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  نام خدابه

  یی با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانآشنا
 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ 3مؤسسۀ استانداردوتحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 

وظیفه تعیین،   تنها مرجع رسمی کشوراست که1371ماه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن
  .عهده دارد  به ایران را) میرس(تدوین ونشراستانداردهای ملی

نظـران   صـاحب  *های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه      های مختلف در کمیسیون   تدوین استاندارد در حوزه   
شـود وکوشـشی همگـام بـا     مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجـام مـی         

ی است که از مشارکت آگاهانه و منـصفانۀ صـاحبان   مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجار       
کنندگان، مراکز علمـی و تخصـصی،       کنندگان، صادرکنندگان و وارد   حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف     

نـویس اسـتانداردهای ملـی ایـران  بـرای            پـیش . شـود دولتـی حاصـل مـی     های دولتی و غیر   نهادها، سازمان 
شود و پس از دریافـت نظرهـا و          های فنی مربوط ارسال می     ی کمیسیون نفع و اعضا  نظرخواهی به مراجع ذی   

) رسـمی (پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنـوان اسـتاندارد ملـی                 
  .شود ایران چاپ و منتشر می

ضوابط تعیین شده   صالح نیز با رعایت     مند و ذی  های عالقه نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان      پیش
عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتـشر  کنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به        تهیه می 

 شده در استاندارد ملی ایران شود که بر اساس مفاد نوشته ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی میبدین. شودمی
دهد به تصویب رسـیده     ه مؤسسه استاندارد  تشکیل می      تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط ک        5شمارۀ  
  .باشد

 ،کمیسیون 1(ISO)المللی استاندارد مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین  
عنـوان   است و بـه    3 (OIML)شناسی قانونی المللی اندازه  و سازمان بین   IEC) (2المللی  الکتروتکنیک    بین

در تدوین استانداردهای ملی ایران     . کند در کشور فعالیت می    5(CAC)یسیون کدکس غذایی   کم 4تنها رابط 
هـای علمـی، فنـی و صـنعتی     های خاص کشور، از آخرین پیـشرفت ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندی   

  .شودگیری میالمللی  بهرهجهان و استانداردهای بین
بینی شده در قانون، برای حمایت      واند با رعایت موازین پیش    تمؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می      

کنندگان، حفـظ سـالمت و ایمنـی فـردی و عمـومی، حـصول اطمینـان از کیفیـت محـصوالت و                       از مصرف 
محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را بـرای محـصوالت تولیـدی                مالحظات زیست 

مؤسسه می تواند به منظـور      . عالی استاندارد، اجباری نماید    با تصویب شورای   یا اقالم وارداتی،  / داخل کشور و  
بنـدی آن را    حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهـای صـادراتی و درجـه               

 ها و مؤسسات فعـال    کنندگان از خدمات سازمان   همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده     . اجباری نماید 
-در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیـست               

ها گونه سازمانوسایل سنجش ، مؤسسۀ استاندارد این) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون محیطی، آزمایشگاه
ورت احـراز شـرایط الزم،   کنـد و در صـ  و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی می      

ترویج دستگاه بین المللـی یکاهـا،       . ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند        گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن    
وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی بـرای ارتقـای              ) واسنجی(کالیبراسیون  

   این مؤسسه استران از دیگر وظایفسطح استانداردهای ملی ای
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  استانداردتدوین کمیسیون فنی 
 هایی UPS مقررات عمومی و ایمنی برای -2- 1  قسمت (UPS)سیستم های قدرت بدون وقفه    "

  "شوند که در فضای دسترسی محدود شده استفاده می
  

  
  نمایندگییا / سمت و   :رئیس
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  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
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  پیشگفتار 

           مقــررات عمــومی و ایمنــی بــرای-2 -1 قــسمت(UPS) سیــستم هــای قــدرت بــدون وقفــه  "اســتاندارد 
UPS       که به وسیله کمیـسیون مربـوط تهیـه و           "شوند     استفاده می  محدود شده هایی که در فضای دسترسی

ــده و در  ــدوین ش ــالس  ت ــدهمین اج ــد و هف ــورخ    چهارص ــک م ــرق و الکترونی ــتاندارد ب ــی اس ــه مل                    کمیت
 قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسـسه      3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بنـد یـک مـاده         

  .  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371یقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه استاندارد و تحق
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمنیه صنایع، علـوم و خـدمات،          

ح یـا  استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هـر گونـه پیـشنهادی کـه بـرای اصـال                   
تکمیل این استاندارد ارائه شود، پس از بررسی و تایید در تجدید نظر بعدی مربوط مورد توجـه قـرار خواهـد                      

  . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آن استفاده کرد. گرفت
رایط موجود و نیازهـای جامعـه، در حـد          در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به ش             

           . امکــان بــین ایــن اســتاندارد و اســتانداردهای ملــی کــشورهای صــنعتی و پیــشرفته همــاهنگی ایجــاد شــود
  : منبع و ماخذی که در تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است

  
 IEC 62040-1-2 (2002): Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1-2: General and safety 
requirements for UPS used in restricted access locations. 
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 (UPS)سیستم های قدرت بدون وقفه  
 هایی که در فضای دسترسی محدود UPS مقررات عمومی و ایمنی برای :2-1قسمت 

  شوند شده استفاده می
   و دامنه کاربردهدف  1
  هدف  1-1

 است که دارای (UPS)های قدرت بدون وقفه  دوین این استاندارد، تعیین مقرراتی در مورد سیستمهدف از ت
 که IEC 60950-11این استاندارد باید با استاندارد بین المللی. باشند  می.d.cمنابع ذخیره انرژی الکتریکی 

  .شود، بکار رود  اشاره می"RD" در این استاندارد به آن به صورت
به کار رود، به این مفهوم است که اصطالحات یا "RD"عبارت به صورت تعاریف یا قید استانداردهر گاه یک 

اند، کاربرد دارند، به جز در مواردی که به طور  ارائه شده IEC 60950-1تعاریفی که در استاندارد بین المللی 
ی تکمیلی همراه با الزاماتی که الزامات مل. های قدرت بدون وقفه کاربرد نداشته باشد واضحی در بارۀ سیستم

روند و به صورت یادآوری در بندهای مربوط  اند به کار می  ارائه شدهIEC 60950-1در استاندارد بین المللی 
  .اند نوشته شده

 است تا از پیوستگی منبع (UPS)های قدرت بدون وقفه  های اصلی سیستم این استاندارد در برگیرندۀ ویژگی
های قدرت بدون وقفه ممکن است برای بهبود کیفیت منبع توان  سیستم. ان حاصل شودقدرت متناوب اطمین

  .باشد های مشخص شده عملی می بهبود کیفیت، با نگه داشتن منبع توان در محدودۀ ویژگی. نیز بکار روند
فاده در های جابجا شونده، ساکن، محکم شده در محل یا نصب توکار، برای است  UPSاین استاندارد در مورد 

های توزیع ولتاژ پایین و برای نصب در هر فضای دسترسی محدود شده درنظر گرفته شده است،  سیستم
  .نماید این استاندارد مقرراتی را برای اطمینان از ایمنی تعمیرکار مشخص می. کاربرد دارد

ای از  نوان مجموعهتکی یا به ع UPSنصب شده چه بعنوان یک  UPSاین استاندارد برای اطمینان از ایمنی 
UPS  های مرتبط به طریقی که سازنده برای نصب، کارکرد و نگهداریUPS  الزام کرده است، درنظر گرفته

