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

  .خانواده بزرگ فاراتل تبريك ميگوييم
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  رد درج شده ممكن است باعث بروز خسارتاز آنجا كه رعايت نكردن موا

هاي  استفادهفسخ گارانتي دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور كامل مطالعه و براي 
  .بعدي در جاي مناسبي نگهداري فرماييد

به كار  فاراتل تمام تالش خود را در جهت باالبردن كيفيت محصوالت و سطح رضايت مشتري
از اين روي واحدهاي فروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذيراي دريافت  .برد مي

  .باشند انتقادات و پيشنهادات شما مي
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  ي دستگاه معرفي اوليه -1
هاي كامپيوتري، با مشخصـات منحصـر بـه     مخصوص سيستم  STB2000استابياليزر فاراتل مدل

هاي الكترونيكي خـانگي و اداري   تواند از دستگاه فرد به نحوي طراحي و ساخته شده كه بخوبي مي
  .در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر، خطرات ناشي از رعد و برق و غيره محافظت نمايد

با تنظـيم و تثبيـت   نيازي به خاموش كردن ندارد و تمام اتوماتيك بوده و  STB2000استابياليزر 
 .رساند انگي و اداري ميهاي خ ولتاژ برق شهر بطور اتوماتيك، ولتاژ مناسب را به دستگاه

باشـد و در   مجهز به سيستم حفاظت در مقابل افزايش دمـاي داخلـي مـي    STB2000استابياليزر 
صورتيكه درجه حرارت داخلي دستگاه از حد استاندارد تجاوز كند، بـرق خروجـي دسـتگاه بطـور     

ده است، آن را در اين حالت اگر بار بيش از حد مجاز به دستگاه متصل ش. شود اتوماتيك قطع مي
   .از خروجي جدا نماييد

   اندازي دستگاه نصب و راه -2

  نكات ايمني  -1-2
محل استقرار دستگاه را به نحوي انتخاب نماييد كه تحت هيچ شـرايطي آب در آن نفـوذ    -1

  .نكند
در . باشـد  ميليمتـر مـي   8/4هـايي بـه قطـر     دستگاه داراي دو شاخه استاندارد با شـاخك  -2

ز ساختمان شما قديمي و يا غير استاندارد باشد، الزم است كه سريعاً نسـبت  صورتيكه پري
  .به تعويض آن اقدام نماييد

 

  :هشدار
  .از تعويض دو شاخه دستگاه جدا خودداري نماييد
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   اتصال دستگاه -2-2
هاي الكترونيكي خانگي و اداري خود را به پريـز پشـت دسـتگاه وصـل      هاي دستگاه ابتدا دو شاخه

نموده و پس از اطمينان از اتصال كامل، دوشاخه ورودي دستگاه را بـه پريـز بـرق شـهر متصـل      
در اين حالت ابتدا چراغ قرمز دستگاه روشن شده و پس از مدت زمـان انتظـار حـدود ده    . نماييد

   .گردد دهنده ولتاژ خروجي مناسب است روشن مي ثانيه، چراغ سبز كه نشان
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  STB2000  يشرح نماي جلو -3
  )دهنده ولتاژ خروجي نرمال نشان(چراغ سبز   

ولتاژ برق ورودي را تنظيم و STB2000 روشن شدن چراغ سبز نمايانگر آن است كه استابياليزر 
هـاي الكترونيكـي خـانگي و اداري     ولـت بـه دسـتگاه    220تثبيت نموده و در حال رساندن ولتـاژ  

   .باشد مي

  )ژ ورودي غير نرمالدهنده ولتا نشان(چراغ زرد    
تـر از حـد نرمـال     روشن شدن چراغ زرد نمايانگر آن است كه ولتاژ برق ورودي باالتر و يا پائين

ولتـاژ ورودي  ) تقويت يـا تضـعيف  (در حال تصحيح   STB2000است و در اين حالت استابياليزر
  .باشد مي

  )دهنده قطع ولتاژ خروجي نشان(چراغ قرمز   
نمايانگر آن است كه ولتاژ برق ورودي بيش از اندازه ضعيف و يا قـوي   روشن شدن چراغ قرمز 

كند تا از صدمه رسيدن به  برق خروجي را قطع مي STB2000در اين حالت استابياليزر . باشد مي
  .كننده جلوگيري بعمل آيد هاي مصرف دستگاه

  

  

  

  :تذكر
 استابياليزر  STB2000ودي برق شهر كمتـر از  با سيستم محافظ، در صورتيكه ولتاژ ور

باشـد  ) ولـت خروجـي   250(ولـت   269و يا بيشتر از ) ولت خروجي 180(ولت  155
در ايـن حالـت چـراغ    . كند هاي مصرفي محافظت مي ولتاژ خروجي را قطع و از دستگاه

  . قرمز به همراه چراغ زرد روشن است
 در صورت عادي شدن ولتاژ برق شهر، استابياليزر STB2000  ثانيـه،   ده حدودپس از

نمايـد و در ايـن    هاي مصرفي وصـل مـي   برق شهر را به دستگاه بطور اتوماتيك مجدداً
  .شود حالت چراغ سبز دستگاه روشن مي
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  هاي پنل جلو شرح حاالت مختلف چراغ -4
                                                          

  توضيح حالت  نمايشگر نوري
  رودي و خروجي نرمالولتاژ و  سبز روشن

  .باشد تر از حد نرمال است و دستگاه در حال تصحيح آن مي ولتاژ ورودي باالتر و يا پائين  سبز و زرد روشن

كننده، خروجي را  هاي مصرف ولتاژ ورودي خارج از محدوده مجاز است و دستگاه جهت حفاظت از دستگاه  قرمز و زرد روشن
  .قطع كرده است 

  مشخصات فني -5

 250كه ولتاژ ورودي بيش از  در صورتيVAC  180يا كمتر ازVAC  شود، ولتاژ خروجي دستگاه از بازه رگوالسيون
(220±13)VAC 269نانچه ولتاژ ورودي بيش از خارج شده و چVAC ) 250معادلVAC و يا كمتر از ) خروجي

155VAC ) 180معادلVAC خروجي را  براي حفاظت دستگاه مصرفي شود، آنگاه ترانس اتوماتيك فاراتل) خروجي
  .كند قطع مي

  

 STB2000ترانس اتوماتيك مدل

دي
ورو

  

 180-250  (VAC)ولتاژ ورودي 

 تكفاز  فاز

جي
خرو

  

 220±13  (VAC)ولتاژ 

  2000  (VAMax)توان 
 <0.6 (Load Factor)ضريب بار 

 50/60 (Hz) فركانس

 تكفاز  فاز

  ثانيه 10  زمان تاخير وصل
كي

يزي
ت ف

صا
شخ

  
  )kg( وزن

 5.8  خالص

  6.2  بندي با بسته

  (mm) ابعاد
  ]  عرض *عمق* ارتفاع [

 162*199*154  خالص

 215*285*195  بندي با بسته

ط 
راي
ش

طي
محي

  

  (0C) دما
  

0-30  
 


