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احتياطات السالمة
يتعلق هذا الدليل بتركيب وتشغيل جهاز  UPSمن سلسلة ( NS3000يشار إليه فيما يلي باسم .)UPS
ا
فضال ،اقرأ بحرص وانتباه هذا الدليل قبل بدء التركيب.
يجب أن يتم تنفيذ تشغيل وصيانة  UPSباالستعانة بفنيين معتمدين من قبل الشركة المصنعة أو الموزع .خالف ذلك ،يمكن أن تتعرض
سالمة اإلنسان للخطر وأن يلحق أي ضرر بـ  ،UPSوهذا الضرر ال يغطيه الضمان.
يتم استخدام  UPSفقط لألغراض التجارية/الصناعية وال يمكن استخدامه كمصدر طاقة لمعدات دعم الحياة.

警告 危 险

المعايير القابلة للتطبيق
يتوافق هذا المنتج مع التوجيه  EU - 2006/95/EC - CE 73/23/35/2014و( 68/93الجهد المنخفض للسالمة) والمعايير
الكهرومغناطيسية ألستراليا ونيوزيلندا  EU (C-Tick) 2004/108/EC 89/336 (EMC) /30/2014ومعايير منتج  UPSالتالية:
* متطلبات السالمة  IEC62040-1 * IEC/EN62040-2:شروط التوافق الكهرومغناطيسي من الفئة C3
*  :IEC62040-3مﺘﻄلﺒات الﺘﺸغﻴﻞ وﻃﺮق اختبار االمﺘﺜال تتطلب تركيب الجهاز وفقاا للﺘعلﻴﻤات واالسﺘﺨﺪام الﻮحﻴﺪ للﻤلﺤقات الﻤعﺘﻤﺪة مﻦ قﺒﻞ
الﻤﻮرد.

警告 危 险

تنبيه :تيار عا ٍل ذو تسريب في األرض

قم بتوصيل  UPSبوصلة التأريض قبل توصيل المدخالت وتوصيل البطاريات .يجب تأريض هذا الجهاز وفقاا للوائح الكهربائية للسلطة المحلية.
يزيد تيار التسرب في األرض عن  3.5ملي أمبير وأقل من  1000ملي أمبير.
يجب أن يؤخذ تيار التسرب في األرض العابر والمستقر ،والذي يمكن أن يحدث عند بدء تشغيل الجهاز ،في االعتبار عند اختيار المنظومة
التفاضلية.
يجب اختيار مفاتيح تفاضلية ( )RCDغير حساسة بنبضات تيار مستمر أحادية االتجاه (الفئة  )Aوبنبضات تيار عابر (المفاتيح التفاضلية).
عند اختيار المفتاح التفاضلي ،ضع في اعتبارك أن تيارات التسرب األرضية للحمولة تُغلق عبر خط المفتاح التفاضلي لـ .UPS

警告 危 险

انتبه :الحماية من ارتجاع التيار ()backfeed

تم تصميم الحماية من ارتجاع التيار( ،اختيارية) ،لمنع عودة التيار على خط التغذية الخاص بتحويل المسار ( )bypassأثناء تشغيل البطارية في
حالة حدوث عطل .إذا لم يتم تثبيت هذه الوظيفة وتنشيطها ،فيجب أن يكون هناك تحذير على اللوحات في أعلى منبع مزود الطاقة غير المنقطعة.
يتم توفير الملصقات قياسياا
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警告 危 险

المكونات التي يمكن للمستخدم إدارتها

جميع معدات إجراءات صيانة الجهاز التي تحتاج إلى الوصول إلى داخل مزود الطاقة غير المنقطعة تتطلب استخدام أدوات خاصة ،ويجب أن تنفذ
فقط باالستعانة بموظف مؤهل ومدرب على الدعم التقني .مزود الطاقة غير المنقطعة هذا مطابق للمعيار " :IEC62040-1الشروط العامة
لسالمة المناطق التي يمكن للمستخدم الوصول إليها" .توجد فولطية خطيرة داخل حجيرة البطارية .ومع ذلك ،تم الحد من خطر مالمسة الفولطية
العالية لألفراد غير الموجودين في الخدمة .هذا ألنه ال يمكن لمس المكونات ذات الجهد الخطير .ال يوجد أي خطر على أي فرد عند استخدام
المعدات بطريقة عادية ،عقب إجراءات التشغيل الموصﯽ بها في هذا الدليل.

警告 危 险

جهد البطارية أعلى من  400فولت تيار مستمر

تشمل صيانة البطارية وجميع إجراءات صيانتها الوصول إلى داخل الجهاز ،ويجب أن يتم ذلك فقط من قبل موظفين مدربين.
يجب توخي الحذر عند العمل في البطاريات و ،UPSفالجهد على مشابك البطاريات يتجاوز  400فولت تيار مستمر ،ومن المحتمل أن يكون
مميتاا.
قبل التشغيل راجع تعليمات السالمة المقدمة من قبل الشركات المصنعة للبطارية واتبعها كاملة.ا
عليك بالعمل فقط في أمان مع ترك مساحات حرة كافية ،وباستخدام كافة معدات الوقاية الشخصية المنصوص عليها في اللوائح السارية مثل:
األدوات المعزولة ،النظارات الواقية ،القفازات والمالبس الواقية المناسبة
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األحكام البيئية

警告 危 险
تنبيه!

االلتزام بالتخلص من العبوات بشكل صحيح
المواد المكونة للتغليف قابلة إلعادة التدوير
يجب الحفظ أو إعادة التدوير وفقاا ألحكام القانون السارية

警告 危 险
تنبيه!

االلتزام بالتخلص من البطاريات بشكل صحيح
بعد انتهاء صالحية البطاريات يجب التخلص منها بما يتوافق مع أحكام القانون
السارية.

警告 危 险
تنبيه!

نهاية صالحية المنتج
يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات الحضرية:
يجب إتمام التخلص من المنتج عبر الجمع المنفصل لنفايات المعدات اإللكترونية والكهربائية؛
أي انتهاك يُعاقَب بموجب اللوائح السارية.
التخلص غير السليم من المنتج أو االستخدام غير السليم له أو ألجزائه يضر بالبيئة وبصحة اإلنسان.
من الممكن طلب سحب الجهاز في حالة شراء جهاز معادل جديد ،أو إعادة تسليم المنتج إلى الشركة
المصنعة.
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الفصل 1

البدء السريع

 1.1مقدمة
يقدم هذا الفصل المبادئ األساسية لتثبيت وتشغيل  ،UPSبحيث يمكن لموظفي الخدمة وضع  UPSفي مكان يضمن التشغيل اآلمن
والثقة مع مرور الوقت.
إن عدم االلتزام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل سوف يؤدي إلى إبطال الضمان.
َيب َ
طل الضمان إذا نفذ موظفون غير مصرح لهم تدخالت و /أو تعديالت على المنتج.
 1.2الفحص األولي
قم بإجراء الفحوصات التالية قبل تركيب .UPS
 .1افحص الجهاز ببصرك بحثاا عن رطوبة أو ماء أو ضرر على الجزء الخارجي من المنتج أو على الجزء الداخلي بسبب
النقل .أبلغ وكيل الشحن عن أي ضرر على الفور.
 .2تحقق من ملصق المنتج ،وتأكد من سالمة التجهيزات .توجد لوحة البيانات الخاصة بالجهاز بداخله ،ويمكنك االطالع عليها
بفتح الباب ،حيث تعرض لوحة البيانات اسم موديل  UPSوالمعلومات الرئيسية.
 .3تحقق من صحة الملحقات .إذا كان هناك خطأ ،اتصل بالمورد.
 1.3فحص المكان
قبل تركيب  ،UPSتحقق من مراعاة النقاط التالية:
 .1درجة الحرارة المحيطة أعلى من  25درجة مئوية .إذا كان األمر كذلك ،فإننا نوصي بإضافة معدات التبريد.
مالحظة :في وجود درجة حرارة محيطة أعلى من  20درجة مئوية ،سينخفض عمر البطارية بمقدار النصف مع زيادة درجة
الحرارة كل  10درجات مئوية.
.2

درجة الحرارة المحيطة في مكان التركيب أقل من  0درجة مئوية؟ إذا كان األمر كذلك ،فإننا نوصي بإضافة معدات التدفئة.

 .3هل الرطوبة في مكان التركيب تزيد عن  ٪90وهل يوجد تكثيف؟ إذا كان األمر كذلك ،فإننا نوصي بإضافة وسائل حماية كافية.
 .4هل هناك ضوء مباشر من الشمس أو وصول األشخاص إلى مكان التركيب؟ إذا كان األمر كذلك ،فإننا نوصي بإضافة وسائل
حماية كافية.
 .5هل الغبار أو المواد القابلة لالحتراق أو الغاز المتفجر أو المواد اآلكلة موجودة في مكان التركيب؟ إذا كان األمر كذلك ،فإننا
نوصي بإضافة وسائل حماية كافية.
 .6إن  UPSهو جهاز مصمم لالستخدام في األماكن المغلقة .ألي استخدام آخر يجب الرجوع إلى الشركة المصنعة.
 .7تحقق من أن حمولة األرضية أعلى من وزن الـ  UPSوخزانة البطاريات ،إن وجدت ،وتأكد من أن األرضية مستوية.
 .8أثناء تركيب  ،UPSيجب احترام اللوائح المعمول بها.
 .9هذا المنتج من الفئة  C3 UPSوهو مخصص لالستخدامات التجارية والصناعية للبيئة ذات الصلة .أثناء التركيب قد يكون من
الضروري إدخال بعض القيود واتخاذ تدابير إضافية لمنع االضطرابات الكهرومغناطيسية.
إن مراعاة النقاط المذكورة أعاله سيضمن متانة .UPS
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 1.4فحص التركيب
بمجرد االنتهاء من التركيب ،نوصي بالتحقق من النقاط التالية:
 .1هل يتم تركيب  UPSفي بيئة مقاومة للحريق؟
 .2هل كل الكابالت متصلة بشكل صحيح؟
 .3هل النظام بأكمله متصل بشكل صحيح بالتأريض كما هو موضح في الدليل؟
 .4هل هناك مساحة كافية حول UPS؟
 .5تأكد من توصيل جميع الكابالت إلى جهاز  UPSوالتحقق من إحكام الربط كما هو منصوص عليه في الدليل.
 .6تأكد من عدم وجود مسامير ،وأدوات ،وكابالت وموصالت أخرى داخل جهاز  ،UPSإذا كانت موجودة ،فقم بإزالتها.

-10-

السلسلة  NS3000دليل المستخدمالمراجعة05 .

الفصل  2تعليمات التركيب
 2.1مقدمة
يصف هذا الفصل تركيب  ،UPSوتوفير إجراءات وتوجيهات التركيب العادية .نرجو من القائمين على التركيب تشغيل الجهاز وفقاا للوائح المحلية.

警告 危 险

تنبيه :ال يمكن إجراء التركيب إال باالستعانة بالموظفين المصرح لهم والمؤهلين.

 .1ال تزود  UPSبالطاقة قبل الحصول على تصريح من المدير الفني للمنشأة.
 . 2يجب تركيب مزود الطاقة غير المنقطعة باالستعانة بفني مؤهل وبالتوافق مع التوجيهات الواردة في هذا الفصل.

مالحظة :يجب توصيل الجهاز بمدخل  3مرحلة  4أسالك

警告 危 险

يمكن توصيل  UPSالقياسي بنظام توزيع التيار المتردد من النوع  . TT (IEC60364-3)،TNللتوصيل بأنظمة تقنية المعلومات اتصل
بالمورد.

警告 危 险

تنبيه :خطر البطارية!

يجب إيالء انتباه خاص عند التعامل مع بطاريات هذا الجهاز .عندما تكون البطاريات متصلة ،قد يتخطى جهد أطراف البطارية  400فولت تيار
مستمر ،وقد يكون ا
قاتال.
يجب استخدام وسائل حماية العينين لمنع اإلصابة بسبب القوس الكهربائي العرضي.
⚫
اخلع الخواتم ،الساعات وجميع األشياء المعدنية التي ترتديها.
⚫
ال تستخدم سوى األدوات ذات الدرجة المناسبة من العزل.
⚫
ا
عازال من المطاط.
ارت ِد قفازا ا
⚫
عندما تفقد بطارية اإللكتروليت ،أو عندما تتلف بشكل واضح ،يجب استبدالها ،وحفظها في حاوية مقاومة لحمض الكبريتيك والتخلص منها
⚫
وفقاا للوائح المحلية السارية.
⚫
فورا بغسل الجزء المصاب بالماء الوافر.
في حالة مالمسة اإللكتروليت للجلد قم ا

 2.2.1مكان تركيب UPS.
إن  UPSمصمم للتركيب الداخلي ،ويجب أن يكون موجوداا في بيئة نظيفة ،مع تهوية مناسبة للحفاظ على درجة الحرارة المحيطة ضمن المواصفات
المطلوبة .يستخدم  UPSالتبريد الحراري القسري بمراوح داخلية .يدخل هواء التبريد إلى الوحدة من خالل شبكات التهوية الموجودة في الجزء
األمامي ،ويتم طرده من خالل الشبكات الموجودة في الجزء الخلفي من الخزانة .ال تغطِ فتحات التهوية.
يجب استخدام مرشح عند تشغيل  UPSفي بيئة متسخة ،ويجب تنظيفه بانتظام للحفاظ على تدفق الهواء.
مالحظة :يجب تركيب  UPSعلى سطح خرساني أو سطح آخر غير قابل لالشتعال.
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 2.2.2مكان تركيب البطاريات
تُصدر البطارية كمية معينة من الهيدروجين واألكسجين في نهاية الشحن ،لذلك يجب أن يستوفي حجم الهواء النقي في بيئة تركيب
البطارية متطلبات  . ) * ( EN50272-2001يجب أن تكون درجة حرارة غرفة البطارية ثابتة .درجة حرارة الغرفة عامل مهم في
تحديد قدرة وعمر البطارية .درجة الحرارة االسمية لتشغيل البطارية هي  20درجة مئوية .االستخدام في درجة حرارة أعلى من هذه
يقلل من عمر البطارية واالستخدام في درجة حرارة أقل يخفض من قدرة البطارية .إذا زادت درجة الحرارة المتوسطة لتشغيل البطارية
من  20إلى  30درجة مئوية ،ينخفض عمر البطارية بنسبة  .%50إذ تجاوزت درجة حرارة تشغيل البطارية  40درجة مئوية ينخفض
عمر البطارية بطريقة أُسية .في التركيب الطبيعي ،يجب حفظ درجة حرارة البطارية ما بين  15و 25درجة مئوية .احفظ البطاريات
بعيدة عن مصادر الحرارة .أو مأخذ الهواء.
في حالة استخدام البطاريات الخارجية ،يجب تركيب وسيلة لحماية البطارية (مفتاح تيار مستمر) في أقرب مكان ممكن من البطاريات،
ويجب أن تكون كابالت التوصيل أقصر ما يكون.
(*) ينص معيار  EN 50272-2الخاص بعملية التهوية على أن الحد األدنى للفتحة يجب أن يستوفي
العالقة التالية:
]A = 28 x Q = 28 x 0,05 x n x I gas x C10 (1/10³) [cm²
حيث أن:
 =Aسطح مزود بفتحة لدخول وخروج الهواء
= كمية الهواء الواجب التخلص منه [م/³س]
Q
= عدد عناصر البطارية؛
n
قدرة البطارية في  10ساعات عمل []Ah
=
C10
التيار الذي يقوم بإنتاج الغاز []mA//Ah
=
Igas
طبقاا للمعيار Igas = 1 :بطارية من نوع VRLA
بتطبيق العالقة لـ  40بطارية من الرصاص المحكم:
]A = 336 x C10 / 10³ [cm²
باستخدام بطاريات  120أمبير ،يجب أن يكون الحد األدنى للفتح:
]A = 41 [cm²