  .شده است
  .گیرد این استاندارد موارد زیر را دربر نمی

   IEC 60925) و.IEC 61347) d.cهای الکترونیکی با منابع تغذیۀ  ـ باالست
  .باشند های گردان میهایی که برپایۀ ماشین  UPSـ 

های نصب شده در فضای قابل دسترسی کاربر در استاندارد ملی  UPSمقررات ایمنی و عمومی مربوط برای 
   و مقررات مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی و تعاریف آن در استاندارد بین المللی 7027- 1-1  ملیایران

IEC 62040-2اند  ارائه شده.  
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  کاربردهای خاص  1-2
تواند بعنوان راهنمایی برای چنین  گیرد، با اینحال می ها را دربر نمی UPSاگرچه این استاندارد تمام انواع 

اند ممکن است  مقررات تکمیلی عالوه بر آنچه که در این استاندارد ارائه شده. تجهیزاتی درنظر گرفته شود
  :برای کاربردهای خاص از قبیل موارد زیر الزم باشد 

افزایش زیاد دما، گرد و غبار، رطوبت یا ارتعاش و همچنین : ی برای کار در شرایط حاد مانند های UPSـ 
  گازهای قابل اشتعال، محیط های خورنده یا انفجاری

  . ازفضای تماس با بیمار قرار دارندm 5/1  هایی که درمحدودۀ UPS با 1ـ کاربردهای الکتریکی پزشکی
 برطبق استاندارد بین المللی 2اژ گذرا بیشتر از اضافه ولتاژهای گروه  هایی که در معرض اضافه ولتUPSـ 

IEC 60604 هستند، در این UPSها ممکن است حفاظتهای تکمیلی در برابر برق ورودی ضروری باشد  .  
  .های مربوطه به پیوست ح مراجعه شود برای راهنمایی در این گونه الزامات و آزمون

عالوه بر تطابق با بند ) min 30بزرگتر از (های طوالنی  ای در زمان ی ذوزنقه هایی با شکل موج خروجUPSـ 
  .های اعوجاج ولتاژ قرار گیرد  باید به منظور سازگاری بار تحت آزمون7027-3ایران استاندارد ملی 1-2- 3- 5

 و استوایی یا در ها، کشتی یا زیردریایی، در کشورهای حاره هایی که برای استفاده درکامیونUPSبرای یادآوری ـ 
  .اند، مقررات متفاوتی ممکن است ضروری باشد  درنظر گرفته شدهm 1000 آسانسورهای باالتر از

  مراجع الزامی  2
بدین ترتیب . مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

  . ودآن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می ش
آن اصالحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، 

در مورد مدارکی که بدون تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده . نیستمورد نظر این استاندارد ملی ایران 
  .نظر استموردو اصالحیه های بعدی آن ها تجدیدنظر است ،همواره آخرین 

  :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 
  ).IPکد (، درجات حفاظت تأمین شده بوسیله محفظه    1375سال : 2868ایراناستاندارد ملی   1- 2
  .ها  ، نمادهای ترسیمی بر روی دستگاه1380سال  : 5496  ایران استاندارد ملی  2- 2
 : 1- 1 قسمت (UPS)های قدرت بدون وقفه  ، سیستم1386سال : 7027-1-1استاندارد ملی ایران   3- 2

  .شوند هایی که در فضای قابل دسترسی کاربر استفاده می UPSمقررات عمومی و ایمنی برای 
 ـ قسمت سوم ـ (UPS)های قدرت بدون وقفه   ، سیستم1382سال  : 7027-3استاندارد ملی ایران   4- 2

  آزمونروش تعیین عملکرد و الزامات 
 2-5 IEC 60364 (all ports) , Electrical installation of buildings. 

                                                 
1- Electromedical 
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 -6 IEC 60364-4-41 : 2001 , Electrical installations of buildings – Part 4-41 : Portection 
for safety – Protection against electric shock. 

 2-7 IEC 60364-4-482 : 1982 , Electrical of buildings – Part 4 : Protection for safety – 
chapter 48 : Choice of protective measures as a function exterral influences – Section 482 : 
Protection against fire . 

 2-8 IEC 60439-1 : 1999 , Low – Voltlage switchgear and control gear assemblies – 
Part 1 : Type – tested and partially type – tested assembiles . 

 2-9 IEC 60445 : 1999 , Basic and safety principles for man – machine interfnce , 
marking and identification – Identification of equipment terminals and of termination of 
certain designated conductors including general rules for an elphanumeric system . 

 2-10 IEC 60617 : 2001 , Graphical symbols for diagrams. 
 2-11 IEC 60950-1 : 2001 , Safety of information technology equipment . 

 2-12 IEC61000-2-2 : 2002 , Electromagrnetic compatibility (EMC) – Part 2-2 – 
Enviroment – Compatibility levels for low – frequency conducted disturbances and sigrnaling 
in public low – voltage power supply systems . 

 2-13 IEC 61140 : 2001 , Protection against electric shock – Common aspects for 
installation and equipment. 

 2-14 IEC 62040-2 : 1999 , Uniteruptible power systems (UPS) – Part 2 : 
Electromagnetic compatibility (EMC) requirement. 

  اصطالحات و تعاریف  3
  :رود  ها با تعاریف زیر به کار می یا واژه/ در این استاندارد اصطالحات و 

  کلیات  3-1
هر جا .  کاربرد داردIEC 60950-1 تعاریف ارائه شده در استاندارد در این استاندارد، تعاریف زیر و تعدادی از

باشند مگر اینکه بصورت دیگری   می(r.m.s)استفاده شود، آنها مقادیر مؤثر » جریان«و » ولتاژ«های  عبارت
  .مشخص شده باشند

های غیر سینوسی   اعمال سیگنالگیری، مقدار مؤثر واقعی را در صورت بایستی دقت بعمل آید که تجهیزات اندازهیادآوری ـ 
  .نشان دهند

 (UPS) قدرت بدون وقفه  سیستم  3-1-1
است که سیستم قدرتی را ) ها باتری: برای مثال (ترکیبی از مبدلها، کلیدها و وسایل ذخیره کننده انرژی 

ل برای حفظ و نگهداری پیوستگی توان مصرفی بار در حالتی که نقصی در توان ورودی پیش آید، تشکی
  .دهد می

 پیوستگی توان تحویلی به بار  3-1-2
های مشخص  توان تحویلی به بار در محدودۀ حالت پایدار اسمی و گسترۀ رواداری گذرا، با اعوجاج و وقفه

  .شده برای بار

 )فراگذار(بای پس   3-1-3
  .UPSمسیر جایگزین توان، داخل یا خارج از 
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 خرابی توان   3-1-4
  .تواند موجب عملکرد غیر قابل قبول تجهیزات بار شود که میهر تغییری در منبع تغذیه 

 توان اصلی   3-1-5
  .شود توانی که توسط شرکت برق یا مولد کاربر تأمین می

 (active power)توان مفید    3-1-6
های هارمونیکی در ترمینالهای  های هر یک از مؤلفه حاصل جمع توان الکتریکی در فرکانس اصلی و توان

  .سب وات یا کیلوواتخروجی برح

 توان ظاهری   3-1-7
  .حاصل ضرب مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان خروجی

 ولتاژ اسمی  3-2-8
  .شود که توسط سازنده اعالم می) برای تغذیه سه فاز، ولتاژ فاز به فاز(ولتاژ ورودی یا خروجی 

