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  مقدمه - 1

اطالعاتي ارزشمند و يا حداقل چند  ،كنند كار ميكامپيوتر  تقريباً همه كساني كه با

اند و به اين علت يو پي اس را  ساعت كار خود را بخاطر قطع برق از دست داده

شود با قطع برق،  دستگاهي است كه موجب مي ،در نظر عموم كاربران . UPSشناسند مي

دانش خود در مورد يو پي اس را  ،كند به شما كمك مياين فصل . كامپيوتر خاموش نشود

 .انش روز اين فناوري هماهنگ كنيدبا د

 يو پي اس چيست-2

منبع و به معني  Uninterruptible Power Supply يو پي اس مخفف عبارت

هايي مانند كامپيوتر،   دستگاهمورد نياز براي اين دستگاه برق . بدون وقفه استتغذيه 

مستقل از اينكه برق ورودي وجود داشته باشد يا ... ادوات پزشكي و تجهيزات امنيتي و

 .كند تامين ميخير براي مدت محدودي 

هاي  همچنين شرايط برق ورودي را از نظر سطح ولتاژ، تغييرات ولتاژ و جهش

هوشمند باشد عالوه بر موارد فوق  ،در صورتي كه يو پي اس. دهد ناگهاني بهبود مي

 . هاي متصل به خود را در زمان مناسب و به طرز صحيح خاموش نمايد تواند دستگاه مي

 انواع يو پي اس- 3

 :كنند هاي زير استفاده مي ها از يكي از فناوري پي اسيو 

مصرف كننده بصورت عادي از برق شهر استفاده  ،در اين نوع يو پي اس: آف الين - 1

و به محض قطع برق يو پي اس وارد مدار شده و عهده دار برق رساني به مصرف  كند مي

 .شود كننده مي



مجهز به ترانس افزاينده و كاهنده جهت : (Line Interactive)  الين اينتراكتيو -2

برق ورودي، يو پي اس هنگام قطع  .مي باشد ثابت كردن ولتاژ براي دستگاه مصرف كننده

 .نمايد برق مطلوب و مورد نياز مصرف را تامين مي ، بدون وقفه

  مشخصات يو پي اس مناسب - 4

  :سيستم حفاظتي) 1

  .برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق حفاظت در مقابل رعد و •

در حالت استفاده از  ،شاخه ورودي حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روي دو •

  .باتري

  حفاظت در مقابل دو فاز شدن برق ورودي •

هاي مصرف كننده در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از  حفاظت از دستگاه •

  محدوده مجاز

  انس برق وروديحفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ و فرك •

  حفاظت در مقابل افزايش بيش از حد مجاز دماي داخل دستگاه •

  موجود در برق شهر Common Modeحفاظت در مقابل نويز هاي  •

  حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه در خروجي •

  حفاظت در مقابل اتصال معكوس باتري •

  حفاظت در مقابل اتصال كوتاه شارژر •

  كوتاه باتريحفاظت در مقابل اتصال  •

  حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري •

  حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري •

 شبكه/مودم/فكس/حفاظت از خط تلفن •



  :سيستم هشدار دهنده نوري و صوتي) 2

  تامين برق خروجي از باتري •

  تامين برق خروجي از برق شهر •

  نمايشگر ظرفيت باتري •

  كوتاهاضافه بار و اتصال  •

  نمايشگر ميزان توان مصرفي •

  تضعيف باتري •

  ولتاژ و يا فركانس ورودي خارج از محدوده مجاز •

  ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري •

  خراب بودن باتري •

  حالت خطا •

  افزايش دماي داخلي دستگاه •

  برق ورودي نرمال •

  Bypassتامين برق خروجي از طريق سوئيچ  •

  عدم اتصال به ارت مناسب •

  نادرست به فاز و نول برق شهراتصال  •

  شدن و يا به خواب رفتن Shutdownزمان  •

  افزايش ولتاژ باتري و يا شارژر آن از حد مجاز درحالت برق •

  اتصال معكوس باتري •

  عملكرد تست •

  افزايش دماي داخلي دستگاه •



  : هاي ويژهقابليت) 3

  توانايي كار با ژنراتور •

  Watchdogمجهز به سيستم  •

  RFIو راديوئي  EMIهاي تداخلي الكترومغناطيسي حذف نويز •

  )PFC(اصالح ضريب قدرت ورودي  •

  جوئي در وقت ماژوالر بودن سيستم جهت تعميرات آسان و صرفه •

  مجهز به ترمينال مخصوص جهت اتصال به كابينت باتري •

  داراي حجم و وزن پايين •

  مجهز به شارژر سوئيچينگ •

  RS232مجهز به پورت ارتباطي هوشمند  •

جهت ذخيره نمودن، بستن فايل  UPSwing Proافزار قدرتمند  جهز به نرمم •

 هاي باز و خروج از شبكه در شرايط بحراني و امكان كنترل و مانيتورينگ يو

  اس توسط آن  پي

  )ها برخي مدل(مجهز به باتري سيلد اسيد داخلي  •

  مجهز به دكمه تست جهت اطالع از سالمت باتري •

  ميكروپروسسوريمجهز به كنترل هوشمند  •

  اس بدون وجود برق شهر  پي قابليت راه اندازي يو •

اس به برق شهر بدون نياز به روشن كردن   پي روشن شدن شارژر با اتصال يو •

  اس  پي يو

  SNMP Cardها مانند  UPS Device Managerامكان اضافه نمودن  •



به دستي جهت تعمير و يا سرويس دستگاه بدون نياز  Bypassامكان انجام  •

  )ها برخي مدل(ها خاموش نمودن بار


