و سـيم رابط مناسـب براي اتصـال به پريز يـو پي اس 
فراهـم كنيد.

2- بدنه دستگاه را از محل مشخص شده روي بدنه به سيستم ارت متصل كنيد.
3- دو شاخه دستگاه را به شبكه برق مجهز به سيستم اتصال زمين)ارت( متصل كرده و روشن كنيد.

4- دوشاخه المپ را به پريز خروجي دستگاه متصل كنيد.
5- جريان مصرفي هر دو المپ را با آمپر متر انبري قبل از قطع جريان برق اندازه گيري كنيد.

6- كليد مسير شبكه برق را از تابلو توزيع قطع كنيد.
7- ولتاژ دو سر المپ ها را با ولت متر اندازه گيري كنيد.

8- جريان مصرفي هر دو المپ را بعد از قطع جريان برق اندازه گيري كنيد.

w w× =2 100 200

/ w× =1250 0 6 750

فعالیت
کارگاهی
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جدول ۱-8- نتایج بدست آمده از كار عملی 

جریان مصرفي المپ  قبل 
از قطع برق

جریان مصرفي هر دو 
المپ بعد از قطع برق

ولتاژ دو سر المپ ها 
بعد از قطع برق

ولتاژ خروجي  نوشته شده 
روي دستگاه

1-مقدار مجموع توان مصرفي المپ ها از توان دستگاه كمتر است؟
2-ولتـاژ انـدازه گيـري شـده دو سـر المپ بعد از قطـع جريان بـرق چقدر اسـت؟چرا اين مقدار بـا ولتاژ حك 

شده روي دسـتگاه تفاوت دارد؟

1-كابل رابط دستگاه و سيم هاي رابط المپ رشته اي در مسير تردد نباشد.
2-مدار اتصال زمين حتماْ از طريق كنتاكت ارت پريز يو پي اس بسته شود.

3-بعد از اتمام كار عملي براي خاموش كردن يو پي اس اتصال ورودي دستگاه را از برق شهر جدا كنيد.

 

اتصـال خـط تلفـن  / فكـس/ مـودم / شـبكه )اختياری(جهت حفاظـت از خط ديتـای دسـتگاه هايی مانند تلفن، 
مـودم، فكـس، كارت شـبكه و ... خـط ورودی آن را به سـوكت Input  در پشـت يو پی اس وصـل نموده45/11 
RG و سـپس سـوكت  Output  را بـه وسـيله كابـل ديگـری )برای خط تلفـن از كابل موجود در بسـته بندی 

اسـتفاده شـود( به دسـتگاه يا كارت مـورد نظر متصـل نمائيد .

يوپـی اس دسـتگاهی الكترونيكـی بـرای تامين پيوسـته انـرژی الكتريكی بـرای مصرف كننـده الكتريكی مختلف 
اسـت و جـزو تجهيـزات ضـروری  مجموعه هـای رايانـه ای، مخابراتـی، كنتـرل و ابـزار دقيـق، آزمايشـگاهی و 

بيمارسـتانی اسـت .كاربردهـاي ديگـر يوپـي اس در شـكل هـاي زير نشـان داده شـده اسـت )شـكل 11(.

شکل ۱۱-كاربردهاي دیگر یوپي اس

۷-۹- کاربرد حفاظتی  یو پی  اس برای خط جریان ضعیف

۸-۹- عملکرد دستگاه

نکتهایمنی
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 قطعـي بـرق در هركـدام از دسـتگاه هاي ديـده شـده در شـكل11 چـه پيامدهـاي منفـي بـه همـراه دارد؟ 
نمونه هـاي ديگـري از موقعيت هايـي كـه نيـاز ضـروري بـه اسـتفاده از يـو پـي اس دارنـد نـام ببريـد.

در واحد هاي يادگيري قبل با سيستم هاي دوربين مدار بسته، سيستم ضد سرقت، سيستم رديابي و اعالم حريق 
و سيستم درب اتوماتيك آشنا شده ايد. اين سيستم ها نيز نيازمند سيستم برق اضطراري از طريق يو پي اس 

هستند.