 گسترۀ ولتاژ اسمی  3-1-9
تر  های اسمی باالتر و پایین شده و این گستره با ولتاژگسترۀ ولتاژ ورودی یا خروجی که توسط سازنده اعالم 

  .شود بیان می

  جریان اسمی  3-1-10
  .شود که توسط سازنده اعالم می UPSبیشینه جریان ورودی یا خروجی 

 برگشت تغذیه   3-1-11
 توان کند و در حالت انرژی ذخیره شده کار می UPS، هنگامی که UPSوضعیتی که ولتاژ یا انرژی موجود در 

  .گردد اصلی در دسترس نیست، مستقیماً یا از طریق یک مسیر نشتی به یکی از ترمینالهای ورودی برمی
 شرایط کارکرد   2- 3

  بار مرجع  3-2-1
ترین شرایط کار عادی دستگاه مطابق با دستورات کارکردی تولید  حالتی از عملکرد که تا حد امکان به سخت

تر از شرایط بار بیشینه  گر شرایط واقعی کار بتواند به وضوح خیلی سختبا اینحال ا. کننده نزدیک باشد
تواند بکار رود باید استفاده  پیشنهاد شده توسط تولید کننده باشد باری که نشانگر بیشینۀ باری باشد که می

  .شود

  . ، در پیوست ز ارائه شده استUPSمثالهایی از شرایط بار مرجع برای یادآوری ـ 
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 ر خطی  با  3-2-2
  :باری که در آن جریان گرفته شده از منبع تغذیه با رابطۀ زیر تعریف شود 

Z
UI=  

  :که در آن 
I  جریان بار است.  

U  ولتاژ تغذیه است.  
Z  امپدانس بار است.  
 بار غیر خطی 3-2-3

مترها از قبیل ولتاژ یا زمان همیشه ثابت نبوده و به سایر پارا) امپدانس بار (Zباری است که در آن پارامتر 
  ).مراجعه شود به پیوست ز(بستگی دارد 

  حالت انرژی ذخیره شده  3-2-4
  :شود   وقتی که تحت شرایط زیر تغذیه میUPSعملکرد 

  .ـ توان اصلی قطع شده، یا خارج از رواداری ارائه شده است
  .ـ باتری در حال تخلیه شدن است
  .ه استـ بار در گسترۀ رواداری ارائه شد

  .ـ ولتاژ خروجی در گسترۀ رواداری ارائه شده است
 حرکت پذیری دستگاه  3-3

  . کاربرد داردRD  3- 2-1تعاریف بند 

 UPSهای عایقی  کالس  3-4
  .کاربرد دارد RD  4- 2-1تعاریف بند 

 اتصال به منبع تغذیه  3-5
  .همراه با موارد زیر کاربرد دارد  5RD- 2-1تعاریف بند 

 محفظه ها  3-6
  .کاربرد دارد RD  6- 2-1عاریف بند ت

 قابلیت دسترسی  3-7
  .کاربرد دارد RD  7- 2-1تعاریف بند 

 های مدار مدارها و مشخصه  3-8
  .کاربرد دارد RD 8-2-1 تعاریف بند 
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  ولتاژ خطرناک  3-8-1
  .کاربرد دارد RD 5- 8- 2-1تعاریف بند 

 عایق بندی  3-9
  .کاربرد دارد RD  9- 2-1تعاریف بند 

 واصل خزشی و هواییف  3-10
  .کاربرد دارد RD 10- 2-1تعاریف بند 

 قطعات  3-11
  .کاربرد دارد RD  11- 2-1تعاریف بند 

 توزیع توان  3-12
  .کاربرد دارد RD  8- 2-1تعاریف بند 

  قابلیت اشتعال  3-13
  .کاربرد دارد RD  12- 2-1تعاریف بند 

 موارد دیگر  3-14
همراه با موارد زیر  RD  8-13- 2-1، 7-13- 2-1، 4-13- 2-1، 3-13- 2-1، 2-13-2-1تعاریف بندهای 

  :کاربرد دارد 
   آزمون نوعی3-14-1

  :همراه با موارد تکمیلی زیر کاربرد دارد  RD  2- 4-1تعریف بند 
هرگاه در این استاندارد مطابقت مواد، قطعات یا اجزاء تشکیل دهندۀ با بازرسی یا آزمون خواص بررسی شود، 

های نوعی در دسترس هستند، تأیید  ده مربوط یا نتایج آزمون قبلی که به جای انجام آزمونبا بازبینی هر دا
  .باشد تطابق مجاز می

های نوعی ممکن است  برای واحدهایی که ازنظر فیزیکی و یا مقادیر اسمی توان بزرگ باشند، انجام برخی از آزمونیادآوری ـ 
  .پذیر نباشد به سادگی امکان

های الکتریکی که تجهیزات شبیه سازی آزمون گران قیمت و دور از  رد برخی از آزموناین وضعیت در مو
  .دسترس بوده یا نیازمند امکانات آزمون خاص فراتر از دامنۀ کاربرد سازنده باشد، نیز کاربرد دارد

 شبکه های مخابراتی  3-15
  .کاربرد دارد RD 13-8-2- 1، 12- 8- 2-1، 11-8-2-1، 10-8- 2- 1، 9-8- 2- 1تعاریف بندهای 

  



  7

  الزامات کلی  4
 UPSساختار و طراحی   4-1

ای طراحی و ساخته شود که تحت شرایط استفاده عادی و شرایط خطای محتمل،   باید به گونهUPSیک 
اشخاص را در برابر آسیب وارده ناشی از شوک الکتریکی و سایر خطرات و همچنین در برابر آتش سوزی 

  .متصل، در دامنۀ کاربرد این استاندارد حفظ نمایدیا بارهای  UPSنشأت گرفته از 
وضعیتهای ایمنی را که بطور مشخص در این استاندارد مطرح نشده است دربرگیرد، طراحی  UPSهرگاه 

  .بایستی سطحی از ایمنی را که کمتر از مقدار معمول ارائه شده در این استاندارد نیست، برآورده نماید
گیرد، مگر اینکه بصورت دیگری مشخص شده  مامی آزمونهای مربوطه صورت میمطابقت با بازرسی و انجام ت

  .باشد

 نیاز به الزامات تکمیلی شرح داده شده برای برآورده ساختن وضعیت جدید بایستی فوراً به کمیته فنی مناسب یادآوری ـ
  .جهت توجه ارائه شود

 اطالعات استفاده کننده  4-2
 را در دامنۀ کاربرد این استاندارد به هنگام استفاده همانطور که سازنده خطری UPSبرای اطمینان از اینکه 

  .نماید، باید اطالعات کافی به استاده کننده در رابطه با هر شرایط الزم ارائه شود است ایجاد نمی شرح داده
  .شود مطابقت با بازرسی بررسی می

  UPSطبقه بندی   4-3
UPS گیرد، براساس حفاظت آن در برابر شوک الکتریکی بعنوان  رد قرار میکاربرد این استاندا ای که در دامنۀ
  .شود بندی می  ، دستهI 1طبقه 

  شرایط کلی آزمونها  4-4
  ،12- 4- 1، 11- 4-1، 10-4- 1، 8-4- 1، 7- 4- 1، 6-4-1، 3-4-1، 2-4-1، 1-4-1موارد بندهای 

1 -4 -13 ،1 -4-14 RDهمراه با موارد زیر کاربرد دارد .  
های  تمامی آزمون. های ولتاژ ورودی انجام شوند  جریان نشتی و گرمایش باید در رواداریهای تنها آزمون