2.2.3التخزين
فورا يلزم تخزينه في بيئة محمية من الرطوبة العالية ومن مصادر الحرارة .يجب تخزين البطاريات في
في حالة عدم تركيب الجهاز ا
بيئة جافة وباردة ومزودة بتهوية جيدة .درجة حرارة التخزين األكثر مالءمة هي ما بين  20درجة مئوية و 25درجة مئوية.
 2.3إزالة مواد التعبئة والتغليف وعمليات الفحص األولية وتحديد موقع التركيب
تحقق من العبوة عند وصول المنتج لمعرفة ما إذا كان هناك أي ضرر ،افتح العبوة ،وتحقق من المعدات؛ وقم على الفور بإبالغ وكيل
الشحن عن أي ضرر.
 2.3.1نظام التعبة والتغليف
أزل الصندوق المصنوع من الورق المقوى ،وأزل األغلفة البالستيكية .ثم اتبع اإلجراء الموضح أدناه .يجب الحرص على عدم خدش
المنتج.

-12-

السلسلة  NS3000دليل المستخدمالمراجعة05 .

إزالة مزود الطاقة غير المنقطعة من على الباليتة
الشكل 1-2 .الرسم البياني لعبوة UPS

تنبيه! لتفادي إيذاء األشخاص و /أو اإلضرار بـ ،UPS
اتبع بدقة التعليمات اآلتية.
بعض هذه التعليمات يجب أن يتم تنفيذها باالستعانة بشخصين!

اقطع األحزمة ،وأزل الصندوق المصنوع من الورق
المقوى عن طريق تحريكه إلى أعلى .

▪

▪
▪

▪

▪

▪ قم بإزالة كتيفتي التركيب الخاصتين بـ UPS
على الباليتة ( تُوضع عالمة على مسامير  Aو  Bفي الشكل) .

باستخدام الـ  4مسامير التي أزلتها سابقاا (نوع  )Aثبتالمسارات على الباليتة (كما في الشكل) ،وتأكد من أنها محاذية للعجالت.

قم بفك المسامير من الكتائف الجانبية لفصل  UPSعن الباليتة

تأكد من أن الباب مغلق جيداا.
تنبيه! ادفع  UPSمن الخلف بحذر شديد  .بالنظر إلى وزن التجهيزات تحتاج هذه العملية إلى االستعانةبشخصين .مالحظة :يُنصح باالحتفاظ
بجميع أجزاء التعبئة ألي استخدام في المستقبل.
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اإلجراء :قم بإزالة المسامير التي تربط الخزانة والباليتة الخشبية ،وبعد تفكيكها ،ثم ضع الخزانة في وضعية
التجميع .أثناء التفكيك ،يجب الحرص على عدم خدش هيكل الجهاز.
تحقق من لوحة بيانات المنتج ،وتأكد من سالمة المعدات .يمكن رؤية لوحة البيانات في الجزء الداخلي عند فتح الباب .تُذكر معلمات
موديل  UPSوالقدرة والبيانات األساسية على اللوحة.
انتبه :من فضلك ،بعد إزالة مواد التعبئة والتغليف ،تخلص من النفايات وفقا لألنظمة المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيئة.
إلطالة عمر المنتج ،يجب أن يتبع المكان المختار لتركيب  UPSاالقتراحات التالية:
⚫

بساطة توصيل األسالك

⚫

مساحة كافية للتعامل مع UPS

⚫

تهوية كافية لضمان تشتت الحرارة الناتجة عن UPS

⚫

مكان خا ٍل من الغاز المتفجر و /أو األجواء المسببة للتآكل

⚫

مكان بعيد عن مصادر الحرارة ،وخا ٍل من الماء والرطوبة.

⚫

مكان خا ٍل من الغبار.

⚫

مكان متوافق مع توجيهات رجال االطفاء

⚫

يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة في نطاق  20درجة مئوية إلى  25درجة مئوية .وفي نطاق درجات الحرارة هذه ،تكون
البطاريات بأقصى كفاءة (للحصول على معلومات حول تخزين البطارية والنقل والبيئة ،راجع الجدول )2-8

 2.3.1.1مناولة UPS

تنبيه!
العجالت مفيدة في اإليقاف النهائي لـ  UPSالذي يجب مناولته فقط بتحريكه في اتجاه دوران العجالت نفسها.
 2.3.2تكوين

UPS

10كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير خزانة

 2.3.3مساحة التشغيل
ال يحتوي  UPSعلى شبكات تهوية على األجزاء الجانبية ،لذلك ال توجد تعليمات خاصة بجوانب .UPS
للسماح ببدء التشغيل ،من المستحسن ترك مساحة خالية أمام  UPSوخلفه للسماح بالمرور الحر للفنيين مع فتح أبواب  UPSبالكامل.
المسافة التي يجب مراعاتها في الجزء الخلفي من  UPSهي أكبر من أو يساوي  200مم

 2.3.4الوصول األمامي والخلفي والجانبي
بالنسبة لـ  NS3010و ،NS3020يكفي ضمان الوصول إلى صيانة مزود الطاقة غير المنقطعة وتشخيصه وإصالحه فقط من األمام والخلف.

بالنسبة لـ  ،NS3030اترك الﮐابالت التي توصل مزود الطاقة غير المنقطعة بالنظام بمسافة أطول تبلغ  1متر حتى يمﮐن إزالة مزود
الطاقة غير المنقطعة وتوفير إمﮐانية الوصول أيضاا إلﯽ الجانب األيسر.
 2.3.5الوضع النهائي
عندما يتم وضع  ،UPSقم بحجزه وتأمينه عن طريق خفض القدم الصغيرة المركزية.
 2.3.6مدخل األسالك
يتم الوصول إلى كابالت ال ُ
طرز 10كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير في الجزء األمامي السفلي من الخزانة.
 2.4معدات الحماية الخارجية
وألسباب تتعلق بالسالمة ،يُنصح تركيب المفاتيح الخارجية أو أجهزة الحماية األخرى من أجل اإلمداد بمدخل تيار متردد لنظام .UPS
من المستحسن اختيار مفتاح أوتوماتيكي أكبر من ذلك الموجود في  UPSوذلك لضمان انتقائية الحماية.
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يقدم هذا القسم معلومات عملية عامة للقائمين بالتركيب المؤهلين .لدى القائمين بالتركيب معرفة بالقواعد القياسية
لألسالك ،ووسائل الحماية المراد تثبيتها.

 2.4.1.1تغذية مقوم  UPSوتحويل المسار
تركيب أجهزة حماية مناسبة في توزيع الشبكة الكهربائية عند المدخل ،مع األخذ في االعتبار حمولة الكابل وسعة الحمولة الزائد للنظام .وبشكل عام،
يوصى باستخدام المفتاح المغناطيسي طبقاا لـ  IEC60947-2 IEC60948-2بمنحى ( C-Dالعادي) إلى  ٪125من التيار ال ُمدرج في الجدول
 . 1-2ومن خالل المدخل المشترك ،نقترح استخدام مفتاح أوتوماتيكي بمنحنى .D

警告 危 险

مالحظة
بالنسبة لنظام تكنولوجيا المعلومات ،يجب تركيب جهاز حماية مكون من  4أقطاب على جهاز .UPS
تيار التسريب إلى األرض.
ا
حامال
إذا كانت الحماية من األعطال األرضية مطلوبة (أجهزة  )RCDفي منبع جهاز  ،UPSفيجب أن يكون جهاز الحماية التفاضلي
للخصائص التالية:
⚫ النوع B

⚫ غير حساس لنبضات التيار
⚫ متوسط حساسية أعلى من  0,3أمبير وأقل من  1أمبير
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 2.4.1.2الحماية من ارتجاع التيار
⚫ ضع الملصق في الشكل على لوحات التوزيع الموضوعة في منبع .UPS
⚫ يتم توريد الملصق مع جهاز .UPS
قبل العمل على هذه الدائرة
 اعزل مزود الطاقة غير المنقطعة ()UPS-ثم تحقق من الجهد الحالي على جميع أطراف التوصيل بما في ذلك أطراف التوصيل بالتأريض.

خطر ارتجاع التيار
مخطط توصيل UPS :بمدخل وتحويل مسار منفصل
توزيع العميل
طرف المدخل
L1
L2
L3

طرف تحويل
المسار

L11
L21
L31

مخطط توصيل UPS :بمدخل وتحويل مسار مشترك
توزيع العميل
UPSأطراف مداخل
L1
L11

L2
L21
1

L3

L31

توزيع العميل
انتبه :الطرف المحايد لتحويل المسار والمدخل على الجزء الداخلي من  UPSمشتركان.
 T1:موصل  3أقطاب موبينة  230فولت تيار متردد 60-50هرتز  Iاسمي >  o = 32أمبير على  NS3010وNS3020
و  63أمبير على NS3030
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 2.4.3البطاريات
تتكون سلسلة البطاريات من  40بطارية متصلة على التوالي ،وعلى األكثر يمكن تركيب سلسلتين من  40بطارية على التوالي
( B1-B2في هذه الوثيقة) داخل  . UPSالنقطة الموجبة والسالبة والمركزية (الجزء المشترك بين البطارية  20و )21تمر على حماية
البطارية قبل توصيل  .UPSللحصول على التفاصيل الخاصة بالتوصيل ،راجع الشكل  4-2أدناه:
تأريض-البطارية
بطارية -

بطارية +

 40بطارية متصلة على التوالي
( 9-7أمبير/ساعة)-

 40بطارية متصلة على التوالي
( 9-7أمبير/ساعة)-

الشكل 4-2 .الرسم البياني للبطاريات المتصلة على التوالي.

ال تفتح حامل منصهرات البطارية وهي تحت الحمل

警告 危 险

الحماية الداخلية للبطاريات
اسم الموديل

البطاريات

NS3010

NS3020

NS3030

A

A

A

مفتاح أوتوماتيكي تيار مستمر بمنحنى C

 25أمبير

 32أمبير

 50أمبير

منصهر x5114

 25أمبير

 40أمبير

--

 2.4.3مخرج UPS
يحد  UPSمن تيار اإلنتاج كما هو موضح في الفصلين  8.6و .8.7ومع ذلك ،يجب على المستخدم تثبيت جهاز حماية من التيار الزائد
على كل مخرج من مخارج لوحة التوزيع الخارجية وفقاا للوائح السارية لألنظمة.
 2.5كابالت الطاقة
صممت الكابالت وفقاا لألوصاف الواردة في هذا القسم .يجب أن تؤخذ المعايير التنظيمية المحلية لألسالك والظروف البيئية في االعتبار.
بالﻨﺴﺒة للﺤﺪ األدنى من مقاطع الكابالت ،يُﺮجى الﺮجﻮع إلى  IEC60950-1الجدول .b3

警告 危 险

تنبيه

قبل توصيل أجهزة  ، UPSتحقق من حالة وموضع جميع عوازل المداخل وتحويل المسار ،ومفتاح الفصل العام لنظام التوزيع.
تأكد من أن هذه العوازل مفتوحة كلها ،وضع ملصق "تنبيه :أعمال جارية" لمنع اإلغالق العرضي.
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 2.5.1أعلى تيار مستمر وأقل مقطع للكابالت.
الجدول 1-2
اسم الموديل

مدخل الشبكة

المخرج

البطاريات

PE

NS3010

NS3020

NS3030

طاقة UPS

KVA10

KVA20

KVA30

أقصى تيار مستمر A

 15أمبير

 30أمبير

 45أمبير

مقطع أدنى للكابالت

mmq4

mmq6

mmq10

أقصى تيار مستمر A

 15أمبير

 30أمبير

 45أمبير

مقطع أدنى للكابالت

mmq4

mmq6

mmq10

أقصى تيار مستمر A

 18أمبير

 36أمبير

 53أمبير

مقطع أدنى للكابالت.

6ملي متر مربع
(مالحظة )1

10ملي متر مربع
(مالحظة )1

16ملي متر مربع (مالحظة
)1

مقطع أدنى للكابالت

mmq4

mmq10

mmq10

ا
عزال مزدو اجا ومحمية ميكانيكياا.
 nota1:يجب أن تكون كابالت توصيل البطاريات معزولة

تنبيه

警告 危 险

إن الفشل في مراعاة تعليمات التأريض يمكن أن يسبب مشاكل التداخل الكهرومغناطيسي ،صدمة كهربائية ،وخطر نشوب الحريق ،إذا حدث عطل
باتجاه التأريض.

 2.5.2توصيل الكابالت
هام

警告 危 险

الع مليات الموصوفة في هذا الفصل يجب تنفيذها باالستعانة بكهربائيين مخولين أو عامل فني مؤهل .في حالة مواجهة صعوبة ،ال تتردد في
االتصال بخدمة الدعم التقني الخاصة بنا.