 بـا اسـتفاده از يـك دسـتگاه يـو پـي اس با مشـخصات گفته شـده يا شـبيه بـه آن 2 دوربين مدار بسـته رابه 
سيسـتم ضبـط تصويـر)DVR( مونتـاژ و نصـب نمـوده و تداوم تصويربـرداري قبـل و بعد از قطع شـبكه برق 

را آزمايـش نماييد.

تجهیزات مورد نیاز
يك دستگاه پو پي اس     750 وات
دوربين مدار بسته            دو عدد

دستگاه ضبط ديجيتال      يك عدد
مانيتور يا تلويزيون           يك عدد

مراحل انجام كار
ابتدا توان مصرفي بار را محاسبه كنيد و درادامه مراحل زير را دنبال كنيد.

1- سيستم دوربين مدار بسته را نصب و به كمك دستگاه يو پي اس متصل كنيد.                              
2- بدنه دستگاه را از محل مشخص شده روي بدنه به سيستم ارت متصل كنيد.

3- دوشاخه دستگاه را به شبكه برق مجهز به سيستم اتصال زمين)ارت( متصل كرده و روشن كنيد.
4- جريان مصرفي مدار بسته را با آمپرمتر انبري قبل از قطع جريان برق اندازه گيري كنيد.

5- كليد مسير شبكه برق را از تابلو توزيع قطع كنيد.
6- ولتاژ دو سر مدار بسته را با ولت متر اندازه گيري كنيد.

7- جريان مصرفي مدار بسته را بعد از قطع جريان برق اندازه گيري كنيد.
براي انجام كارهاي عملي متناسب با توان دستگاه يو پي اس سيستم رايانه را حدوداْ معادل 300 ولت آمپر در 
نظر بگيريد. اگر بخواهيد توان اين سيستم رايانه اي را برحسب وات به دست آوريد با حساب ضريب قدرت 0/6، 
تواني معادل حدود 200 وات خواهد داشت. بنابراين اگر در كارگاه دسترسي به تعداد رايانه بيشتري نداريد به 

جاي آن مي توانيد از المپ رشته اي 200 وات استفاده كنيد )شكل 12(.

اگر مجموع توان مصرفي مصرف كننده هاي متصل به دسـتگاه يو پي اس بيشـتر از توان اسـمي حك شـده روي 
 دسـتگاه باشـد دسـتگاه دچار اضافه بار شـده و اين حالت با روشن شدن چراغ اضافه بار و صداي آالرم مشخص 

مي شود.

تحقیقکنید

فعالیت
کارگاهی

فعالیت
کارگاهی
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 تجهیزات مورد نیاز
 يك دستگاه پو پي اس      750 وات
المپ رشته اي 200 وات       5 عدد
كايد يك پل                      6 عدد

ولت متر                           يك عدد
آمپر متر كلمپي                 يك عدد

سيم رابط  

                                                                         
مراحل انجام كار

1- ابتدا المپ هاي رشته اي را يكديگر موازي كنيد بطوري كه هر المپ مجزا با يك كليد كنترل شود.
2- بدنه دستگاه را از محل مشخص شده روي بدنه به سيستم ارت متصل كنيد.

3- دو شاخه دستگاه را به شبكه برق مجهز به سيستم اتصال زمين )ارت( متصل كرده و روشن كنيد.
4- همه كليدها را در حالت قطع نگه داريد.

5- دو شاخه مدارالمپ ها را به پريز خروجي دستگاه متصل كنيد.
6- در اين مرحله كليدها را يكي يكي تغيير وضعيت دهيد تا المپ ها روشن شوند.

7- جريان مصرفی هر المپ و همه المپ ها را با آمپر انبری قبل از قطع جريان برق اندازه گيری كنيد و در 
كنيد.  يادداشت  جدول 

در مرحله دوم همه المپها را خاموش كنيد و در ادامه دستگاه يوپی اس را از شبكه برق جدا كنيد . 
8- مجددا در اين مرحله كليدها را يكی يكی تغيير وضعيت دهيد تا المپ ها روشن شوند. 
9- روشن كردن المپ ها را تا شنيدن صدای آالرم دستگاه در حالت اضافه بار ادامه دهيد. 

10- تعداد المپ روشن را مشخص كرده و توان آنها را قبل و بعد از صدای آالرم مشخص كنيد 
11- ولتاژ و سرالمپ ها را با ولت متر اندازه گيری كنيد.