  .دیگر باید در ولتاژهای نامی انجام شوند
 ها پارامترهای عملکردی برای آزمون  4-5

در این استاندارد بجز در مواردی که شرایط مشخص شده آزمون بیان شده باشند و هر جا که به وضوح نشان 
شود که تأثیر مهمی در نتایج آزمون وجود دارد، آزمون باید تحت بدترین شرایط پارامترهای زیر در داده 

  :های عملکردی تولید کننده انجام شود  محدودۀ مشخصه
  ـ ولتاژ تغذیه

  ـ نبود ولتاژ تغذیه

                                                 
1- Class I 
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  ـ فرکانس تغذیه
  ـ شرایط شارژ باتری
  های متحرک آن و وضعیت قسمت UPSـ موقعیت فیزیکی 

  لت عملکردیـ حا
 بارهای آزمون  4-6

در تعیین جریان ورودی و هر جا که نتایج آزمون ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، متغیرهای زیر باید 
  .ترین نتایج تنظیم شوند درنظر گرفته شوند و این متغیرها برای ارائه نامطلوب

  ـ مصرف ناشی از شارژ مجدد باتری
ی که توسط سازنده برای استفاده در تجهیزات تحت آزمون یا همراه ـ مصرف ناشی از وسایل جنبی اختیار

  .شوند آن توصیه یا تهیه می
ـ مصرف ناشی از سایر واحدهای تجهیزات آزمون که توسط سازنده برای کشیدن توان از تجهیزات تحت 

  .اند آزمون درنظر گرفته شده
  .طی آزمون استفاده شوندتوانند برای شبیه سازی چنین بارهایی در  بارهای ساختگی می

 قطعات  4-7

  .کاربرد دارد RD 8-5- 1 و 7- 5- 1، 6-5-1، 5- 5-1، 4-5- 1، 2-5-1، 1- 5- 1موارد بندهای 

 اتصاالت قدرت  4-8

  .همراه با موارد زیر کاربرد دارد RD 4-6- 1، 2- 6-1، 1-6- 1موارد بندهای 
. مین و بدنه تجهیزات ایزوله شوددر صورت وجود باید مانند یک هادی فاز از ز) نول(های خنثی  هادی

شوند، باید برای ولتاژ کاری برابر با ولتاژ فاز ـ نول درنظر گرفته  قطعاتی که بین زمین و هادی خنثی وصل می
تعمیرکاری که مسئول نصب  در وضعیتی که هادی نول خروجی از هادی نول ورودی مجزا شده باشد، . شوند

های نصب  مطابق با قوانین سیم کشی محلی و جزئیات دستورالعملاست، باید این هادی نول خروجی را 
  .وصل نماید

  .شود مطابقت موارد فوق با بازرسی رسیدگی می
 ها و نشانه گذاری دستورالعمل  4-9

   کلیات  4-9-1

UPSاستفاده از کلمات معادل برای .  در صورت لزوم باید دارای نشانه گذاری طبق جزئیات زیر باشد
  .، نیز مجاز استگذاری نشانه
گذاری باید در فضای در دسترس کاربر، خوانا و قابل رؤیت باشد یا روی سطح خارجی دستگاه قرار داده  نشانه
گردد، باید بعد از اینکه دستگاه برای کار عادی  گذاری بر روی سطح خارجی دستگاه نصب می اگر نشانه. شود

  .خود نصب شده قابل تشخیص باشد
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قابل رؤیت نباشند، اگر به هنگام باز کردن در یا سرپوش  UPS که از سطح خارجی هایی نشانه گذاری
  .دستگاه، مستقیماً قابل رؤیت باشند، قابل قبول خواهند بود

   مقادیر مجاز توان  4-9-2

  :های کافی به منظور مشخص نمودن موارد زیر باشند  تجهیزات باید دارای نشانه گذاری
  ـ الزامات تغذیه ورودی

  مقادیر مجاز تغذیه خروجیـ 
های اسمی متناظر با آنها باید طوری نشان داده  در مورد تجهیزاتی که دارای چند ولتاژ اسمی باشند، جریان

از یکدیگر جدا شوند و رابطۀ بین ولتاژ و جریان (/) های مختلف با یک ممیز  شوند که مقادیر مجاز جریان
  .اسمی به وضوح بیان شود

گذاری  ای یک گستره ولتاژ اسمی باشند، باید با بیشینه جریان اسمی یا گسترۀ جریان نشانهتجهیزاتی که دار
  .شوند

  : ارائه شده است، شامل موارد زیر باشد RDهای ورودی و خروجی باید عالوه بر آنچه که در  نشانه گذاری
  ـ ولتاژ اسمی خروجی

   (W)وان حقیقی برحسب وات ـ جریان اسمی خروجی یا توان اسمی برحسب ولت ـ آمپر یا ت
ـ ضریب توان اسمی خروجی، اگر کمتر از واحد باشد، یا توان حقیقی و توان ظاهری یا توان حقیقی و جریان 

  اسمی
  با نول یا بدون نول ) تک فاز یا سه فاز(ـ تعداد فازهای خروجی 

   برطبق پیوست ز(KW) یا کیلووات (W)ـ توان حقیقی اسمی خروجی، برحسب وات 
   برطبق پیوست ز(KVA) یا کیلوولت آمپر (VA) توان ظاهری اسمی خروجی برحسب ولت آمپر ـ

  )اختیاری(ـ بیشینه گستره دمای کاری محیط 

  . مطابقت برطبق پیوست ز استیادآوری ـ
های دارای بای پس خودکار مجزای تکمیلی و یا بای پس سرویس و نگهداری، تغذیۀ متناوب  UPSبرای 

 نصب متناظر با آن  توان مقادیر مجاز تغذیه مربوطه را در دستورالعمل های خارجی، می  باتریکمکی ورودی یا
  .زیربرروی یانزدیک به نقطۀ اتصال نوشته شود مورد،دستورالعمل درصورت انجام این. مشخص نمود

  »های نصب قبل از اتصال به منبع توجه شود به دستورالعمل«
ی اتصال مستقیم به منبع تغذیه نباشد، لزومی به نشانه گذاری جریان اسمی ای برا اگر یک واحد دارای وسیله

  .باشد بر روی آن نمی
 های ایمنی    دستورالعمل  4-9-3

سازنده باید در مدارک و کاتالوگ خود  UPSدر صورت وجود شرایط برای نصب، کارکرد و حفظ و نگهداری 
  .آنها را مشخص نماید
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که الزامات برای محفظه ضد گسترش آتش را به صورتی (دسترسی محدود های  فقط برای وضعیت UPSاگر 
طراحی شده باشد، دستورالعملهای نصب ) نماید مشخص شده است، برآورده نمی RD 2-6- 2-1که در بند 

  . نصب شودIEC 60364-4-482فقط بر طبق الزامات  UPSباید به وضوح بیان نماید که 
برداری و   و نقل، نصب و کارکرد باید میزان اهمیت خاص نصب، بهرههای حمل در صورت لزوم، دستورالعمل

  .را نشان دهند UPSکارکرد صحیح و مناسب 
  .در صورت نیاز، مدارک باید باید مدت و دورۀ حفظ و نگهداری توصیه شده را نشان دهد

بندی  دار کلی سیم، مدار الکتریکی آن واضح نباشد، اطالعات مناسب، مانند نموUPSاگر از چیدمان فیزیکی 
  .باید ارائه شود