بعد وضع الجهاز وتأمينه في النهاية ،قم بتوصيل كابالت الطاقة ،باتباع اإلجراء أدناه:
.1

تحقق من أن جم يع مفاتيح التوزيع الخارجية لمدخل مزود الطاقة غير المنقطعة ومفتاح تحويل المسار من أجل الصيانة لمزود
الطاقة غير المنقطعة مفتوحة .أرفق عالمات التحذير الضرورية على هذه المفاتيح لمنع االستخدام العرضي لها وغير المصرح
به.

.2

افتح باب الخزانة ،وأزل الغطاء السفلي األيسر .أطراف المدخل والمخرج وأطراف البطارية والتأريض مرئية اآلن .
قم بتوصيل كابل تأريض المدخل على طرف تأريض المدخل .تحذير :يجب توصيل كابل التأريض وفقاا للوائح المحلية أو
الوطنية.

.4

مع تغذية جهاز  UPSمن خط مدخل فردي ،يجب توصيله بالمدخل الرئيسي  L1 - L2 - L3وكابالت حمل المخرج المتصلة
وصل مدخل الشبكة على
بطرف مخرج  L12 - L22 - L32. :UPSمع تغذية  UPSبخطين ،قم بإزالة قضبان توصيل المدخلِ ،
وحول المسار على األطراف  .L11-L21-L31إن عزم الربط هو 30كجم ) 50،(M5كجم ) 180،(M6كجم (.)M8
L1-L2-L3
ِ
اتبع اتجاه دوران المراحل عند توصيل المدخل؛ في حالة وجود خطأ ،سيشير مزود الطاقة غير المنقطعة لذلك بإصدار تحذير.

.5

قم بتوصيل كابالت البطارية بين أطراف البطارية الخاصة بـ  UPSوحماية خزانة البطاريات الخارجية .انتبه للقطبية ،وافتح
وسائل حماية البطاريات.

.3
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警告 危 险

تحذير  -جهد خطير موجود على أطراف البطارية ≥ 400فولت تيار مستمر

العمليات الموصوفة في هذا الفصل يجب تنفيذها باالستعانة بكهربائيين مخولين أو عامل فني مؤهل.
تحقق من توصيل القطبية الصحيح بين مشابك البطارية ومشابك .UPS
افصل الكابالت التي تحمل العالمة  Aو Bفي الدرج  1والدرج  .5ال تقم بتوصيل الكابالت ،وإغالق مفاتيح البطارية قبل أن تتحقق
من القطبية والجهد ،وقبل أن تطلب موافقة الشخص المسؤول.
.6

أعد تركيب جميع األغطية الواقية.
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 2.5.3توصيل البطاريات
يوجد على اللوحة األمامية  NS3000 10-30كيلو فولت أمبير ،وهو عبارة عن حماية للبطاريات الداخلية فقط .يمكن توصيل خزانة
البطارية الخارجية بلوحة المشابك .إذا أراد العمالء استخدام بطاريات خارجية ،فيجب عليهم تثبيت وسائل الحماية الكافية بين UPS
والبطارية الخارجية.
قد يكون لدى جهاز  UPSداخلياا مجموعة أو مجموعتان من البطاريات تسمى B1 :و .B2تتكون كل سلسلة من  20+ 20بطارية بنقطة
مشتركة (انظر الجدول  .)1يتم عرض توصيل البطاريات الداخلية في الشكل5-2.
مزود الطاقة غير المنقطعة

B1

B1+B2

NS3010

* 740أمبير ساعة أو 9
أمبير/ساعة

* 7*402أمبير ساعة أو 9
أمبير/ساعة

NS3020

* 740أمبير ساعة أو 9
أمبير/ساعة

* 7*402أمبير ساعة أو 9
أمبير/ساعة

NS3030

----------

* 7*402أمبير ساعة أو 9
أمبير/ساعة

الجدول1 .

警告 危 险

تحذير  -جهد خطير موجود على أطراف البطارية ≥ 400فولت تيار مستمر

يجب تثبيت البطاريات الداخلية على جهاز  UPSباستخدام المجموعات األصلية التي وردها المورد والتي تشمل:
الصناديق البالستيكية المخصصة لـ  8بطاريات (صندوق البطارية)
مجموعة الكابالت ،كودKITNS-CAVBATINT .
اتبع تعليمات الشركة المصنعة.

ا
منفصال عن البطاريات .تعليمات التكوين على  40بطارية.
 UPS 2.5.3.1مشحون
 )1افتح عازل البطارية.
)2

أدخل البطاريات في الصناديق البالستيكية المناسبة وقم بتوصيلها متب اعا الشكل B.2.5

 )3باستخدام جهاز متعدد إلكتروني ،تحقق من القطبية الصحيحة ألطراف البطارية والجهد (يجب أن يكون لدى  8بطاريات
قرابة  104-101فولت 4 ،بطاريات قرابة  52-50فولت)
 )4أغلق الصناديق في موقعين على األقل بشريط الصق.
 )5أدخل صندوق البطارية وفقاا للشكل .A.2.5 .يُرجى االنتباه إلى أن جميع الكابالت مميزة بعالمات ولها ألوان مختلفة.
 )6قم بتوصيل البطاريات حسب الشكل ،A.2.5 .ال تقم بتوصيل الكابالت  Aو Bفي الدرج رقم .1
 )7في الدرج  1الموجود على اليسار ،قم بتوصيل الكابل الذي يحمل عالمة  Aبالكابل المميز بعالمة  Bعلى الدرج .2
 )8تحقق من جهد الطرف السالب لـ  B1في عازل البطارية .يكون السالب في الطرف السفلي على يمين العازل ،ويكون المحايد
في الطرف السفلي المركزي للعازل.
 )9ومع  20نبضة يكون الجهد سالباا ،ويجب أن يوجد قرابة  255-فولت 260-/فولت.
 )10في الدرج  )+B1( 1الموجود على اليمين ،قم بتوصيل الكابل الذي يحمل عالمة  Aبالكابل المميز بعالمة  Bعلى الدرج .2
 )11تحقق من جهد الطرف الموجب لـ  B1في عازل البطارية .يكون الموجب في الطرف السفلي على يسار العازل ،ويكون
المحايد في الطرف السفلي المركزي للعازل.
ُ
 )12ومع  20نبضة يكون الجهد موجباا ،ويجب أن يوجد قرابة  255-فولت 260/فولت.
هام :باستخدام  80بطارية ،كرر العمليات المذكورة أعاله عن طريق تغيير الدرج  1مع الدرج  5و B1مع  .B2تنبيه :اعمل في كتلة
البطاريات  B1غير المتصلة.
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 UPS 2.5.3.2مشحون ببطاريات داخلية .ابدأ من التعليمات الموضحة في الفقرة .2.5.3.1
قائمة الرموز الشكلA2.5 .

B1

أول سلسلة مكونة من  40بطارية بنقطة مشتركة

B2

ثاني سلسلة مكونة من  40بطارية بنقطة مشتركة

 BATعالمة الكابل السالب لسلسلة مكونة من  40بطارية BAT+عالمة الكابل الموجب لسلسلة مكونة من  40بطارية
 BATT -.Nنقطة مركزية لسلسلة مكونة من  40بطارية
C

كابل البطارية

A

عالمة كابل مخرج موجب لسلسلة مكونة من  8أو  4بطاريات

B

عالمة كابل مخرج سالب لسلسلة مكونة من  8أو  4بطاريات
الشكل A :.2.5 .منظر أمامي وتوصيل
البطاريات

األعلى

رف 5
+B2

- B2

عدد  8بطارية

عدد  8بطارية

على التوالي

على التوالي

قاطع
البطارية

مالحظة 1

رف 4
+B2

- B2

عدد  8بطارية

عدد  8بطارية

على التوالي

على التوالي

رف 3
+B2

- B2

+B1

- B1

عدد  4بطارية

عدد  4بطارية

عدد  4بطارية

عدد  4بطارية

على التوالي

على التوالي

على التوالي

على التوالي

رف 2
+B1

- B1

عدد  8بطارية

عدد  8بطارية

على التوالي

على التوالي

رف 1
+B1

- B1

عدد  8بطارية

عدد  8بطارية

على التوالي

على التوالي

زر

مالحظة  :1قاطع البطارية أو  = F1مفتاح أو منصهرات لحماية البطاريات الداخلية
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الشكل  B :2.5منظر علوي داخلي لموضع البطاريات
األعلى

رف 5

رف 4

رف 3

رف 2

رف 1

زر
I

-22-

السلسلة  NS3000دليل المستخدمالمراجعة05 .

 2.6توصيالت التحكم واالتصال
في الشكل  6-2تم وصف اآلتي :الواجهة مع لوحة المالمسات النظيفة () ،J2-J10واجهة االتصاالت (المسلسل ،RS232
المسلسل  485ولوحة واجهة  )SNMPولوحة التوصيل على التوازي.

بدء
البطارية

التوازي

لوحة المرحل
الشكل 6-2 .واجهة المالمسات النظيفة واالتصال.

يقبل جهاز  UPSاإلشارات الخارجية النظيفة المتصلة عبر األطراف الخارجية للمالمس النظيف على طرف  .Phoenixومن
خالل برمجة البرامج ،يتم تنشيط هذه اإلشارات عندما تكون متصلة بـ  24+فولت إلى التأريض .يجب فصل الكابالت المتصلة
بالمالمسات النظيفة عن كابالت الطاقة .عالوة على ذلك ،يجب أن تكون هذه الكابالت معزولة بعزل مزدوج وبمقطع نموذجي من 0,5
مترا.
إلى  1,5مم مربع للحصول على الحد األقصى لطول التوصيل بين  25و 50ا
 2.6.1واجهة المالمسات النظيفة للﺒﻄاريات ودرجات الﺤﺮارة الﻤﺤﻴﻄة (خيار)
يمكن للمداخل  J2و J3على التوالي أن تكشف عن درجة حرارة البطاريات ودرجة حرارة البيئة المحيطة ،ويمكن استخدامها في
الرصد البيئي وفي تعويض جهد البطارية وفقاا لدرجة حرارة البطارية .1
إن مخطط التوصيل للمداخل  J2و J3موضح في الشكل  ،7-2ووصف المداخل  J2و J3في الجدول .2-2

TEMP_ENV

J3

TEMP_BAT

J2

الشكل 7-2 .مخطط توصيل  J2و J3لقياس درجات الحرارة.
الجدول2-2 .
الموضع

االسم

J2.1
J2.2
J3.1
J3.2

TEMP_BAT
األرضي
TEMP_ENV
األرضي

النطاق
الكشف عن درجة حرارة البطاريات
صفر
الكشف عن درجة حرارة البيئة
صفر

مالحظات:
من الضروري استخدام جهاز استشعار محدد لدرجة الحرارة ( R25 = 5كيلو أوم ،B25/50 = 3275) ،يرجى التأكد من الشركة المصنعة،
أو االتصال بالوكيل المحلي للصيانة قبل الطلب.

 2.6.2مدخل () EPOخيار))
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مزود الطاقة غير المنقطعة مزود بوظيفة إيقاف التشغيل عند الطوارئ ( .)EPOيمكن تفعيل هذه الوظيفة
محم بغطاء
بالضغط على زر في لوحة التحكم لمزود الطاقة غير المنقطعة أو باستخدام مالمس عن بُعد يقدمه المستخدم .إن زر ٍ EPO
بالستيكي مزود بمفصالت.
 J4هو مدخل التحكم عن بُعد لـ  .EPOهذا يتطلب دائرة قصيرة  NCو 24+فولت أثناء التشغيل العادي ،يتم تنشيط  EPOعند
فتح  NCو 24+فولت ،أو عندما يتم عمل ماس كهربائى بين  NOو 24 +فولت .مخطط التوصيل موضح في الشكل ،8-2 .ويرد
الوصف في الجدول .3-2
+24V

J4
EPO_NO

+24V

EPO_NC

الشكل 8-2 .مخطط التوصيل لـ  EPOعن بُعد
الجدول 3-2 .وصف  EPOعن بُعد
الموضع

االسم

النطاق

J4.1

EPO_NC

يكون  EPOنش ا
طا عند فتح المالمس مع J4.2

J4.2

 24＋فولت

J4.3

EPO_NO

 24 +فولت ،نقطة مشتركة من  NCوNO
يكون  EPOنش ا
طا عند حدوث دائرة قصيرة مع J4.2

في حالة االحتياج إلى جهاز خارجي لإليقاف عند الطوارئ ،فيجب توصيله عبر المشابك المخصصة لـ  .J4يحتاج الجهاز
الخارجي لإليقاف في حاالت الطوارئ إلى استخدام كابالت معزولة للتوصيل عن بُعد بمفتاح اإليقاف المفتوح/المغلق عادة بين
المشبكين .عند عدم استخدام هذا الجهاز ،فيجب فتح الدبابيس  2و 3لـ  ،J4أو تقصير دائرة الدبابيس  1و 2لـ .J4

警告 危 险

مالحظات

 .1إن تأثير جهاز اإليقاف في حاالت الطوارئ داخل جهاز  UPSيوقف تشغيل المقوم والعاكس وتحويل المسار االستاتيكي .ومع ذلك ،ال يتم
فصله داخلياا عند مدخل الشبكة وإمداد طاقة البطارية .لفﺼﻞ مﺰود الﻄاقة  UPSبﺼﻮرة كاملة ،قﻢ بفﺘح مفاتيح المدخل عند منبع  UPSومفتاح أو
منصهرات البطارية للجهاز عند تنشيط .EPO
 EPO .2بعيد اختياري .يتوفر على اللوحة  EPOبين الدبوس  1و 2لـ  ،J4إذا لم يتم استخدامه فسوف يتم تقصيره.
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 2.6.3مدخل مالمس نظيف للمولد (اختياري)
 J5هو واجهة المدخل الستخدام  UPSمع المولد .يشير توصيل السن  2مع  i +24فولت إلى أن جهاز  UPSمزود بالتيار من
مولد .يرد مخطط التوصيل في الشكل  ،9-2بينما يوجد وصف المالمسات في الجدول .4-2

+24V

J5

مساعد

AUX-N.O.
مفتوح عادة

GEN

مساعد مفتوح عادة

AUX-N.O.