جدول 2

جریان مصرفي المپ ها در 
حالت نرمال

ولتاژ دو سر المپ ها در
حالت نرمال

وضعیت آالرم دستگاهتعداد المپ روشن
روشن-خاموش

UPS
آمپرمتر

ولت متر

   شکل ۱2- بستن مدار  
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جدول 3

جریان مصرفي المپ  بعد  
از قطع برق

ولتاژ دو سر المپ ها 
بعد  از قطع برق

وضعیت آالرم دستگاهتعداد المپ روشن
روشن-خاموش

دقت كنيد سيم هاي خروجي برق دستگاه با يكديگر اتصال كوتاه نكند.
از مقايسه نتايج جداول باال چه نتيجه اي مي گيريد؟

درحالت قطع برق بعد از روشن شدن كدام المپ حالت اضافه بار اتفاق افتاد؟
اگردستگاه زمان زيادي در حالت اضافه بار بماند چه پيامد منفي براي دستگاه خواهد داشت؟

چه تفاوت هايي بين دستگاه يو پي اس و دستگاه  مولد برق اضطراري وجود دارد؟)شكل 13(

       
 شکل ۱3 - مقایسه یو پي اس و مولد برق اضطراري  

 هر ماه يكبار اتصاالت برق دستگاه را بازبينی نمائيد و دقت شود تا سيم های برق در مسير ورودی و خروجی
 يو پی اس از نظر الكتريكی ايزوله باشند. 

در يك شعبه بانك تعداد 20 عدد سيستم رايانه اي يكپارچه)All In One( به همراه سه دستگاه چاپگر 
500w، يك دستگاه كپي،يك عدد نمابر 100Wو يك دستگاه    ATM با توان VA 1000 براي تأمين برق 

مداوم به يك دستگاه يو پي اس متصل است.
دستگاه  باشد.   14 شكل  مطابق  پي  اس  يو  دستگاه  و  رايانه اي  سيستم هاي  مصرفي  توان  مشخصات   اگر 

يو پي اس مناسب براي اين تعداد بار خواهد بود؟

تمرین

نکتهایمنی

تحقیقکنید
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       الف( مشخصه توان سیستم رایانه اي یکپارچه                  ب( مشخصات الکتریکي دستگاه كپي

 ج( مشخصات یو پي اس

شکل ۱4
نصب پریز یو پي اس

در مجموعه هاي اداري و بيمارستاني مصرف كننده هايي كه تغذيه برق آنها حساسيت بيشتري داشته و نبايد قطع 
شود به يو پي اس و مصرف كننده هاي معمولي به شبكه برق متصل مي شوند.

براي شناسايي و جداسازي اين دو مصرف مختلف پريزهاي معمولي با رنگ سفيد و خروجي يو پي اس با پريز 
رنگي نصب و مورد استفاده قرار مي گيرند )شكل 15(.                  

پـس از اينكـه عمـر باتـري به پايان رسـيد آن را  به مراكز بازيافت تحويل دهيد ودر سـطل زبالـه نياندازيد.
در سـاختمان باتري ها مواد سـمي بكار رفته اسـت.

شکل ۱5 - پریز معمولي و پریز مخصوص یو پي اس

نکتهایمنی
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نیمه تجویزي
مطابق شكل داده شده با استفاده از ترانكينگ دو مصرف كننده مختلف مانند رايانه و چاپگر و مصرف كننده 
ديگر را يك المپ انتخاب كنيد. بار اول را به پريز مخصوص يوپي اس و المپ را به پريز معمولي وصل كنيد. 
در حالتي كه هر دو بار در حالت روشن و استفاده است كليد برق اصلي را قطع كنيد. نتيجه حاصل را گزارش 

كنيد )شكل16(.

UPS شکل ۱6 - اتصال چند بار مختلف به

تجهیزات مورد نیاز
- يو پي اس- ترانكينگ

- سيم مفتولي- پريز معمولي وپريز يو پي اس
- ولت متر- دستگاه چاپگر ورايانه

- ابزار سيم كشي- المپ روشنايي
بعد از قطع برق چه نتايجي به دست آمد. در قالب گزارش ارايه دهيد.