کشی   نیازمند استفاده از قطعات تکمیلی در ساختار سیمITهای قدرت  در سیستم UPSاگر استفاده از 
 چنین الزامی را 3-5ساختمان باشد، دستورالعملهای ایمنی باید عالوه بر برای برآورده سازی الزامات بند 

  .برآورده نماید

هشدارهای مربوط به اتصال باتری به تجهیزات جهت : اصی می تواند ضروری باشد، برای مثال هشدارهای خ -1یادآوری 
  .تغذیه و ارتباط داخلی واحدهای جدا از هم در صورت وجود

  .کشی باشد برحسب مورد، دستورالعملهای نصب بایستی شامل مدارک مرجعی از قوانین ملی در زمینه سیم -2یادآوری 
 پس خودکار مجزای تکمیلی و یا بای پس سرویس و نگهداری، تغذیۀ متناوب  بایهای دارای  UPSبرای 

توان مقادیر مجاز تغذیه مربوطه را در دستورالعمل نصب متناظر با  های خارجی، می کمکی ورودی و یا باتری
  ته در صورت انجام این مورد، دستورالعمل زیر را بر روی یا نزدیک به نقطۀ اتصال نوش. آن مشخص نمود

  :شود 
  "های نصب قبل از اتصال به منبع توجه شود دستورالعمل به"

از  به استفاده کننده ارائه دهد  UPSهایی را در بارۀ سطح مهارت الزم برای کار با  تولید کننده باید راهنمایی
  : قبیل 

  .هـ قابل کارکرد تنها توسط اشخاص دارای صالحیت برای ورود به فضای با دسترسی محدود شد
) مراجعه شود RD 2- 4- 3به بند (شامل وسیلۀ قطع کننده برای جداسازی تغذیه نباشد  UPSاگر 

  :دستورالعملهای نصب باید بیان کننده موارد زیر باشند 
  . قطع کنندۀ مناسب باید جزو سیم کشی ثابت قرار داده شود های با اتصال دائم، یک وسیلۀ UPSـ برای 
شود، پریز باید در   و هرگاه از دو شاخه به عنوان یک قطع کننده استفاده می های با دو شاخه UPSـ برای 

  .نصب شده و به سهولت در دسترس باشد UPSمجاورت 
های با اتصال دائم که جداسازی خودکار برگشت تغذیه در خارج از دستگاه قرار دارد،  UPSبرای 

ای را بر روی تمام کلیدهای قطع  شدار دهندههای ه دستورالعملها باید از مصرف کننده بخواهد که برچسب
را  UPSکارها هشدار دهد که مدار یک   قرار دهد که به برق هستند، UPSکننده توان اصلی که دور از محل 

  :نماید این برچسب هشدار دهنده با متن یا مفهوم مشابه باید چسبانده شود  تغذیه می
  " را جدا سازید(UPS)ون وقفه قبل از کار بر روی این مدار، سیستم قدرت بد"
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    تنظیم ولتاژ تغذیه اصلی  4-9-4
  .مراجعه شود RD  4- 7- 1به بند 

 1   اتصاالت خروجی  4-9-5
گذاری باید در مجاورت هر اتصال خروجی برای  در مواردیکه بیش از یک اتصال خروجی وجود دارد نشانه

  .گردد نصب شود،  نشان دادن بیشینۀ باری که به همان خروجی متصل می
    فیوزها  4-9-6

یا هر جای دیگری که بطور واضح و آشکار معلوم باشد مربوط به (گذاری باید نزدیک یا روی پایه فیوزها  نشانه
گذاری جریان اسمی فیوز و در مواردی که فیوزها برای ولتاژهای اسمی  این نشانه. نصب گردد) پایه فیوز است

به طریق دیگر، این اطالعات باید در دستورالعملهای . دهد  را ارائه میمختلف وجود دارند توان مفید فیوز
  .استفاده کننده ارائه شوند

های فیوزی خاصی از قبیل زمان تأخیر یا ظرفیت شکست مورد نیاز است،  در مواردی که فیوزها با مشخصه
  .نوع فیوز هم باید بیان شده باشد

    ترمینال های سیم کشی  4-9-7
باشد باید با  م کشی مروط به اتصال هادی به زمین حفاظتی که همراه سیم کشی تغذیه می سی ترمینال
  .نشان داده شوندنشانه

  .این نشان نباید برای سایر ترمینالهای زمین استفاده شود

غذیه یا به این الزامات در مورد ترمینالهایی که برای اتصال یک هادی زمین حفاظتی چه به صورت بخشی از کابل تیادآوری ـ 
  .های تغذیه است، کاربرد دارد همراه هادی

باید با حرف  روند،  هایی که منحصرا برای اتصال هادی نول توان اصلی در صورت وجود به کار می ترمینال
  . نشانه گذاری شوندNبزرگ 

اید برطبق اند، ب های فاز تغذیه درنظر گرفته شده هایی که برای اتصال هادی های سه فاز، ترمینالUPSدر 
گذاری  اند، نشانه  یا دستورالعملهای نصب مربوط که توسط تولید کننده تعریف شدهIEC 60445استاندارد 

  .شوند
سه فاز، اگر توالی فازی نادرست ممکن است باعث افزایش دما یا سایر خطرات شود، ترمینالهایی که UPSدر 

در ارتباط با (گذاری شوند که  ند باید به طریقی نشانها های فاز توان اصلی درنظر گرفته شده برای اتصال هادی
  .هر دستورالعمل نصب، ترتیب توالی فازی روشن باشد

هایی که ممکن است به هنگام اتصال هادی پاک شوند، نصب  ها یا سایر قسمت ها نباید بر روی پیچ این نشان
  .شوند

  

                                                 
1- Power outlet  
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    ترمینال های باتری  4-9-8
 5496ها را برطبق استاندارد شماره  اند باید قطب ها درنظر گرفته شده ه باتریهایی که برای اتصال ب ترمینال

  .نشان دهند
    کنترل ها و نشان دهنده ها  4-9-9

  . مراجعه شودRD  8- 7- 1به بند 

    جداسازی منابع تغذیه مختلف ورودی 4-9-10
  .مراجعه شود RD  9- 7- 1به بند 

 IT   سیستم های تغذیه  4-9-11
  .مراجعه شود RD  10- 7- 1به بند 

    حفاظت در نصب داخل ساختمان4-9-12
  .کاربرد دارد RD  1-3-5موارد بند 

های عمومی، آن الزامات بایستی در قوانین ملی در زمینه  های شبکه  در صورت وجود الزامات مربوط به حفاظتیادآوری ـ
  .سیم کشی درنظر گرفته شوند

    جریان نشت باال4-9-13
  .عالوه بر آن موارد زیر کاربرد دارد. مراجعه شود RD  1- 5به بند 

 که برای استفاده به صورت تجهیزات با دو شاخۀ نوع ب یا نصب ثابت درنظر گرفته UPSهای  برای سیستم
با هادی زمین تغذیه اصلی از حدود  UPSو بارهای متصل  UPSهای نشتی زمین  اگر مجموع جریان اند، شده
ود یا امکان تجاوز در هر حالت کاری محتمل باشد، یک برچسب هشدار دهنده باید بیشتر ش RD  1-5بند 

روی واحد نصب گردد و دستورالعمل نصب باید روش اتصال به منبع تغذیه اصلی را  RD 1-5برطبق بند 
  .بیان نماید