المولد

发电机

الشكل 9-2 .مخطط توصيل لمدخل المولد
الجدول 4-2 .وصف التوصيل من المولد
الموضع

االسم

J5.1
J5.2
J5.3

 24+فولت
المولد
األرضي

النطاق
التغذية الكهربائية V24+
حالة توصيل المولد
صفر

 2.6.4عازل البطاريات ( BCBاختياري)
يتوفر  J6و J7لتحرير أي مفتاح مغناطيسي حراري خارجي للبطارية ولإلشارة إلى حالته .مخطط التوصيل موضح في الشكل
 10-2والوصف في الجدول .5-2
+24V

+24V

+24V

J7

J6

BCB_ONL

BCB_CON
T

BCB_DRV

الشكل 10-2.الرسم البياني لتوصيل BCB
الجدول 5-.2 .وصف الوظيفة BCB

الموضع
J6.1
J6.2
J7.1
J7.2

النطاق

االسم

التحكم في موبينة التحرير الخاصة بأي مفتاح مغناطيسي حراري خارجي :خصائص
BCB_DRV
المدخل 24 + :فولت 20 ،ملي أمبير.
 BCB_CONTمدخل متاح للمالمس المساعد رقم عازل البطارية الخارجي.
صفر
األرضي
ا
 BCB_ONLالمدخل المتاح للمالمس  N.Aإذا كان مغلقا يشير إلى تدخل حماية البطارية الخارجية
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 2.6.5خرج إنذار البطارية (اختياري)
 J8هو مخرج بمالمس نظيف يحذر من أن جهد البطارية منخفض ،ومن أن البطارية أقل من الحد األدنى لالستقاللية المحددة التي
يقدمها  UPSعلى  .J8مخطط التوصيل موضح في الشكل  11-2والوصف في الجدول.6-2 .

J8
GND

BAT_LOW_NO

BAT_LOW_NC

الشكل 11-2 .مخطط توصيل مالمس إنذار البطارية
الجدول6-2 .
النطاق

الموضع

االسم

J8.1
J8.2
J8.3

BAT_LOW_NC
BAT_LOW_NO
األرضي

مالمس إنذار البطارية ( :)NCمفتوح أثناء تفعيل اإلنذار
مالمس إنذار البطارية ( :)NOمغلق أثناء تفعيل اإلنذار
النقطة المشتركة

 2.6.6مالمس نظيف لمخرج اإلنذار العام (اختياري)
يتوفر اتصال نظيف على  J9مما يشير إلى أن واحد أو أكثر من اإلنذارات نشط.
مخطط التوصيل موضح في الشكل  12-2ووصف المالمسات في الجدول .7-2

J9
GND

ALARM_NO

ALARM_NC

الشكل 12-2 .مخطط توصيل اتصال إنذار عام نظيف
الجدول 7-.2 .وصف مالمس اإلنذار العام
الموضع
J9.1
J9.2
J9.3

النطاق

االسم

 ALARM_NCمالمس اإلنذار العام ( )NCمفتوح أثناء تفعيل اإلنذار
 ALARM_NOمالمس اإلنذار العام ( :)NOمغلق أثناء تفعيل اإلنذار
النقطة المشتركة
األرضي
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 2.6.7مالمس نظيف النقطاع شبكة التيار الكهربائي للتغذية (اختياري)
صا بالمالمس النظيف.
 J10هو مالمس نظيف للمخرج الخاص بانقطاع تيار الشبكة ،عندما ينقطع تيار الشبكة فإن النظام يطلق
إنذارا خا ا
ا
مخطط التوصيل موضح في الشكل  13-2والوصف في الجدول .8-2

J10
GND

UTI_FAIL_NO

UTI_FAIL_NC

الشكل 13-2 .مخطط توصيل مالمس انقطاع تيار الشبكة
الجدول 8-.2 .وصف مالمس انقطاع تيار الشبكة
الموضع
J10.1
J10.2
J10.3

النطاق

االسم

 UTI_FAIL_NCمالمس انقطاع تيار الشبكة ( )NCمفتوح أثناء تفعيل اإلنذار
 UTI_FAIL_NOمالمس انقطاع تيار الشبكة ( )NOمغلق أثناء تفعيل اإلنذار
النقطة المشتركة
األرضي
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 2.6.8منفذ  RS232-RS485ولوحة SNMP
توفر منافذ  RS232و RS485بيانات عبر مسلسل يم كن استخدامها لبدء التشغيل والصيانة من قبل الفنيين المعتمدين أو موظفي
الصيانة ،أو يمكن استخدامها لبناء نظام مراقبة.
 UPSilonهو برنامج مراقبة بواجهة تصويرية مبسطة.
هذ البرنامج مزود أيضاا بوظيفة إيقاف تشغيل آلي لخوادم الحاسب المنفردة أو ألنظمة خوادم الحاسب المتعددة في حالة عدم توافر
الشبكة.

برنامج  UPSilonمجاني يمكن تنزيله من الرابط
http://www.megatec.com.tw/Upsilon2000v5.3.rar

الرخصة:
رمز الرخصة مذكور على الملصق خلف الباب بالقرب من لوحة البيانات.
على لوحة التحكم الشاملة اضبط العناصر التالية:

الشاشة الرئيسية UPSilon

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة كتيب تعليمات .SW UPSilon
 2.6.8.1لوحة SNMP
يتم استخدام لوحة ( SNMPاختيارية) لالتصال بشبكة UPS
إعدادات الشاشة المطلوبةCOMM SET MENU :
Addr 001
MODE RTU
BAUD 9600

) SNTمالحظة )1
مالحظة  :1الستخدام  .s.wالخاص باالتصال قم بتعيين MTR

هام :يجب تركيب اللوحة بعد إيقاف تشغيل .UPS
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 2.7الرسم البياني للتركيب

لوحة SNMP

حماية
PEتأريض

مدخل
حرارة البطارية
حرارة العاكس

تحويل مسار

مولد

كابل الطاقة

مالمس جاف

مخرج

إنذار انخفاض
البطارية
إنذار
عام
فشل

بطارية

المرفق
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مخرج

)a

 10كيلو فولت أمبير ~  30كيلو فولت أمبير مجموعة المشابك الخاصة بالمدخل والمخرج والبطارية
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الفصل  3عمليات التشغيل

فيما يلي وصف تشغيل  UPSوأجهزة التحكم والبطاريات.

警告 危 险

تنبيه :جهد الشبكة و/أو جهد البطارية خطيران تحت األغطية الواقية.

．1ال يمكن للمستخدم استخدام المكونات التي ال يمكن الوصول إليها إال باألدوات عن طريق فتح غطاء الحماية.
．2يُصرح فقط للعامل الفني المؤهل بإزالة مثل هذه األغطية.

 3.1مقدمة
يوفر  UPSإمكانات عالية الستمرارية التغذية بالتيار المتردد لتلبية احتياجاتك من الحمل.ال يتأثر جهد مخرج مزود الطاقة غير المنقطعة
بتغيرات الجهد والتردد واالضطرابات الموجودة في شبﮐات تزويد التيار المتردد.
ويتحقق ذلك من خالل التحويل المزدوج بالتبديل إلى التردد العالي () ،PWMوالمرتبط بالتحكم الرقمي تما اما ( )DSPمما يزيد من
االعتمادية والراحة.
 3.1.1المبادئ
كما هو موضح بالشكل  ،1-3مدخل التيار المتردد  ACمغذى في مدخل مزود الطاقة غير المنقطعة ومحول إلى مصدر تيار مستمر.
ومصدر التيار المستمر هذا يغذي العاكس ،ويحول مصدر التيار المستمر إلى مصدر نظيف مستقل عن مدخل التيار المتردد .البطارية
تغذي الحمل من خالل العاكس في حالة انقطاع تغذية شبكة المدخل .ويمكن أيضاا تغذية األحمال عبر تحويل المسار االستاتيكي.
عندما يحتاج  UPSإلى الصيانة ،سيتم نقل الحمل إلى تحويل المسار من أجل الصيانة دون انقطاع الحمل ،ويمكن إجراء الصيانة أثناء
انقطاع الجهد الكهربائي.

تحويل المسار من أجل الصيانة
مدخل تحويل
مسار

تحويل مسار

تيار متردد

تيار مستمر

مخرج

تيار مستمر

تيار متردد

قاطع البطارية أو حامل المنصهر F1

الشكل 1-3 .الرسم التخطيطي للنظام
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 3.1.2تحويل المسار
أثناء التشغيل العادي يُغذَّى الحمل من العاكس؛ ولكن في حالة الحمل الزائد أو الخلل بالعاكس ،ينتقل الحمل آلياا إلى خط تحويل المسار االستاتيكي.
لتوفير نقل سلس بين مخرج العاكس وخط تحويل المسار االستاتيكي ،يتم اإلبقاء على العاكس في المرحلة مع شبكة التغذية الخاصة بتحويل المسار.
يحافظ التحكم اإللكترو ني للعاكس على مزامنة العاكس للتردد عند تحويل المسار االستاتيكي ،شريطة أن يبقى تحويل المسار داخل إطار التردد المحدد.
إن جهاز  UPSالمتصل على التوالي مجهز بمداخل مخصصة لشبكة تحويل المسار.
يوجد على  UPSتحويل مسار يدوي من أجل الصيانة ،وهو يسمح بتزويد الحمل أثناء إيقاف  UPSللصيانة الروتينية.

警告 危 险

مالحظات
عندما يعمل مزود الطاقة غير المنقطعة بوضعية تحويل المسار (للتحكم) أو بتحويل المسار من أجل الصيانة ،ال يكون الجهاز المتصل محمياا من
انقطاع التيار والجهد الزائد والجهد المنخفض.

 3.1.3تعويض جهد البطاريات مع درجة الحرارة.
يمكن توصيل مستشعر درجة الحرارة على  UPSلمراقبة درجة الحرارة في الخزانة الخارجية للبطاريات ،وهذا الملحق يسمح بتحسين إدارة
البطاريات.

حرارة العاكس

حرارة البطارية
لوحة مالمس جاف
UPSلـ

بطارية
الشكل 2-3 .الرسم التخطيطي لتوصيل تعويض درجة الحرارة
مالحظة  :1استخدم كابل بعزل مزدوج  750/450فولت وعلى أي حال يتوافق مع شروط التركيب بالحد األدنى من المقطع الذي يبلغ  1مم مربع.
مالحظة  :1ثبت الكابل بأربطة الكابالت الموجودة على ظهر جهاز .UPS
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 3.2وضعيات التشغيل
إن  NS3000هو مزود الطاقة غير المنقطعة على الخط بتحويل مزدوج ،يسمح بالتشغيل في هذه الوضعية:
⚫ وضعية عادية
⚫ وضعية البطارية
⚫ وضعية التشغيل التلقائي
⚫ وضعية تحويل المسار
⚫ وضعية الصيانة (تحويل مسار يدوي)
⚫ وضع ECO

(قابل للتعين بواسطة البرنامج)

⚫ وضعية المحول

(قابلة للتعين بواسطة البرنامج)

⚫ وضعية التوصيل على التوازي المتكرر (اختيارية)

 3.2.1الوضعية العادية
مزود الطاقة غير المنقطعة يغذي العاكس .تتم تغذية العاكس بدوره من خالل الشبكة ،إن وجدت ،أو بواسطة البطارية.
هذه الوضعية من التشغيل مناسبة لألحمال الحرجة.

 3.2.2وضعية البطارية
يقوم  UPSبتشغيل حمل البطارية إذا كان مصدر الطاقة غائباا .إذا كان  UPSيعمل في الوضعية العادية عند غياب مصدر الطاقة ،فعند عودة تيار
الشبكة ،ال يوجد أي انقطاع في تغذية الحمل.
مالحظة :إذا كان تيار الشبكة غائباا ،فيمكن أيضاا بدء تشغيل  UPSبواسطة البطاريات ،وهذه الوظيفة اختيارية( ،الكود .)KITNS-BATSTART

 3.2.3وضعية التشغيل التلقائي
يمكن أن تنفد البطارية بسبب الغياب الطويل للتغذية الكهربائية الخاصة بمدخل التيار المتردد .ينطفئ العاكس عندما تصل البطارية إلى نهاية التفريغ
( .)EODيمكن برمجة  UPSمن أجل "إعادة التشغيل التلقائي بعد نهاية التفريغ ( .")EODفي هذه الحالة ،تتم إعادة تشغيل  UPSبعد مرور فترة
زمنية من عودة تيار شبكة المقوم ،يمكن برمجة وقت التأخير باالستعانة بالفني الذي يقوم بالتشغيل.
خالل فترة تأخير إعادة تشغيل العاكس ،تتم إعادة شحن البطاريات السليمة بواسطة جهاز  ،UPSوبهذه الطريقة عند االنقطاع التالي لتيار الشبكة
الكهربائية يمكن لـ  UPSأن يشغل الحمل للفترة الزمنية الدنيا.

 3.2.4وضعية تحويل المسار
ا
تحويال للحمل من
في حالة الحمل الزائد للعاكس في الوضعية العادية ،أو إذا أصبح العاكس لبعض األسباب غير متاح ،يجري مفتاح التبديل االستاتيكي
العاكس إلى مصدر تحويل المسار ،دون أي انقطاع في طاقة الحمل.

 3.2.5وضعية الصيانة
لتنفيذ الصيانة يتوفر مفتاح تحويل المسار اليدوي من أجل الصيانة ،كما يتم عرض التعليمات على ملصق بالقرب من عازل تحويل المسار من أجل
الصيانة .Q3
وبهذه الطريقة ،يمكن استبدال اللوحات اإللكترونية الخاصة بـ .UPS
هام :ومن الشاشة الرئيسية للوحة التحكم الشاملة ،ادخل القائمة الرئيسية ،وفعِل أمر تحويل المسار من أجل الصيانة ،ثم اجعل العازل الدوار  Q3في
وضعية الصيانة ،وافتح المفاتيح  Q2،Q1وحمايات البطاريات الداخلية والخارجية.
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警告 危 险

تنبيه :خطر أثناء كون  UPSفي وضعية تحويل المسار من أجل الصيانة.