سیستم هاي حفاظتي
حفاظت از بارهاي متصل به يو پي اس در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق در صورت وجود ارت 

استاندارد
- حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روي دو شاخه ي ورودي در حالت استفاده از باتري

- حفاظت از بارهاي متصل به يوپي اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودي

- حفاظت از دستگاه هاي مصرف كننده در مقا بل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محدوده ي مجاز

- حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ و فركانس برق ورودي

- حفاظت در مقابل نويزهاي Common Mode موجود در برق شهر در صورت وجود ارت استاندارد
- حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه در خروجي

- حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري
- حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد شارژ باتري

- حفاظت از خط تلفن / فكس / مودم / شبكه
در جدول هاي 4 دو نمونه دستگاه يو پي اس معرفي شده است:

فعالیت
کارگاهی
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مشخصات جداول زیر چه قابنیت هایي از یو پي اس را نشان مي دهد؟ در مورد آن بحث وتبادل نظر كنید.
UPS - جدول 4- مشخصات فني یك دستگاه

Specifications

BR900GIModel

۹۰۰VAVA
540WMaximum Load

230VNominal Input Voltage

176-294 VOnline Input Voltage Range

)216-188(+11.2%
)282-252(-11.2%

Automatic Voltage Regulation

    ۵۰ /۶۰   1Hz + HzFrequency Range

Step –approximated sine -waveOn-battery Wave shape
8 hoursTypical Recharge Time

1۰ms, maximumTransfer Time

to C( to F)0 40 32 104   

Operating Temperature

to C( to F)−15 45 5 113   

Storage Temperature

/ cm( / / in)× × × ×25 10 38 2 9 84 3 93 15Unit Dimensions

/ kg( / lbs)10 7 23 6Unit Weight

Serial, USBInterface
Go to: www.apc.comOn-Battery Runtime

CE, C-Tick, KETIEMI Classification
CE,TUV-GS,GOST,A-Tick,KETI,TISIApprovals
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مشخصات یك نوع دیگر یو پي اس

جدول 5-  مشخصات فني 

ورودی قدرتمدل

  )ضریب 

بهره = 0/6(

KIN 525 AP

525 ولت آمپر

KIN 800 AP

800 ولت آمپر

KIN ۱000 AP

۱000 ولت آمپر

KIN ۱200 AP

۱200 ولت آمپر

KIN ۱500 AP

۱500 ولت آمپر

220 ولت با تغييرات 25 + درصد ولتاژورودی

50 يا 60 هرتز )تنظيم اتوماتيك( با تغييرات 5+ درصدفركانس

ولتاژ )حالت 

اينورتر(

شبه سينوسی – 220 ولت با تغييرات 5+ درصد

فركانس )حالت 

اينورتر(

50 يا 60 هرتز )تنظيم اتوماتيك( با تغييرات 0/5 + درصد

سيستم ثبت كننده داخلی دستگاه  AVR ولتاژ خروجی را هنگامی كه ولتاژ شبكه بين 9 تا 25 درصد كاهش استاباليزرخروجی

يا افزايش داشته باشد، به مقدار 15 درصد افزايش يا كاهش می دهد

2 تا 4 ميلی ثانيهزمان سوئيچ

حفاظت در مقابل 

SURGE

به مقدار 20 3 ژول ظرف مدت 2 ميلی ثانيه

فيلترهای RFI و 

EMI

)AP به مقدار 10 دسی بل در 0/15 مگاهرتز و 50 دسی بل در 30 مگاهرتز )فقط در مدل های

حفاظت اضافه بار حفاظت و فيلترها

)حالت اينورتر(

قطع خروجی UPS بعد از مدت 60 ثانيه برای اضافه بار 110 درصد و 3 ثانيه برای اضافه بار 130 درصد

حفاظت اتصال 

كوتاه )حالت 

اينورتر(

قطع خروجی در حالت اضافه بار و اتصال كوتاه به طريقه الكترونيكی و فيوز الكتريكی
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برای كانكتورهای UPT RJ -۴۵  حفاظت شبكه  حفاظت و فيلترها

8 ساعت تا شارژ 90 درصد ظرفيت كامل باتریزمان شارژ مجدد

سيلد اسيد- بدون نياز به سرويس و نگهداری و با قابليت تعويض سريعنوع  باتری

تست اتوماتيك داخلی و حفاظت در مقابل دشارژ غيرمجاز به همراه نشانگر تعويض باتریحفاظت باتری