 ها و سایر وسایل تنظیم کننده    ترموستات4-9-14
  .مراجعه شود RD  11- 7- 1به بند 

   زبان 4-9-15
  .مراجعه شود RD  12- 7- 1به بند 

    قابلیت دوام نشانه گذاری4-9-16
  .مراجعه شود RD  13- 7- 1به بند 

    قسمت های برداشتنی4-9-17
  .مراجعه شود RD  14- 7- 1به بند 
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    باتری های قابل تعویض4-9-18
  .مراجعه شود RD  15- 7- 1به بند 

    دسترسی کاربر به کمک ابزار4-9-19
  .مراجعه شود RD  16- 7- 1ند به ب

    باتری4-9-20
اطالعات به . باید بصورت زیر دسترس قرار گیرند UPSهای باتری  یا اطاقک UPSهای باتری بیرون از  محفظه

) RD 1-7-1برطبق الزامات بند ( UPSصورت خوانا و واضح بالفاصله توسط سرویس کار به هنگام سرویس 
  .قابل رؤیت باشد

  و تعداد بلوکها یا سلولها) اسید سربی، نیکل کادمیم و غیره(ری الف ـ نوع بات
  ب ـ ولتاژ نامی کل باتری ها

  )اختیاری( ظرفیت نامی کل باتری ها  پ ـ
 برچسب هشدار دهنده، که نشان دهندۀ خطرات انرژی یا شوک الکتریکی و شیمیایی بوده و اشاره به  ت ـ

  . زیر شرح داده شده است که در دستورالعملالزامات حفظ و نگهداری و قرارگیری نماید 
های با محفظۀ جداگانه تغذیه  های داخلی یا باتری های با دو شاخۀ نوع الف که از باتری UPS: استثناء 

قرار دارند و بوسیله دو شاخۀ و پریزهایی برای نصب توسط کاربر  UPSکنند و در باال یا بین یا کنار  می
  .بر روی قسمت خارجی کافی خواهد بود) به مورد ت باال مراجعه شود(چسب شوند، تنها نصب بر متصل می

  .سایر اطالعات باید در دستورالعمل مصرف کننده ارائه شود
  ها دستورالعمل
  های نصب داخلی الف ـ باتری

  .ها باید دارای اطالعات کافی برای امکان تعویض باتری با نوع توصیه شدۀ مناسب باشند ـ دستورالعمل
تعمیر / های ایمنی برای اجازۀ دسترسی توسط یک تعمیرکار باید در دفترچۀ راهنمای نصب ستورالعملـ د

  .بیان شود
های اتصاالت داخلی باید شامل گشتاور  شوند، دستورالعمل ها توسط یک تعمیر کار نصب می ـ اگر باتری

  .ها باشند اعمال شده به ترمینال
  :های زیر باشد  لدستورکار کاربر باید شامل دستورالعم

های الزم  ها بازرسی شده و احتیاط ها بایستی انجام شود یا توسط شخص مطلع در بارۀ باتری ـ سرویس باتری
  .به عمل آید

هایی از همان نوع و همان تعداد موجود در محفظۀ باتری  ها، آنها باید با باتری ـ به هنگام تعویض باتری
  .تعویض شوند

  .ممکن است منفجر شود. آتش نیاندازیدباتری را در : احتیاط 
الکترولیت آزاد شده برای چشم و پوست خطرناک هستند و ممکن . ها را باز و دستکاری نکنید باتری: احتیاط 

  .است سمی باشد
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  ب ـ باتری های نصب خارجی 
ر اسمی آمپر های نصب باید ولتاژ، مقدا ـ در مواقعی که باتری توسط سازنده تأمین نشده باشد، دستورالعمل

 UPSساعت، روش شارژ و روش حفاظت مورد نیاز برای نصب را جهت هماهنگی با وسایل حفاظت کننده 
  .بیان نماید

  .های باتری باید توسط سازنده باتری فراهم شده باشند های نصب سلول ـ دستورالعمل
  UPSهای باتری بیرون از   محفظه پ ـ

که به همراه آن تأمین  UPSهای باتری بیرون از  باشد، محفظهتأمین نشده  UPSاگر کابل توسط سازنده 
  .باشند UPSهای کابل برای اتصال به  شوند باید دارای دستورالعمل کافی برای تعریف اندازه می

ها یا  های ساخت سلول دستورالعمل. هرگاه سلولها یا بلوکهای باتری از ابتدا سیم بندی و نصب نشده باشند
شرح داده نشده باشد، در  UPSهای نصب سازنده  اید در صورتی که در دستورالعملهای باتری ب بلوک

  .های سازنده باتری بیان شده باشند دستورالعمل
 مدارهای سیگنال   21- 4-9

ها،  های نصب در مورد اتصال هر یک از مدارهای سیگنال، اتصاالت رله اطالعات کافی باید در دستورالعمل
های حفظ و نگهداری هر مدار  بایستی به لزوم مشخصه. و غیره ارائه شوندمدارهای شکست اضطراری 

SELV1شوند دقت شود  در مواقعی که به سایر تجهیزات وصل می .  

    شکل مدار داخلی22- 4-9
را دربرگیرد تا بر سازگاری آن  UPSهای نصب باید اطالعات کافی شامل شکل مدار داخلی اصلی  دستورالعمل

  ). مراجعه شود12-3به بند (وزیع توان تأکید شود های ت با سیستم
  .دقت خاصی باید به سازگاری با قوانین سیم کشی مربوط به ساختمان و مدارهای بای پس بعمل آید

اگر خطری به دلیل جداسازی  . منابع تغذیه وابسته باشد/ به مرجع نول منبع  UPSهرگاه سیم نول خروجی 
 ایجاد شود، دستورالعملهای کافی نصب باید برای جلوگیری از قطع مرجع جایگزینی منابع تغذیه و غیره/ 

  .نول ارائه شود
مطابقت دارند، برای استفاده در  RD 10- 7- 1هایی که با دستورالعمل نشانه گذاری بند  UPSتنها 

در صورتی که . اند، مناسب هستند تعریف شده RD 3- 12-2- 1 همانطور که در بند ITهای توان  سیستم
رای برآورده کردن این الزامات نیاز به قطعات تکمیلی خارجی باشد، در دستورالعملهای نصب باید به این ب

  .قطعات اشاره شود

  الزامات اساسی و بنیادی طراحی  5
  حفاظت در برابر شوک الکتریکی و مخاطرات انرژی  1- 5

  :رند همراه با موارد زیر کاربرد دا RD 7-1- 1-2 و 6-1-1-2، 2- 1- 1- 2بندهای 

                                                 
1- SELV = Safety – Extra – low Voltage 
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UPS ای طراحی و ساخته شود که الزامات مناسب برای حفاظت در برابر شوک الکتریکی برطبق  باید به گونه
همچنین نصب باید مطابق با الزامات مربوطه . برآورده شود IEC 61140بندهای مربوطه استاندارد بین المللی 

  . باشدIEC 60364استاندارد 
UPS های حرارتی و دینامیکی ناشی از  در به مقادمت در برابر تنشباید به روشی ساخته شود که قا
  .های اتصال کوتاه تا مقادیر اسمی باشد جریان

سلفها، فیوزهای محدود کنندۀ (های محدود کنندۀ جریان  توانند با استفاده از وسیله های اتصال کوتاه می تنشیادآوری ـ 
  .اهش یابندک) جریان و سایر وسایل کلیدزنی محدود کنندۀ جریان