بعد تحويل  UPSإلى وضعية تحويل المسار من أجل الصيانة وفتح عوازل التيار الكهربائي للشبكة والبطارية الموجودة في جهاز  ،UPSتظل
أطراف البطارية ومدخل  UPSومخرجه أيضا تحت الجهد الكهربائي .انتظر دو اما  5دقائق قبل الوصول إلى األجزاء الداخلية في جهاز UPS

3.2.6وضعية ECO
يجب تمكين وضعية  ECOبواسطة خدمة العمالء ،وال يمكن تعيينها إال باستخدام البرنامج المناسب
من خالل تحديد هذه الوضعية ،ستبلغ كفاءة UPS 99%
يتم تزويد الحمل بشكل طبيعي مباشرة من مصدر التيار الرئيسي عن طريق تحويل المسار االستاتيكي.
عندما يكون تيار الشبكة الكهربائية مقطوعاا أو خارج نطاق تفاوت الجهد والتردد المضبوطين ،يقوم  UPSبنقل الحمل إلى العاكس.
في هذه الوضعية ،قد يتعرض الحمل النقطاع جهد التغذية الكهربائية  15-12.4ملي ثانية.

 3.2.7وضعية محول الترددات.
إذا تم استخدام  UPSفي وضعية محول التردد ،فسوف يوفر تردد بمخرج ثابت يبلغ  50هرتز أو  60هرتز .نطاق تردد المخرج هو  40هرتز 70 -
هرتز .في هذه الوضعية ،ال يتوفر تحويل المسار االستاتيكي ،تبقى وضعية البطارية نشطةا.
يجب تمكين وضعية محول التردد بواسطة خدمة العمالء ،وال يمكن تعيينها إال باستخدام البرنامج المناسب.

警告 危 险

تنبيه:
إذا كان تردد المخرج هو نفس تردد مخرج  ،UPSفإن الجهاز يجعل شبكة تحويل المسار متاحة أيضاا .ومع ذلك ،من الممكن فصل خط تحويل
المسار عن طريق فصل الكابالت من لوحة المشابك (انظر الفصل  .)2.7في هذه الحالة ،لن يكون تحويل المسار متا احا.
إذا كنت ال تريد فصل تحويل المسار فعلياا ،فاحرص دائ اما على فتح مفتاح تحويل المسار  .Q2إذا كنت ترغب في استخدام خط تحويل المسار ،فقم
بإغالق  ،Q2وهذا ممكن فقط عندما يكون العاكس متزامناا مع مصدر الطاقة الداخلة إلى .UPS

 3.2.8وضعية التوصيل المتكرر على التوازي
يمكن توصيل أجهزة  UPS NS3000مباشرة على التوازي مع بعضها البعض ،كما يضمن منطق تحكم التشغيل المتوازي عمل جميع أجهزة
 UPSكجهاز  UPSواحد ،ويتم توزيع الحمل بالتوازي بين الوحدات في نفس الوقت .وبزيادة حجم النظام بشكل صحيح تزيد اعتماديته .يمكن توسيع
التوصيل على التوازي حتى  6وحدات.

 3.3إدارة البطارية
 3.3.1التشغيل العادي
يجب تعيين الوظائف التالية أثناء التنشيط وذلك باالستعانة بالموظفين المعتمدين باستخدام برنامج مخصص.
.1
.2

التيار المستمر إلعادة شحن ال ُمعزز.
يجب ضبط قيمة التيار وفقاا للسعة أمبير/ساعة ونوع البطارية
جهد إعادة شحن المعزز المستمر.
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يمكن تعيين قيمة جهد إعادة شحن ال ُمعزز وفقاا للخصائص التي يتطلبها نوع البطارية.
بالنسبة إلى البطاريات محكمة الغلق (الجافة) المصنوعة من الرصاص () ،VRLAفال يجب أن يتجاوز أقصى جهد إلعادة شحن ال ُمعزز 2,4
فولت/خلية.
 .3إعادة شحن التعويم
ا
يمكن ضبط قيمة جهد إعادة شحن التعويم أثناء الصيانة وفقا للخصائص التي تتطلبها البطاريات.
بالنسبة لبطاريات الرصاص محكمة الغلق ( )VRLAفهي تتراوح بين  2.2فولت و 2.3فولت.
جهد إعادة شحن التعويم مع تعويض درجة حرارة التشغيل (اختياري)
.4
يمكن ضبط معامل تعويض درجة الحرارة وف اقا لخصائص البطاريات.
.5

الحماية من نهاية التفريغ ( :EODنهاية التفريغ).

إذا انﺨفﺾ جهﺪ الﺒﻄارية ألقل من قﻴﻤة  ،EODيﺘﻢ إيقاف تﺸغﻴﻞ العاكس ،ويﺘﻢ فصل الﺒﻄاريات لﻤﻨع تفﺮيها .إن  EODقابلة إلعادة التعيين وعادة ما
تكون بطاريات الرصاص  VRLAبين  1.6فولت/خلية و 1.7فولت/خلية ،في حين بطاريات  NiCdبين  0.9فولت/خلية و 1.1فولت/خلية.
.6

وقت التحذير المسبق من الوصول إلى الحد األدنى من قدرة البطارية

 3.3.2الوظائف المتقدمة (الفحص التلقائي للبطارية وصيانتها)
بفضل استخدام هذه الوظيفة على فترات دورية ،يتم تفريغ  ٪20من السعة االسمية للبطارية تلقائياا ،ويجب أن يتجاوز الحمل الفعلي أثناء
.7
االختبار  ٪20من السعة االسمية لـ ( UPSكيلو فولت أمبير) .إذا كان الحمل أقل من  ،٪20ال يتم إجراء االختبار .يمكن ضبط الفاصل الزمني
الدوري إلجراء االختبار التلقائي من  30إلى  360يو اما .يمكن تعطيل اختبار البطارية.
شروط تنفيذ فحص البطاريات أثناء شحن التعويم على األقل لمدة  5ساعات ،وحمل ما بين  ٪20و ٪100من الطاقة االسمية لـ .-UPS
التنشيط  -يدوياا من خالل أمر "( " Battery Maintenance Testاختبار صيانة البطارية) الموجود على لوحة التحكم الشاملة.

 3.4حماية البطاريات
يجب تعيين الوظائف التالية أثناء التنشيط وذلك باالستعانة بالموظفين المعتمدين باستخدام برنامج مخصص.
.1

التحذير المسبق من القدرة المنخفضة للبطارية

يتم تنشيط إنذار الوصول إلى الحد األدنى المسبق من جهد البطارية قبل نهاية تفريغها .بعد ظهور إنذار الحد األدنى المسبق من جهد البطارية،
يحوز  UPSقدرة بطارية متبقية تسمح بقُرابة  3دقائق من التفريغ عند الحمل الكامل..
.2

حماية نهاية التفريغ ()EOD

إذا كان جهد البطارية أقل من قيمة نهاية التفريغ  ،EODفإن العاكس ينغلق .يمكن تعيين قيمة نهاية التفريغ من  1.6فولت/خلية إلى  1.75فولت/خلية
(لبطاريات الرصاص) أو  0.9فولت/خلية إلى  1.1فولت/خلية (لبطاريات )NiCd
.3

إنذار تدخل عازل حماية البطارية (اختياري)

يتم تنشيط اإلنذار عند تدخل عازل البطارية .تتصل البطاريات الخارجية بـ  UPSعن طريق عازل الحماية .عﻨﺪ فﺘح عازل الﺒﻄارية يﺪوياا أو عﻨﺪ
تدخل مالمس موضع العازل فسوف تتم إدارته بﻮاسﻄة  ،UPSويصدر اإلنذار .انظر الرسم التخطيطي للمرحل االختياري.
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الفصل  4التركيب باستخدام التوصيل على التوازي.
بالنسبة إلى وضع التوصيل على التوازي ،يجب تركيب  UPSوفقاا للتعليمات الواردة في هذا الفصل وفي الفصول التي تتناول  UPSفي الوضعية
المنفردة.
يتم توصيل األجهزة المنفردة على التوازي ومتصلة كما هو موضح في الشكل ،1-4 .ويجب أال يتجاوز الفرق بين أطوال كابالت األجهزة المنفردة
للمخرج 10م .نوصي باستخدام خزانة تحويل المسار الخارجية لتسهيل الصيانة والفحص.

إمدادات طاقة أخرى
UPS2مدخل طاقة التيار الرئيسي،
L1 ،L2 ،L3 ،Nطرف

مقوم

عاكس

UPS1مدخل طاقة التيار الرئيسي،
L1 ،L2 ،L3 ،Nطرف

مقوم

شاحن

شاحن

عاكس

مخرج إمداد طاقة

حمل متصل

الشكل 1-4 .النظام النموذجي للتوصيل على التوازي N + 1
مالحظة :عندما يتجاوز الحمل طاقة الجهاز المنفرد ،يجب استخدام تحويل مسار يدوي خارجي.
يجب تزويد كابالت التحكم للتشغيل عن طريق التوصيل على التوازي بالعزل المزدوج المحمي بطول  30م كحد أقصى .يجب توصيل الكابالت
المتس لسلة بالتوصيل على التوازي بجميع المنافذ التسلسلية لتشكيل حلقة مغلقة ،كما هو موضح في الشكل .2-4
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2#
UPS

N#
UPS

الشكل 2-4.كابالت التحكم في التشغيل عن طريق التوصيل على التوازي
بداية التوصيل على التوازي
يجب أن يتم التفعيل األول للتوصيل على التوازي باالستعانة بموظفين مؤهلين.
شغل جهاز  UPSبشكل فردي وبالتسلسل خالل دقيقة واحدة أو قم بتوصيل حمل المخرج بعد بداية التوصيل على التوازي.
هذا لتجنب األحمال الزائدة من أجهزة  UPSالمنفردة.
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الفصل  5إجراءات التشغيل
يصف هذا الفصل تعليمات التشغيل الخاصة بـ  UPSبالتفصيل.
ا
فضال راجع الفصل .5
للحصول على إرشادات حول استخدام مفاتيح الوظائف والشاشة،
أثناء التشغيل ،يمكن أن ينطلق اإلنذار المسموع في أي وقت ،ويمكن إسكاته من خالل الشاشة.

警告 危 险

تنبيه -يوجد تيار خطير داخل جهاز  ،UPSلذلك ،ال تقم بإزالة لوحات الحماية

．1يمكن الوصول إلى األجزاء فقط عن طريق فتح غطاء الحماية باألدوات .يُحظر على المستخدم إزالة وسائل الحماية.
．2يُصرح فقط للعامل الفني المؤهل بإزالة مثل هذه األغطية.

 5.1مفاتيح الطاقة
كما هو موضح في الشكل ،1-5 .منظر  UPSمع فتح الباب ،عوازل الطاقة ظاهرة وتشمل :عازل المدخل ،عازل المخرج ،وعازل تحويل المسار من
أجل الصيانة (مع لوحة الحماية ضد التشغيل)

حجرة الضبط والخيارات
وحدة الطاقة

مفتاح مصدر طاقة UPS

تحويل المسار

حماية البطارية
حماية حجيرة البطاريات

تحويل المسار من أجل الصيانة
على  NS3030 SCRوحدة الطاقة  SCRمالحظة
1

مجموعة مشابك مدخل ومخرج البطاريات

الشكل10 1-5 .كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير  UPSمع فتح الباب

 5.2تشغيل UPS
يبدأ تشغيل  UPSتلقائياا بمنطقه الداخلي خالل قُرابة دقيقتين.
تنبيه :عازل تحويل المسار من أجل الصيانة مقفل ميكانيكياا.

 5.2.1بداية الوضعية العادية
استخدم اإلجراء التالي المذكور لتشغيل .UPS

-38-

السلسلة  NS3000دليل المستخدمالمراجعة05 .

警告 危 险

تنبيه
قبل المتابعة ،تحقق مما إذا كانت األحمال المتصلة بالمدخل جاهزة للتغذية ،وإال فقم باستخدام عازل التوزيع في اتجاه مخرج  UPSوقم بفصل
الحمل.

警告 危 险

تنبيه
تأكد من أن عازل الصيانة الدوار (تحويل المسار اليدوي) يتم وضعه على جهاز  UPSوأن الحماية المضادة للمناورة العرضية ثابتة تما اما.
 .1أغلق عازل تحويل المسار ومدخل  UPS Q1و.Q2
بعد بضع ثوان ستضيء شاشة  LCDا
.أوال ،يعمل مقوم المدخل ،ويومض مؤشر  LEDاألخضر المقابل بعد  30ثانية تقريباا ،ويكمل
المقوم التشغيل ،ويضيء مؤشر  LEDبلون أخضر ثاب ت .بعد التهيئة ،ينغلق مفتاح تحويل المسار االستاتيكي ،ويكون التيار الكهربائي الرئيسي للشبكة
موجوداا في المخرج .ستظهر لوحة التحكم الشاملة لـ  UPSكما هو موضح في الجدول : 1 -5
الجدول 1-5 .حالة المؤشرات

الحالة

LED
مؤشر المقوم
مؤشر البطارية
مؤشر تحويل المسار
مؤشر العاكس
مؤشر الشحن
مؤشر الحالة

警告 危 险

أخضر
أحمر
أخضر
منطفئ
أخضر
أخضر

تنبيه
على لوحة تحويل المسار الخارجية ،إذا كانت موجودة ،يجب أن يكون عازل تحويل المسار مفتو احا وعازل مدخل  UPSمغلقاا .لذلك بدون المقوم
ال يمكن بدء التشغيل ،ولن يفحص النظام الطاقة مع الحمل.
ومن اآلن فصاعدا يبدأ تشغيل العاكس ،ويبدأ مؤشر العاكس في الوميض .بعد أن يبدأ المقوم في التشغيل بشكل طبيعي ،ينقل جهاز  UPSالحمل من
تحويل المسار إلى العاكس  ،وينطفئ مؤشر تحويل المسار ،ويضيء مؤشر الحمل .ستظهر لوحة التحكم الشاملة لـ  UPSكما هو موضح في الجدول
2-5
الجدول 2-5 .حالة المؤشرات
مؤشر المقوم

Status
أخضر

LED
مؤشر البطارية

أحمر (مالحظة )1

مؤشر تحويل المسار

منطفئ

مؤشر العاكس

أخضر

مؤشر الشحن

أخضر

مؤشر الحالة

أخضر

 Nota1:يوجد إنذار البطارية
إذا كان  UPSيحمل بطاريات مثبتة داخله ،فقم بإغالق عازل بطارية  ،UPSوسينطفئ مؤشر البطارية بعد لحظات قليلة .ستتم إعادة شحن البطاريات
من جهاز  UPSبعد بضع دقائق من وضعية بدء تشغيل ( UPSالوضعية العادية).
بعد انتهاء التشغيل ،ستظهر لوحة التحكم الشاملة لـ  UPSكما هو موضح في الجدول .3-5
إذا لم تكن لدى  UPSبطاريات داخلية ،فقم بإغالق عازل البطارية الخارجي.
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警告 危 险

تنبيه
تحقق من التوصيل الصحيح وقطبية البطاريات الخارجية.
الجدول 3-5 .حالة المؤشرات
Status
أخضر
أخضر
منطفئ
أخضر
أخضر
أخضر

LED
مؤشر المقوم
مؤشر البطارية
مؤشر تحويل المسار
مؤشر العاكس
مؤشر الشحن
مؤشر الحالة

 5.2.2بدء تشغيل  UPSمن البطارية (ال ينطبق إال على  UPSمزود بخيار "مجموعة بدء التشغيل من البطارية" )
 .1أغلق عازل البطارية.
 .2اضغط على زر " "battery Startاألحمر على اللوحة الخلفية لـ .UPS
ثوان .يبدأ مؤشر
 . 3في هذه المرحلة ،سوف تضيء لوحة التحكم الشاملة ،ثم اضغط مع االستمرار على زر " "battery startمرة أخرى لمدة 5
ٍ
البطارية على لوحة التحكم الشاملة في الوميض .يتم تشغيل المقوم وبعد قُرابة  30ثانية يتحول مؤشر البطارية إلى اللون األخضر الثابت.
 .4يتم تشغيل العاكس تلقائياا ،ويبدأ مؤشر العاكس في الوميض ،ثم العاكس يُنشِط المخرج بعد  60ثانية .يعمل  UPSخالل هذه المرحلة في وضعية
البطارية.