30-10 دقيقه )بستگی به مقدار بار رايانه دارد(زمان برق دهی

وزن خالص 

)كيلوگرم(

6/2121515/215/6

ابعاد )ميليمتر( مشخصات فيزيكی

ارتفاع × عرض × 

طول

320×97 ×135383×130×201

صدای بيپ كند )حدوداً هر 2 ثانيه يك بار(حالت اينورترآالرم های صوتی

صدای بيپ تند )حدوداْ هر 0/5 ثانيه يك بار(باتری ضعيف

صدای بيپ ممتدبار اضافه

 مجهز به نرم افزار پيشرفته و سازگار با سيستم عامل هایNovell, Windows NT, Windows 95, پورت RG-232ارتباط با رايانه

Windows 98... كه قادر به نمايش مقدار پارامترهای ولتاژ شبكه، ولتاژ خروجی، مقدار بار، ولتاژ باتری، ... 

)AP و عيب يابی آن )فقط در مدل های UPS همراه با ثبت خطاها جهت مطلع نمودن كاربر از وضعيت

استانداردهای 

ساخت

استانداردهای CUL,TUV,CE,FCCايمنی

SURGEIEEE587 استاندارد

يك سال از تاريخ فروشضمانت

طبق استاندارد IEC320پريز خروجی

رطوبت بين صفر تا 95 درصد حداكثر تا ارتفاع 3500 متررطوبت و ارتفاعشرايط محيط

مقدار كمتر از 48 دسی بل در فاصله 1 مترینويز صوتی

بين صفر تا 48 درجه سانتی گراددرجه حرارت
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1311 V.A مشخصات يك نوع يو پي اس با توان
 جدول 6-  مشخصات فني

VENUS1300VENUS-1300RMمدل

Line -Interactiveتكنولوژی

۱۳۰۰VٰA- ۷۸۰W توان نامی

220VAC+%20ولتاژ ورودی

10Aماكزيمم جريان

 یا فركانس

تك فازفاز
۰/۶ضريب قدرت

220  و شكل سينوسیولتاژخروجی 10

220 5

±
±
%
%rms

در حالت برق شهر
  و شـكل مـوج شـبه 

220 10

220 5

±
±
%
%rms درحالـت باتـری 

سی سينو
5/9Aجريان 

 در حالت برق شهر، برابر ورودیفركانس
Hz / %±50 0 2 در حالت باتری

تك فازفاز
0/6ضريب قدرت نامی
از 110% تا 130% توان نامی به مدت 1 دقيقهتحمل اضافه بار

بيش از 130% توان نامی به مدت 3 ثانيه
سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و رسویسنوعباتری

24VDCولتاژ

2باتری داخل 12 9× ( / )v Ah

حدود ۱۰ ساعت پس از تخلیه کامل تا ۹۰ درصدزمان شارژ مجدد

قابلیت اتصال نداردباتری خارجی

 ۷۵%<راندمان

۲/۵msecزمان سوئيچ

محدوده شرايط محيطی
كاری

دما

غیرفرشدهرطوبت

 ۲/۵ تا ارتفاع ۱۰۰۰ مرتی از سطح دریا )بر اساس استانداردارتفاع

IEC62040(

C−0 40
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UPSارزشیابی شایستگی سیستم برق ایمنی

شرح كار:
UPSشناخت و ضرورت استفاده از

مدار الكتريكيUPS  و باتري
اتصال به بار

UPSتست اضافه بار

استاندارد عملکرد: 
اتصال بارهاي مختلف به يك دستگاه  UPS  با توان الكتريكي حدود 750 وات

شاخص ها:
شناخت بارهاي خطي و غير خطي

 UPS تفسير پالک مشخصات
UPS تخمين توان مجاز متصل به

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: فضاي مناسب -بارهاي مختلف

ابزار و تجهیزات: ابزار سيم كشي عمومي-ولت متر و آمپر متر-كابل رابط-المپ 200وات -كليد يك پل

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1محاسبه توان UPS بر حسب وات1

2UPS 1اتصال بار اهمي ساده

1اتصال بارهاي غير خطي3

2تست اضافه بار4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش:

كسب اطالعات 
كارتیمي

مستند سازي 
ویژگي شخصیتي

2

*میانگین نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