UPS های مداری، فیوزها یا ترکیبی از هر دو که   قطع کننده های اتصال کوتاه بوسیلۀ باید در برابر جریان
  .حفاظت شود قرار گیرند یا در خارج آن قرار داده شوند،  UPSتوانند در داخل  می

  .شود مطابقت با بازرسی و در صورت لزوم با آزمون رسیدگی می
  ها باید با انگشتک آزمون نشان داده شده در شکل وک الکتریکی در مورد محفظهحفاظت در برابر ش

در شرایط کارکرد عادی به هنگام اعمال نیرو به شکافها و قطعات خارج محفظه، . آزمون شود RDالف - 2
ز های برق دار در ولتاژهای خطرناک اتصال یابد، مگر اینکه آنها در خارج ا انگشتک آزمون نباید به قسمت

  ). متر2در ارتفاع باالتر از : برای مثال (دسترس باشند 
کند، بوسیلۀ یک انگشتک صاف که  جلوگیری می RDالف -2شکافهایی که از ورود انگشتک آزمون شکل 

اگر این انگشتک بتواند وارد شود، آزمون با . گیرد کند، مورد آزمون قرار می  نیوتن اعمال می30نیروی 
  .شود شود، انگشتک در صورت لزوم به داخل دستگاه فشار داده می تکرار می RDالف - 2انگشتک شکل 

UPS   ای که برای نصب در داخل ساختمان یا نصب در رکها برای کاربرد در تجهیزات بزرگتر درنظر گرفته
برطبق روش نصب که جزئیات آن توسط سازنده بیان  UPSشده است، با توجه به محدود شدن دسترسی به 

  .شود  آزمون میشده است،
5 -2  SELV) مدارهای دارای ولتاژ ایمن بسیار پایین(  

مدارهای کنترل و سیگنال که برای اتصال به سایر تجهیزات در فضای محدود شده در دسترس کاربر درنظر 
  .را برآورده نمایند RD  10-2 و 2- 2اند و آنهایی که در دسترس کاربر قرار دارند باید الزامات بند  گرفته شده

  .متفاوت است IEC 60364-4-41 استفاده شده در SELV با واژه RD 7-8-2-1در بند  SELV تعریف مداریادآوری ـ 
  .شود مطابقت با بازرسی و در صورت لزوم با آزمون رسیدگی می

  را در استانداردSELVمدارهای سیگنال و کنترل که در دسترس کاربر نیستند باید الزامات 
IEC 60364-4-412-2آورده نماید مگر اینکه سازنده الزامات بند  بر RD  را برای کلیه اتصاالت مدارهای

  .کنترل و سیگنال انتخاب نماید
 به UPSسازنده باید در دستورالعملهای خود جداسازی الزم این مدارها را در سیم کشی خارجی برای نصب 

  .وضوح بیان نماید
  .شود یدگی میمطابقت با بازرسی و در صورت لزوم آزمون رس
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UPS هیچ خطر شوک ،تواند تغذیه را قطع نمود ای طراحی شود که در نقاط بیرونی که می باید به گونه 
  .های متصل به مدار خارجی پیش نیاید الکتریکی از شارژ خازن

 ON/OFFشود، امکان قطع منابع تغذیه با کلید  و طراحی مدار مربوطه رسیدگی می UPSمطابقت با بازرسی 
  .هر حالت باید درنظر گرفته شوددر 

 متصل به مدار تغذیه µF 1/0 دارای خازنی با ظرفیت بیش از UPSبرای مطابقت باید بررسی شود که اگر 
با اتصال  UPS برای s 10ای دارای ثابت زمانی کمتر از  منبع خارجی است، آن خازن باید دارای وسیله تخلیه

  .ای نوع ب باشد دو شاخه UPSدائم و 

ثابت زمانی مربوطه از حاصلضرب ظرفیت خازنی مؤثر برحسب میکروفاراد و مقاومت مؤثر تخلیه برحسب مگااهم  -دآوری یا
  .گیری تأخیر ولتاژ در صورتی که تعیین مقادیر مؤثر خازن و مقاومت دشوار باشد، از اندازه. باشد می

 وسیله قطع کننده اضطراری  3- 5
هایی برای اتصال وسیله قطع  یا ترمینال(کنندۀ اضطراری مجتمع باید دارای یک وسیله قطع  UPSیک 

. جلوگیری نماید UPSباشد تا از ادامه تغذیه به بار در هر حالت عملکرد ) اضطراری کنترل از راه دور کنندۀ 
اگر قرار است قطع کننده تکمیلی تغذیه در سیستم سیم کشی، عمل قطع اضطراری را انجام دهند، 

های دارای دو شاخه در صورتی که قوانین ملی  UPSبرای . ی نصب باید بیانگر این امر باشنددستورالعمل ها
  . موجود و طراحی مدار مربوطه آن را مجاز بدارد، مورد فوق الزامی نیست سیم کشیدر زمینه

 حفاظت در برابر برگشت تغذیه  4- 5
که یک خطای منفرد بر روی یک قطعه در هنگام قطع ولتاژ متناوب ورودی، در شرایط عادی و در شرایطی 

خطرناک در ورودی وسیلۀ حفاظت کنندۀ ) یا انرژی(وجود دارد نباید خطر ولتاژ ) از قبیل مدار کنترل(
  .برگشت تغذیه وجود داشته باشند

 .a.c در خط ورودی UPSتواند از داخل یا خارج از  های نصب دائم، حفاظت برگشت تغذیه می UPSبرای 

  .انجام شود
    است، فروشنده باید نوع وسیلۀ UPSر مواقعی که جدا کننده حفاظت برگشت تغذیه خارج از د

  .مشخص نماید تواند بکار برده شود،  حفاظت کنندۀ مناسب را که می
  ). مراجعه شود3- 9- 4به بند (های ورودی قرار داده شود  یک برچسب باید نزدیک به ترمینال
 RD 3- 5ت و طرح مدار مربوط و شبیه سازی شرایط خطا برطبق بند مطابقت با آزمون و بازرسی تجهیزا

  .شود انجام می
    عایق بندی  5- 5

  .کاربرد دارند RD  3-3-2- 2 و 2-3-2-2 ، 1- 3- 2- 2بندهای 
  ولتاژکاری) محاسبه(  تعیین   5-1- 5

  :دارد همراه با موارد زیر کاربرد  RD 2- 2- 5 و 4- 10- 2، 3-3-10-2، 2-3- 10-2، 2- 10-2موارد بند 
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گیری شده، فرکانس  ای باشد که تمام مولفه های پارامتر اندازه ـ پهنای باندتجهیزات اندازه گیری باید به گونه
  .و فرکانس باال درنظر گرفته شوند .d.c منبع تغذیه

 را r.m.sگیری مقدار واقعی  شود، بایستی دقت بعمل آید که تجهیزات اندازه ـ هرگاه از مقدار مؤثر استفاده می
  .های سینوسی نشان دهد های غیر سینوسی مانند شکل موج در حضور شکل موج

سوار شده بر روی شکل موج باید مدنظر ) رپیل(شود، مقدار اوج هر موجک  استفاده می.d.c ـ هرگاه از مقدار
  .قرار گیرند

  .شوندباید درنظر گرفته ) های اتمسفری برای مثال ناشی از اعوجاج(ـ گذارهای غیر تکراری 
ل هوایی و ولتاژهای آزمون تنش الکتریکی صفر درنظر صبرای تعیین فواSELV یا ELVـ ولتاژ یک مدار 