ب10 .كيلو فولت أمبير~30كيلو فولت أمبير
الشكل 2-5 .الرسم التخطيطي الذي يحدد موقع أمر التشغيل من البطارية.

 5.3إجراءات التبديل بين وضعيات التشغيل المختلفة
 5.3.1إجراء تبديل  UPSإلى وضعية البطارية من الوضعية العادية
ان ،وأعد
قﻢ بفﺘح عازل مدخل مﺼﺪر الﺘﻴار الﻜهﺮبائي الﺮئﻴﺴي ،وسيتحول  UPSإلى وضعية الﺒﻄارية .للعﻮدة إلى الوضعية العادية ،انﺘﻈﺮ لﺒﻀع ثﻮ ٍ
ان ،سﻴﺒﺪأ المقوم تلقائﻴاا في تﺸغﻴﻞ العاكس.
غلق عازل مدخل التيار الرئيسي من الشبكة ،وبعﺪ مﺮور حﻮالي  10ثﻮ ٍ

 5.3.2إجراء تبديل  UPSإلى وضعية تحويل المسار من الوضعية العادية
على لوحة التحكم الشاملة ،ادخل قائمة الوظائف (المفاتيح) ،وحدد تحويل المسار اليدوي/الخروج ،اضغط على مفتاح  enterللدخول إلى قائمة التأكيد،
ثم  enterمرة أخرى لتأكيد األمر.
يصدر  UPSصوت إنذار مستمر ،وتشير لوحة التحكم الشاملة إلى أن الحمل قد تم نقله إلى تحويل المسار
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警告 危 险

مالحظات
في وضعية تحويل المسار ،يتم تزويد الحمل من خالل شبكة المدخل ا
بدال من الجهد الخالص الذي يولده العاكس.

 5.3.3إجراء تبديل  UPSمن وضعية تحويل المسار االستاتيكي إلى الوضعية العادية (العاكس).
على لوحة التحكم الشاملة ،ادخل قائمة المفاتيح ،وحدد تحويل المسار اليدوي/الخروج ،اضغط على مفتاح  enterللدخول إلى قائمة التأكيد ،ثم enter
مرة أخرى لتأكيد األمر.
 5.3.4إجراء تبديل  UPSإلى وضعية تحويل المسار من أجل الصيانة في الوضعية العادية

警告 危 险

تنبيه
قبل القيام بذلك ،تحقق على الشاشة من أن مصدر الطاقة لتحويل المسار منتظم وأن العاكس متزامن معه ،لتجنب خطر حدوث ثغرة في مصدر
طاقة الحمل.
 .1قم بتبديل  UPSإلى وضعية تحويل المسار باتباع التعليمات الواردة في الفقرة .5.3.2
تنطفئ مؤشرات العاكس وحالته ،وتظهر إشارة صوتية مستمرة إلنذارك .يُنقل الحمل مباشرة إلى تحويل المسار االستاتيكي ،ويتوقف تشغيل العاكس.
.3

警告 危 险

أزل وسيلة الحماية من المناورات العرضية ،وضع عازل تحويل المسار في وضعية "( ."Maintenanceالموضع  )1في
هذا التكوين ،يتوفر الحمل مباشرة عن طريق شبكة تحويل المسار من أجل الصيانة عبر المالمس المغلق لـ  Q3-1.ثﻢ افﺘح
عوازل تحويل المسار  Q2ومﺪخﻞ شبكة التيار الرئيسي  Q1وعوازل الﺒﻄاريات الﺪاخلﻴة والﺨارجﻴة إليقاف تزويد UPS
تما اما.

تنبيه
إذا كان من الضروري العمل داخل جهاز  ،UPSفيمكن فتح الخزانة فقط بعد االنتظار لمدة  5دقائق للسماح للمكثفات الداخلية بتفريغ شحنات
الكهرباء تما اما.

 5.3.5إجراء تبديل  UPSإلى وضعية تحويل المسار من أجل الصيانة ( )maintenance by-passمن الوضعية العادية.
يسمح هذا اإلجراء بنقل الحمولة على العاكس من وضعية تشغيل تحويل المسار من أجل الصيانة.
.1

أغلق عازل  Q2الخاصة بتحويل المسار.
يبدأ  UPSفي تشغيل مؤشر تحويل المسار باللون األخضر ،ويُغذى الحمل من خط مدخل تحويل المسار االستاتيكي.

.2

أغلق عازل مدخل Q1
يُغذى الحمل عن طريق تحويل المسار االستاتيكي ،وفي نفس الوقت يبدأ المقوم في اإلضاءة ،ويتحول مؤشر المقوم إلى اللون األخضر بعد 30
ثانية ،ويتحول جهاز  UPSإلى العاكس بعد قُرابة دقيقتين.

.3

أغلق العوازل الخارجية والداخلية وعوازل البطارية (إن وجدت) .إذا لم يضئ مؤشر البطارية ،تحقق من قيمة جهد البطاريات باستخدام لوحة
التحكم الشاملة ،وتأكد مما إذا كانت القيمة صحيحة.

.4

أعد ضبط  Q3على موضع ) ،UPS (0وقم باستعادة الحماية من المناورات العرضية.

.5

اخرج من وضعية تحويل المسار اليدوي ( )Maitenance by-passبالدخول إلى القائمة
الوظيفة  -اإلعداد.
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 5.4إجراء اإليقاف الكامل لمزود الطاقة غير المنقطعة
قبل إيقاف تشغيل  ،UPSقم بتأمين المرافق ،راجع الفصل ( 5.3.4إجراء تحويل المسار اليدوي) أو قم بإيقاف تشغيل المرافق.
إليقاف تشغيل  UPSبشكل كامل ،قم بالتمرير باستخدام األسهم الموجودة في لوحة التحكم الشاملة للدخول إلى القائمة الموجودة في الجزء السفلي
األيسر .ثم اختر إيقاف التشغيل.
افتح العوازل  Q1-Q2وعوازل البطاريات الداخلية والخارجية.

قائمة تشغيل/إيقاف قائمة المفاتيح
أمر تحويل المسار اليدوي

警告 危 险

تنبيه
لعزل  UPSتما اما من مصدر الطاقة ،افتح الحماية الموجودة على اللوحات في قمة توصيالت  .UPSخالف ذلك ،سيوجد الجهد دائما في
مجموعات مشابك المدخل

 5.5إجراء الطوارئ ( EPOإيقاف التشغيل عند الطوارئ)
تم تصميم األمر  EPOعلى نظام التحكم عن بُعد لـ  UPSوعلى الشاشة (الزر األحمر) إليقاف تشغيل مخرج  UPSفي حاالت الطوارئ (على سبيل
المثال :الحريق ،والفيضانات ،وما إلى ذلك) ،بالضغط على زر  ،EPOسيتم إيقاف تشغيل النظام ،وسيتم إيقاف تشغيل المقوم ،العاكس وتحويل
المسار ،ويتم فصل األحمال على الفور .كما ينطفئ شاحن البطارية بغض النظر عن كونه في وضعية شحن البطاريات أو تفريغها.
إذا ظلت شبكة المدخل موجودة ،فسيتحقق منطق  UPSمن الدوائر النشطة ،ومع ذلك سيتم فصل األحمال .ومن أجل العزل التام لـ  ،UPSمن
الضروري استخدام عوازل المدخل في قمة توصيالت .UPS

 5.6اختيار اللغة
يمكن ضبط اللغة من خالل صفحة بسيطة في قائمة لوحة التحكم الشاملة.
بالتمرير باستخدام األسهم على لوحة التحكم الشاملة ،انتقل إلى قائمة المفاتيح ،وادخلها باألمر .enter
قم بالتمرير خالل القائمة باستخدام السهم حتى تصل إلى قائمة  ،Setting .Langاضغط على  enterلتحديد اللغة المطلوبة .اإلعداد االفتراضي هو
اللغة اإلنجليزية
يُتاح أيضاا :اإليطالية ،اإلنجليزية ،اإلسبانية ،الكاتالونية ،الفرنسية ،البولندية.

 5.7كلمة المرور الخاصة بالتحكم
ال توجد كلمات مرور
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الفصل  6عمليات التحكم ولوحة التحكم الشاملة.
يقدم هذا الفصل وظائف وتعليمات التشغيل الخاصة باألجزاء المتعلقة بمراقبة مشغل  UPSولوحة العرض بالتفصيل ،ويوفر معلومات عن شاشة
العرض البلورية السائلة ومعلومات مفصلة عن القائمة ونوافذ األوامر/الطلبات وقائمة إنذار .UPS

 6.1مقدمة
توجد لوحة التحكم والشاشة على اللوحة األمامية لـ  .UPSومن خالل لوحة التحكم الشاملة على شاشة  ،LCDيمكن للمشغل التحكم في مزود الطاقة
غير المنقطعة وإصدار األوامر له ،والتحقق من جميع المعلمات المقيسة ،ومن حالة البطارية ،ومن سجالت الحوادث واإلنذارات .تنقسم لوحة التحكم
إلى ثالثة مجاالت وظيفية ،كما هو موضح في الشكل  :1-6مؤشر تدفق الطاقة؛ شاشة  LCDومفاتيح القائمة؛ فحص الحالة ،وزر EPO.

الشكل 1-6 .لوحة التحكم والعرض لمشغل UPS

الجدول 1-6 .وصف لوحة التحكم والشاشة

ال ُجزء

الوظيفة

الزر

الوظيفة

REC
BAT

مؤشر المقوم
مؤشر البطارية

EPO
الرئيسية

BYP

مؤشر تحويل المسار

INV

مؤشر العاكس

زر EPO
العودة إلى القائمة الرئيسية
اختيار فصول القائمة؛
التغيير بين القوائم الفرعية؛
زيادة أو إنقاص األرقام
المدخلة

OUTPUT

مؤشر مخرج الشحن

STATUS

مؤشر الحالة

السهم األيسر
السهم األيمن

ENTER

تأكيد
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 6.1.1مؤشرات Led
تشير مؤشرات  LEDإلى مسارات طاقة  UPSالمختلفة ،وتُظهر حالة التشغيل الحالية لـ  .UPSيرد وصف حالة المؤشرات في الجدول .2-6
الجدول 2-6 .وصف مؤشرات الحالة

الحالة

المؤشر

مؤشر المقوم

مؤشر البطارية

مؤشر تحويل
المسار

مؤشر العاكس

مؤشر الشحن

مؤشر الحالة

النطاق

إضاءة خضراء
وميض أخضر
إضاءة حمراء

مقوم قيد التشغيل
تشغيل المقوم ،شبكة المدخل مقبولة
عطل في المقوم

وميض أحمر

شبكة خارج النطاق المقبول

منطفئ
إضاءة خضراء
وميض أخضر

مقوم منطفئ
بطارية مشحونة
بطاريات ضعيفة
مشكالت في البطاريات (البطاريات معيبة ،البطاريات غير موجودة أو البطاريات معكوسة) أو
شاحن البطارية في حالة اإلنذار (عطل ،تيار زائد أو زيادة درجة الحرارة) ،نهاية التفريغ
()EOD

إضاءة حمراء
وميض أحمر

جهد البطارية منخفض.

منطفئ
إضاءة خضراء

البطاريات وشاحن البطاريات مقبوالن ،والبطاريات غير مشحونة
الحمل مزود من شبكة تحويل المسار
شبكة تحويل المسار خارج النطاق المقبول أو توجد مشكلة أو عطل في تحويل المسار
االستاتيكي

وميض أحمر

مشكلة في جهد تحويل المسار

منطفئ
إضاءة خضراء
وميض أخضر
إضاءة حمراء

تحويل المسار مقبول
الشحن مغذى من العاكس
العاكس يعمل أو قيد التهيئة أو قيد المزامنة (وضعية )ECO
الحمل غير مزود من العاكس ،أو العاكس معطوب

وميض أحمر

الحمل غير مزود من العاكس ،العاكس معطوب

منطفئ
إضاءة خضراء
إضاءة حمراء

العاكس ال يعمل
مخرج  UPSالحالي مقبول
مخرج  UPSمنطفئ بسبب الحمل الزائد أو دائرة قصيرة عند المخرج أو الحمل غير مزود

وميض أحمر

مزود الطاقة غير المنقطعة به حمل زائد

منطفئ

ال يوجد مخرج UPS

إضاءة خضراء

تشغيل عادي

إضاءة حمراء

عطل

إضاءة حمراء
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 6.1.2إشارة صوتية لإلنذار (صفارة)
يوجد نوعان من أصوات اإلنذار على جهاز  ،UPSوهي موضحة في الجدول.3-6 .
الجدول 3-6 .وصف اإلشارات السمعية

النطاق

اإلنذار

إنذارا عا اما (على سبيل المثال ،انقطاع
هذا النوع من اإلشارات يكون مسموعاا عندما يُطلق UPS
ا
التيار الكهربائي)
خطيرا (على سبيل المثال،
إنذارا
هذا النوع من اإلشارات مسموع عندما يُصدر جهاز UPS
ا
ا
المنصهرات ،أو عطل في األجهزة أو تم تنشيط تحويل المسار من أجل الصيانة)

إشارتان قصيرتان وإشارة طويلة
إشارة مستمرة

 6.1.3أزرار التشغيل
هناك  4أزرار تشغيل على لوحة التحكم والشاشة ،والتي تستخدم مع لوحة التحكم الشاملة  .LCDيوجد وصف للوظائف في الجدول .4-6
الجدول 4-6 .استخدام مفاتيح الوظائف

مفاتيح الوظائف
زر EPO
الرئيسية
السهم األيسر والسهم األيمن
زر اإلرسال

6.2

الوظيفة
لقطع إمداد الحمل وإليقاف المقوم ،والعاكس ،وتحويل المسار االستاتيكي ،والبطاريات
للعودة إلى القائمة الرئيسية
حدد خيارات القائمة الرئيسية ،وانتقل إلى صفحات القائمة الثانوية ،وتصفح السجل ،وزد أو انقص الرقم الذي تم
إدخاله.
تأكيد

العرض على شاشة LCD

بمجرد تشغيل  ،UPSيتم وصف الشاشة الرئيسية في الشكل .2-6 .تم تجهيز الشاشة الرئيسية ألجهزة  UPSمن النوع 10كيلو فولت أمبير ~
30كيلو فولت أمبير بـ  6قوائم رئيسية ،تشغيل/إيقاف  ،UPSكاتم صوت اإلنذار الصوتي ،وقفل لوحة المفاتيح.
الشكل  2-6عرض الصفحة الرئيسية
حجم UPS

عدد UPS

قياسات المدخل

قياسات
المخرج

إسكات
صفارة

االسترداد

إعدادات

حاالت

قياسات

الوظائف

تشغيل/إيق
البطاريات

مالحظة  :1باالنتقال باستخدام مفاتيح األسهم ،يمكنك تحديد قوائم الوظائف

القائمة

التيار
المستمر
للناقل

اف
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 6.2.1الشاشة االفتراضية
أثناء بدء التشغيل ،إذا لم يكن هناك إنذار ،في غضون دقيقتين سيعرض النظام الشاشة االفتراضية الموضحة في الشكل  .6.2بعد مهلة قصيرة ،يتم
إيقاف تشغيل اإلضاءة الخلفية لشاشة  ، LCDاضغط على أي مفتاح إلعادة تنشيط الشاشة .العرض االفتراضي هو صفحة البداية أو الشعار.

 6.2.2قائمة القياسات
تحرك باألسهم فوق قسم القياسات المطلوبة ،مدخل-مخرج-بطارية .للدخول إلى القائمة ،اضغط على  ،Enterاستخدم مفاتيح األسهم للتمرير خالل
القائمة ،واضغط على زر الصفحة الرئيسية للخروج

I/P MAIN P.1
220.1V 100.0A
220.1V 100.0A
220.1V 100.0A

A
B
C

الشكل-6.بيانات المدخل 10كيلو فولت أمبير~30كيلو فولت أمبير UPS
ال يمكنك تغيير القيم ،يمكن عرضها فقط.

 6.2.3قائمة التعيين
قائمة اإلعداد موضحة أدناه (اضغط على " " ENTERللدخول والسهم األيسر أو األيمن لتحديد الصفحة الرئيسية للخروج):

TIME SET
2011-03-01
12:03:03
Change
الشكل 4-6.تعيين التاريخ/الوقت لـ UPS 10كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير
اضغط على "" ،ENTERبعد ذلك يمكنك تغيير التاريخ والوقت.
تحرك باألسهم على القيم المراد تغييرها ،اضغط على  ،ENTERوقم بتعيين القيم الصحيحة ،عندما تُغيِر جميع القيم ،سيُطلب منك تأكيد الضغط على
 ENTERلتخزين القيم الجديدة في الذاكرة.

السلسلة  NS3000دليل المستخدمالمراجعة03 .

 6.2.4قائمة الوظائف
فيما يلي الصفحة  2من قائمة الوظائف (اضغط على السهم األيسر/األيمن لتحديد " "SETفي الصفحة الرئيسية ثم اضغط على "" ،ENTERثم
وتكرارا):
مرارا
اضغط على السهم األيمن
ا
ا

FUNC P.2
BattTest
MaintTest
StopTest
الشكل 5-6.الصفحة  2من قائمة الوظائف لـ UPS 10كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير
في هذه الواجهة ،من الممكن تحديد كل وظيفة والضغط على "" ،ENTERاضغط على المفتاح " "ENTERمرة أخرى ،سيظهر طلب
التأكيد.
 6.2.5قائمة الحاالت
اضغط على مفتاح  Enterإلدخال اإلنذارات التي تظهر هنا أدناه (اضغط على السهم األيسر واأليمن لالنتقال إلى الصفحة الرئيسية
للخروج .

ALARM
Utility Fail
Byp Volt Fail
الشكل 6-6.مثال لصفحة اإلنذارات الخاصة بـ UPS 10كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير
يمكن االطالع على جميع اإلنذارات في هذه الصفحة .إذا لم تكن هناك إنذارات نشطة ،فستكون الصفحة فارغة.
 6.2.6صفحة التأكيد
ستظهر صفحة التأكيد أدناه (لبعض العمليات الهامة ،لمنع األخطاء):

?Are you sure
Yes
No
الشكل 7-6.صفحة التأكيد الخاصة بـ UPS 10كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير
يمكنك الضغط على السهم األيسر/األيمن لتحديد "نعم" أو "ال" ،ثم الضغط على " "ENTERلتأكيد العملية.
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 6.2.7صفحة السجل
اضغط على السهم األيسر/األيمن وحدد رمز السجل في الصفحة الرئيسية ،و Enterلدخول الصفحة ،اضغط على الصفحة ""ENTER
للتأكيد) :

Utility Fail
C
001 110301 12:08
Utility Fail
S
002 110301 12:03
الشكل 8-6.مثال لصفحة السجل الخاصة بـ UPS 10كيلو فولت أمبير ~ 30كيلو فولت أمبير
 - 001رقم الحدث المسجل؛
(2011——110301عام)(03.شهر)(01.يوم)؛
(12:08——12:08ساعة)؛
——Cانتهاء الحدث؛
——Sبدء الحدث.

 6.3وصف دقيق لبنود القائمة
قائمة  UPSونوافذ البيانات
تعرض نافذة قائمة  UPSاسم قائمة نافذة البيانات ،بينما تعرض نافذة البيانات المحتويات ذات الصلة بالقائمة المحددة .حدد قائمة UPS

ونوافذ البيانات للتنقل بين معلمات  UPSوتعيين الوظائف ذات الصلة .ترد التفاصيل في الجدول .5-6
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الجدول 5-6 .وصف عناصر قائمة  UPSعلى لوحة التحكم الشاملة
القائمة الرئيسية

القائمة الثانوية
 I/Pصفحة رئيسية1.

)I/Pمدخل(

)O/Pمخرج(

 I/Pصفحة رئيسية2.
 I/Pتحويل المسار صفحة1.
 I/Pتحويل المسار صفحة1.
 O/Pبيانات صفحة1.
 O/Pبيانات صفحة2.
 O/Pحمل P.1
 O/Pحمل P.2
حمل النظام
بطارية صفحة1.

)BATبطارية(

بطارية صفحة1.
بيانات الناقل
ضبط الوقت
ضبط اللغة

الصفحة الرئيسية
(الشاشة الرئيسية)

ضبط التباين
الضبط
(التعيين/الوظيفة)

تعيين الـ MODBUS
تعيين االتصال
الوظيفة صفحة1 .
الوظيفة صفحة2 .

(HISسجل)

إنذار
(STAالحالة)

رمز النظام
اإلصدار
معلومات المعدل

الوصف
جهد وتيار المدخل للمراحل الـ  3الخاصة بالمقوم
معامل القدرة وتردد مدخل المقوم
جهد وتيار تحويل المسار للمراحل الـ 3
معامل القدرة وتردد تحويل المسار
جهد وتيار المخرج للمراحل الـ 3
معامل القدرة وتردد المخرج
القدرة الظاهرة والطاقة النشطة للمخرج
النسبة المئوية للحمل
نسبة الحمل في وضعية التوصيل على التوازي
الجهد والتيار وحالة البطاريات
درجة حرارة البطارية ودرجة الحرارة المحيطة وسعة
البطاريات
الجهد الموجب والسالب لقضيب توصيل التيار المستمر
الوقت والتاريخ
تم تعيين اللغة
تعيين التحكم من لوحة التحكم الشاملة
تعيين بروتوكول  :ModBusالعنوان ،معدل البود ،طريقة
االتصال
تعيين بروتوكول االتصال لمنفذ RS232
)(SNT/Modbus
عملية تحويل المسار اليدوي ،وإزالة اإلنذارات ،وإسكات
الصفارة
اختبار البطارية ،اختبار الصيانة ،اختبار اإلغالق.
يتم عرض اثنين من الحوادث الموجودة في السجل على
شاشة واحدة بما في ذلك الوصف ،ووقت التنشيط (السنة،
الشهر ،اليوم ،الوقت) ،والتعيين واإللغاء .يؤدي الضغط على
السهم األيمن/األيسر إلى تغيير الصفحة.
معلومات عن أجهزة اإلنذار الحالية الموجودة بالتداول
التلقائي
لفنيي الصيانة ،بالتداول التلقائي
إصدار المقوم والعاكس والرقم التسلسلي للشركة المصنعة.
معلومات ضبط النظام :المدخل /المخرج ،الطاقة االسمية.
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 6.4قائمة اإلنذارات
الجدول 6-6 .يصف القائمة الكاملة لحوادث  UPSالمعروضة على السجل وعلى صفحات لوحة التحكم الشاملة.
اإلنذار
UPS power supply
Bypass power supply
No power supply
Battery equalized charging
Battery float charging
Battery discharging
Battery connected
Battery disconnected
Maintenance breaker close
Maintenance breaker open
Emergency shutdown
Generator connected
Mains abnormal
Bypass phase conversion
Bypass voltage abnormal
Bypass fault
Bypass overload
Up to bypass overtime of
overload
Bypass frequency tracing
exceeds
Switch times up to in this
hour
Output short
Battery EOD
Battery self-check
Battery self-check success
Battery manual check
failure
Battery maintenance
Battery maintenance
success
Battery maintenance failure
Stop testing
Fault clearing
Delete history record
Inverter power supply ban
Manual switch of bypass
Cancel manual switch of
bypass
Battery low voltage
Battery reversal
Input N line disconnected
Bypass fan fault
ManualShutdown

الوصف
 UPSفي الوضعية العادية ويُغذى الحمل من العاكس.
مزود الطاقة غير المنقطعة في وضعية تحويل المسار
مزود الطاقة غير المنقطعة ال يعطي جهداا عند المدخل.
يتم شحن البطاريات في وضعية ال ُمعزز.
يتم شحن البطاريات في وضعية التعويم.
 UPSيعمل من البطارية.
البطاريات متصلة.
البطاريات غير متصلة.
عازل تحويل المسار من أجل الصيانة مقفل.
عازل تحويل المسار من أجل الصيانة مفتوح.
ينطفئ النظام بعد أمر الطوارئ .EPO
يتم توصيل النظام بمولد خارجي.
مدخل الشبكة غير طبيعي.
مرحل مدخل تحويل المسار معكوس.
مشكلة في مدخل تحويل المسار.
عطل في تحويل المسار
المخرج على تحويل المسار تحت الحمل الزائد.
تحويل المسار خارج حد وقت الحمل الزائد.
تردد تحويل المسار خارج النطاق األمثل للمزامنة
عمليات التبديل بين تحويل المسار والعاكس تجاوزت  5مرات في الساعة األخيرة.
دائرة قصيرة عند المخرج.
لقد وصل جهد البطارية إلى نهاية حد التفريغ.
يقوم النظام بإجراء اختبار البطارية
لقد تجاوزت البطارية االختبار
لم تتجاوز البطارية االختبار
النظام في وضعية صيانة البطاريات.
اكتملت صيانة البطاريات بنجاح.
عملية صيانة البطارية غير مقبولة.
تم إيقاف اختبار البطارية الذاتي أو صيانة البطارية.
إلغاء اإلنذارات
إلغاء الحوادث المسجلة في السجل.
حظر التغذية الكهربائية من العاكس.
التبديل اليدوي للنظام على خط تحويل المسار الخارجي.
تبديل النظام من تحويل المسار الخارجي إلى العاكس.
انخفاض جهد البطارية
عكس قطبية البطارية
المحايد غير متصل بالنظام
عطل مراوح تحويل المسار
إيقاف تشغيل مزود الطاقة غير المنقطعة يدوياا

مالحظة :إذا كان اإلنذار نات اجا عن تعيين برنامج ،لتغييره ،اتصل بمركز الخدمة.
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الفصل  7الصيانة
يقدم هذا الفصل صيانة  ، UPSبما في ذلك تعليمات صيانة وحدة الطاقة ،ومراقبة وحدة تحويل المسار ،وطريقة تغيير مرشح الغبار.

 7.1تعليمات الصيانة
 7.1.1االحتياطات
.1
.2

يمكن لفنيي الخدمة فقط القيام بهذه األنشطة.
ومن حيث المبدأ ،يجب تفكيك العناصر التالفة الثقيلة من أعلى إلى أسفل ،وذلك لتجنب أي ميل بسبب مركز ثقل الخزانة.

.3

لضمان السالمة قبل صيانة وحدة الطاقة ووحدة تحويل المسار ،تأكد من قياس جهد مكثف ناقل التيار المستمر ،وتأكد من أن الجهد أقل من 60
فولت قبل التشغيل ،وقم بقياس الجهد الكهربائي بين األجزاء التشغيلية والتأريض للتأكد من أن الجهد أقل من المستوى الخطير ،أي يجب أن
يكون جهد التيار المستمر أقل من  60فولت تيار مستمر ،ويجب أن يكون الحد األقصى للتيار المتردد أقل من  42.4فولت تيار متردد.

.4

فقط بعد  5دقائق من إزالة مكونات الطاقة وأجزاء تحويل المسار ،يمكن إجراء الصيانة.

 7.1.2إجراء الصيانة
الحالة  :1يعمل  UPSفي الوضعية العادية ،ومن الضروري الوصول إلى األجزاء الداخلية للصيانة الروتينية
.1

من لوحة التحكم الشاملة ،حدد أمر تحويل المسار ،سيتم توفير طاقة  UPSعن طريق تحويل المسار االستاتيكي.

.2

انقل  Q3إلى الصيانة ( ،)1سيتم توفير إمدادات الحمل من تحويل المسار من أجل الصيانة.

.3

افتح مفاتيح مدخل .UPS

.4

افتح المفاتيح وحامل المنصهرات الخارجية والداخلية للبطارية.

.5

انتظر  5دقائق قبل البدء في إزالة األغطية الواقية.
امض قُد اما في الصيانة الالزمة (انتبه إلى أنه ال يزال هناك جهد في مجموعة المشابك وفي حجيرة البطارية)

.7

أعد وضع ألواح التغطية التي تمت إزالتها مسبقاا.

.8

أغلق مفتاح تحويل المسار Q2

.9

ثوان ،سيشير المؤشر المو جود على لوحة التحكم األمامية إلى أن الحمل يتم توفيره عادة عن طريق تحويل المسار.
بعد 5
ٍ
أغلق حماية البطارية الخارجية أو حماية البطارية الداخلية ،سينطفئ مؤشر البطارية على اللوحة ،تأكد من أن جهد البطارية مقبول أم ال من
لوحة التحكم الشاملة.

.6

 .10أغلق مفتاح اإلدخال الرئيسي للتيار الكهربائي  ،Q1وقم بنقل عازل تحويل المسار اليدوي  Q3إلى وضعية ) ،UPS (0وسوف يتم تنشيط
تحويل المسار االستاتيكي على الفور ،وسيعمل  UPSفي الوضعية العادية بعد  60ثانية.
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الفصل  8مواصفات المنتج
هذا الفصل يقدم مواصفات منتج مزود الطاقة غير المنقطعة

 8.1المعايير المطبقة
يتوافق نظام  UPSكما هو مصمم ومصنع مع اللوائح الوطنية واألوروبية طبقاا للتوضيح في الجدول.1-8 .

المعايير المرجعية

العنصر

الشروط العامة لـ  UPSالمستعمل في المناطق التي
يمكن أن يصل إليها المستخدم
IEC62040-2/AS 62040-2/ EN50091-2
التوافق الكهرومغناطيسي ( )EMCألجهزة UPS
IEC62040-3/AS 62040-3(VFI SS 111) /EN50091-3
طرق تحديد متطلبات اختبار األداء واالستمرارية
مالحظة :تتضمن معايير المنتج المذكورة أعاله بنود االمتثال ذات الصلة مع معايير السالمة العامة  IECو)EN (IEC/EN/AS60950
واالنبعاثات الكهرومغناطيسية والحماية (سلسلة  )IEC/EN/AS61000والمباني (/IEC/ENسلسلة  AS60146و.)60950
IEC62040-1 /AS 62040-1:2009/ EN50091-1-1

 8.2الخصائص البيئية
الجدول2-8 .

العنصر
مستوى الضوضاء في  1متر
ارتفاع التشغيل
الرطوبة النسبية

المتطلبات

الوحدة

55
≤1000م فوق مستوى سطح البحر ،خفض الطاقة بنسبة  ٪1لكل  100م
بين  1000م و 2000م

ديسيبيل
متر
％الرطوبة
النسبية

حرارة التشغيل

درجة مئوية

درجة حرارة نقل  UPSوتخزينه
درجة الحرارة المقترحة لتخزين البطارية

درجة مئوية
درجة مئوية

من  0إلى  ،%95دون تكثيف
من  0إلى  40درجة ،ينخفض عمر البطارية إلى النصف لكل زيادة 10
درجات مئوية فوق درجة  20مئوية
 60+ 20درجة مئوية 20( 30+ 20 -درجة مئوية للتخزين األمثل للبطارية)

 8.3الخصائص الميكانيكية
الجدول3-8 .

السلسلة  NS3000دليل المستخدمالمراجعة03 .
 NS3010وNS3020

خصائص الخزانة

الوحدة

األبعاد الميكانيكية ،طول × عرض × ارتفاع

مم

الوزن

كجم

اللون

ال ينطبق

درجة الحماية )IEC(60529

ال ينطبق

NS3030

x690x1240540

 106كجم (بدون بطاريات)
 220كجم (مع  40قطعة  118 9كجم (بدون بطاريات)
 346كجم (مع  80قطعة 9
أمبير/ساعة)
أمبير/ساعة)
 334كجم (مع  80قطعة 9
أمبير/ساعة)
RAL 7016

 IP20 IP21عند الطلب

 8.4الخصائص الكهربائية (مدخل المقوم)
الجدول4-8 .

العنصر

الوحدة

المعلمات

جهد مدخل التيار المتردد االسمي

فولت تيار متردد

مدى جهد المدخل

فولت تيار متردد

التردد
عامل الطاقة
THDI

هرتز

( 415/400/380ثالث مراحل ومحايد مع خط تحويل المسار)
 ٪20 + - ٪40مع انخفاض الطاقة بين  ٪60و٪20 + ٪10-( ٪100من الحمل الكامل)
 60/50هرتز (مدى 70-40 :هرتز)
0.99
%3

٪
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 8.5الخصائص الكهربائية (توصيل وسيط للتيار المستمر)
الجدول5-8 .

العنصر

الوحدة

جهد البطارية

فولت تيار مستمر

عدد البطاريات

المعلمات
اسمي  240±فولت ،المدىV-288V198 :
 )240( 120 + 120خلية [ )40( 20 + 20بطارية  12فولت]

جهد إعادة شحن التعويم
float

فولت/خلية
()VRLA
/mVدرجة
مئوية/خلية

 ( 3.0قابل للتحديد من 0 :إلى  ،5.0 -عند  25درجة مئوية أو  20درجة مئوية ،أومعطل)

قيمة  Rippleللجهد

V float ％

≤% 1

قيمة  Rippleللتيار

10C ％

≤% 5

جهد إعادة شحن ال ُمعزز

VRLA

2.35
االفتراضية
القيمة
2.30فولت/خلية～2.45فولت/خلية)

جهد نهاية التفريغ

فولت/خلية
()VRLA

إعادة شحن البطاريات

فولت/خلية

قدرة شحن البطارية

كيلو واط
""ChgCurrLmt%

أقصى تيار إلعادة
الشحن
(إيماكس)

A

تيار إعادة الشحن
(ضبط المصنع)

A

تعويض درجة الحرارة

 2.25فولت/خلية (قابل للتحديد من 2.2فولت/خلية~2.35فولت/خلية)
وضعية إعادة الشحن بتيار وجهد مستمر

فولت/خلية

(يمكن

اختيارها

من:

وضعية إعادة الشحن بتيار وجهد مستمر
 1.65فولت/خلية (يمكن تحديده منV/1.60 :خلية～ 1.750فولت/خلية) @0.6
درجة مئوية تيار تفريغ
 1.75فولت/خلية( يمكن تحديده من : 1.65فولت/خلية～  1.8فولت/خلية) @0.15
درجة مئوية تيار تفريغ
ا
(يتغير جهد نهاية التفريغ  EODخطياا في المدى المحدد وفقا لتيار التفريغ)
 2.4فولت/خلية (يمكن تحديده من2.3 :فولت/خلية～2.45فولت/خلية)
وضعية إعادة الشحن بتيار وجهد مستمر
 * ٪10من قدرة(  UPSقابل للتحديد من  * ٪: 0-20قدرة)UPS
NS3010

 2.8أمبير قابل للتعيين اعتماداا على سعة البطارية

NS3020

 5,6أمبير قابل للتعيين اعتماداا على سعة البطارية

NS3030

 8,4أمبير قابل للتعيين اعتماداا على سعة البطارية

NS3010

( 1.33 Aمعلمة =")%8 "ChgCurrLmt%

NS3020

A (1.33معلمة =")%5 "ChgCurrLmt%

NS3030

( 1.5 Aمعلمة =")%3 "ChgCurrLmt%

مالحظة :تحدد المعلمة " "٪ChgCurrLmtطاقة الشحن وفقاا للعالقة
ChgCurrLmt%" =( Irch/Imax)x20
مثال:
 UPSالطاقة االسمية =  20كيلو فولت أمبير مع سعة البطارية =  40أمبير/ساعة
Irch. Voluta = 4A
التعيينChgCurrLmt%"= (Irch/Imax)xS=4/5,8x20=14 :
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8.6الخصائص الكهربائية(( مخرج العاكس(
الجدول6-8 .

العنصر

الوحدة

الفلطية االسمية

كيلو فولت
أمبير/كيلو واط

عامل الطاقة
الجهد االسمي للتيار
تردد

المعلمات
NS3010

10كيلو فولت أمبير  9 -كيلو واط

NS3020

20كيلو فولت أمبير  18 -كيلو واط

NS3030

30كيلو فولت أمبير  27 -كيلو واط

0.9
المتردد1

التيار2

فولت تيار متردد  3( 415/400/380مراحل N) +
هرتز

 60/50هرتز
 ％105حمل اسمي 1 .ساعة
 ％110حمل اسمي 10 .دقيقة

٪

الحمل الزائد

 ％125حمل اسمي 1 .دقيقة
ثوان.
 ％150حمل اسمي5 .
ٍ
＞％150حمل اسميms200 .

٪

 ٪ 340من حد تيار الدائرة القصيرة لمدة  200ملي ثانية

٪

％100

تيار العطل
قدرة التيار المحايد

٪

％170

استقرار الجهد

٪

(1±بحمل متوازن)
 ％100(1.5±حمل غير متوازن)

٪

5±

تشوه الجهد ()THDV

٪

＜(1حمل مستقيم)(5＜ ،حمل غير مستقيم

سرعة التردد ()SlewRate

هرتز/ثانية

قدرة الحمل غير المستقيم

استجابة الجهد

3

العابر 4

تردد التزامن

مدى جهد العاكس

)3

التردد االسمي  3±هرتز (قابل للتحديد 5±-1± :هرتز)
％فولت (تيار
متردد)

 :1قابل لالختيار5-0.5 :
5±

مالحظات:
ضبط المصنع 400 :فولت يستطيع الفنيون إعداده على  380فولت أو  415فولت من أجل التشغيل.
.1
ضبط المصنع50 :هرتز .يستطيع الفنيون إعداده على  60هرتز عند وضعه في الخدمة.
.2
)EN50091-3(1.4.58عامل الذروة 1.:3
.3
 IEC62040-3/EN50091-3 .4مع مراعاة الحمل العابر  ،٪ 0- ٪ 100- ٪ 0ووقت االسترداد هو نصف الفترة خالل  ٪5من جهد
المخرج المستقر.
 Nota1:للحصول على إصدارات بمحول داخلي ،راجع أيضاا الملحق المرفق
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 8.7الخصائص الكهربائية (مدخل شبكة تحويل المسار)
الجدول7-8 .

الوحدة

العنصر

جهد التيار المتردد االسمي

التيار االسمي

A

NS3020

NS3010
فولت
 4 415/400/380أسالك ثالثية الطور ،تشارك المحايد في مداخل المقوم وتوفير مرجع محايد
تيار
للمخرج
متردد

1

@V38015
@V40014.5
@V41514

NS3030

@V38045
@V40043.5
@V41541.5

@V38030
@V40029
@V41528

 ％125حمل ،مستمر
الحمل الزائد ( )FW

 %130حمل 1 ،ساعة
％150حمل 6 ،دقيقة

٪

％1000حمل 100 ،ملي ثانية
الحماية أعلى خط تحويل المسار
تيار محايد ألبعاد الكابل
تردد التيار2
زمن عكس التيار (بين التحويل
والعاكس)

تحمل جهد تحويل المسار

ال ينطبق مفتاح مغناطيسي حراري ،بحجم  ٪ 125من التيار المقنن.
1.7×In A
هرتز 60/50
ملي ثانية التبديل المتزامن 1≤ :ملي ثانية
٪
فولت
تيار
متردد
٪
هرتز

الحدود العليا 15＋,10＋ :أو ،20＋افتراضي%20+ :
الحدود الدنيا 30 - ،20 - ،10 - :أو  ،40 -افتراضي( ٪ 20 - :تأخير جهد تحويل المسار
االستاتيكيs).10 :

تحمل تردد تحويل المسار
نافذة مزامنة
مالحظات:
 .1ضبط المصنع 400 :فولت أثناء وضع الجهاز في الخدمة يستطيع الفنيون إعداده على  380فولت أو  415فولت (نفس ضبط العاكس).

.2

 10± ،5± ،2.5±أو  ،20±افتراضياا%10± :
التردد االسمي 2±هرتز (قابل للتحديد0.5± :هرتز5±-هرتز)

ضبط المصنع50 :هرتز .يستطيع الفنيون إعداده على  60هرتز عند وضعه في الخدمة.

 8.8الكفاءة
الجدول8-8 .

العنصر

الوحدة

الوضعية االسمية (تحويل مضاعف)
وضعية ECO

٪
٪

KVA30-10

الكفاءة
%95
%99

كفاءة البطارية (تيار مستمر/تيار متردد) (بطارية بجهد اسمي  480فولت تيار مستمر وحمل مستقيم اسمي)
وضعية البطارية

٪

%95
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معلومات السالمة العامة لـ  UPS 62040-2الفئة :3-2
العربية
تنبيه :يُرجى قراءة الدليل ا
أوال.

الجهاز مخصص لبيئة العمل
الداخلية ذات الغبار والملوثات
العاديين.

EMC

قد يسبب الجهاز في البيئات
السكنية التداخل
قم بتوصيل الموصل األرضي بـ
 .UPSيوصى باستخدام الحماية
التفاضلية
تنبيه :فتح البطاريات الداخلية
أمر خطير

تنبيه :يسمح لفنيي الصيانة فقط
بتقديم المساعدة التقنية
افصل الكهرباء والبطاريات قبل
إجراء أية أعمال
تنبيه :استخدم معدات الوقاية
الشخصية أثناء الصيانة