  .باید در تعیین فاصله خزشی درنظر گرفته شود ELVبا اینحال ولتاژ مدار . گرفته شوند
  .های هادی زمین نشده در دسترس، باید زمین شده فرض شوند ـ قسمت

به مداری که پتانسیل آن : برای مثال (ی ترانسفورماتور یا سایر قسمتها شناور باشد ـ در صورتی که سیم پیچ
ای که باالترین ولتاژ کاری  باید فرض شود که آنها در نقطه) را نسبت به زمین پایدار می کند متصل نیست

  .اند آید، به زمین متصل شده بدست می
گیری ولتاژ کار دوسر عایق اصلی باید با تصور  ای اندازهشود، بر در جائیکه از عایق بندی دوبله استفاده می

های ترانسفورماتور، اتصال  در مورد عایق بین سیم پیچ. اتصال کوتاه شدن عایق تکمیلی و بالعکس تعیین شود
  .آورد، فرض شود ای که بیشترین مقدار ولتاژ کار را بدست می کوتاه شدن عایق باید در نقطه

ایق بین دو سیم پیچ ترانسفورماتور، باالترین ولتاژ بین دو نقطه در بین دوسیم پیچ باید ـ در مورد ولتاژ کار ع
  .شوند را باید درنظر گرفت ولتاژ نقاطی که خروجی ترانسفورماتورها به آن متصل می. استفاده شود

نقطه در سیم ـ برای ولتاژ کار عایق بین یک سیم پیچ ترانسفورماتور و قسمت دیگر بیشترین ولتاژ بین هر 
  .شود پیچ و قسمت دیگر به کار برده می

    مدارهای دارای ولتاژ ایمن بسیار پایین  6- 5
تنها در مورد مدارهای کنترل و سیگنال که برای اتصال به فضای  RD استاندارد بین المللی 2-2موارد بند 

  .اند، کاربرد دارد دسترسی محدود شده و در دسترس کاربر درنظر گرفته شده
را مطابق با SELV سازند، باید الزامات مدارهای   را برآورده نمیRD 2- 2که الزامات بند SELVدارهای م

  .را در صورت کاربرد، برآورده سازند IEC 60364استاندارد بین المللی 
  .شود مطابقت با بازرسی و آزمونهای مناسب بررسی می

    مدارهای با جریان محدود شده  7- 5
  .کاربرد دارند RD  3- 4- 2 و 2-4- 2 ، 1- 4- 2بندهای 

    تمهیدات برای زمین کردن حفاظتی  8- 5
  .همراه با موارد زیر کاربرد دارند RD  6-2موارد بند 
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 که امکان یک ولتاژ خطرناک در هنگام وقوع یک خرابی در Iهای هادی قابل دسترس دستگاه کالس  قسمت
رمینال زمین حفاظتی موجود در دستگاه وصل شده عایق بندی آن وجود دارد، بایستی بطور مطمئن به یک ت

  .باشند

های الکترونیکی و غیره که ممکن  در فضاهای قابل دسترس تعمیرکاران، قسمتهای هادی مثل قاب موتورها، شاسییادآوری ـ 
متصل بایستی به ترمینال زمین حفاظتی . است به وجود یک ولتاژ خطرناک در صورت وقوع خرابی در یک عایق تصور شود

شده یا در صورت غیر عملی بودن آن به وسیله یک برچسب هشدار دهنده مناسب به تعمیرکاران، زمین نشدن چنین 
  .هایی و لزوم معاینه کردن آنها ازنظر ولتاژ خطرناک قبل از تماس اخطار گردد قسمت

دارای ولتاژ خطرناک های  های زیر از قسمت های هادی قابل دسترسی که به روش این الزامات در مورد قسمت
  :رود  اند، به کار نمی جدا شده

  ـ قسمت های فلزی زمین شده یا 
ـ عایق جامد یا یک فاصله هوایی با ترکیبی از این دو که الزامات عایق بندی دوبله یا تقویت شده را برآورده 

اصل در طول اعمال های دیگر باید بطریقی بسته و محکم شوند که کمینه فو در این حالت، قسمت. سازند می
  .مورد نیاز است، حفظ شود RD  3-2-4 و 1- 9- 2های بندهای  نیرو که در آزمون

  .شود رسیدگی می RD  3-5 و 1-6- 2مطابقت با بازرسی و الزامات کاربردی بندهای 
  .شود های مقاومت زمین بین نقاط اتصال مربوطه بررسی می مطابقت با بازرسی و آزمون

  از تغذیه .d.cو  .a.c   جداسازی توان  9- 5
  . همراه با بندهای زیر کاربرد داردIEC 60950-1 استاندارد بین المللی 4-3بند 

UPSای باشد که به هنگام انجام تعمیرات توسط اشخاص با تجربه بتوان   باید دارای وسیلۀ قطع کننده
  .را قطع نمود .a.cهای  تغذیه

ی در دسترس کاربر یا خارج از دستگاه قرار داده شود مگر اینکه برای استفاده تواند در فضا  می وسیله قطع کنندهیادآوری ـ 
  .خاصی نوع دیگری مورد نیاز باشد

قطع کننده باید به طور همزمان تمامی فازها را از تغذیه قطع ) وسایل(های سه فاز، وسیله  UPSبرای 
صال خنثی دارد، وسیله قطع کننده باید  ، نیاز به یک اتITکه برای تغذیه به سیستم  UPSبرای یک . نمایند

اگر وسیله قطع . های فازها و هادی خنثی را قطع نماید یک وسیلۀ دارای چهار قطب باشد و تمام هادی
های نصب باید ضرورت وجود این امر را به عنوان  تعبیه نشده باشد، دستورالعمل UPSکننده چهار قطبی در 

  .بخشی از ساختار نصب مشخص نمایند
ر وسیلۀ قطع کننده، یک کلید تعبیه شده در دستگاه باشد، دو حالت روشن و خاموش آن باید برطبق بند اگ
1 -7 -8  RD نشانه گذاری شده باشد.  

اگر جزء عمل کنندۀ وسیله قطع کننده ترجیحاً به عوض حالت شعاعی یا افقی به صورت عمودی کار کند، 
  . باشدجزء عمل کننده باید حالت روشن» باالی«حالت 
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های مختلف به  فرکانس/ ها  برای مثال، از ولتاژ(اگر واحدی، ورودی اولیه آن از بیشتر از یک منبع خارجی 
گذاری واضح در هر وسیلۀ قطع کننده که  تغذیه شود، باید یک نشانه) صورت تغذیه کمک ـ جایگزین

  .د، گذاشته شوددهن ها از واحد ارائه می ساختارهای یکسانی را برای قطع تمامی تغذیه

های تغذیه نیز قطع  های اتصال زمین حتی اگر کابل اتصال زمین توجه شود زیرا هادی) های( بایستی به هادییادآوری ـ 
  .ماند شوند، اتصال زمین همچنان برقرار باقی می

می داخلی و خارجی، وسیلۀ قطع کننده یا وسایل جداساز باید تما .d.cبرای هر دو منابع تغذیه باتری 
  .ها را باز نماید های زمین نشده باتری یا باتری هادی

  .شود مطابقت با بازرسی رسیدگی می
  حفاظت در برابر اضافه جریان و خطای زمین  10- 5

  . همراه با بندهای زیر کاربرد دارندRD  6-7- 2 و 5- 7- 2 ، 4-7- 2 ، 3- 7- 2بندهای 
    مقررات اساسی 10-1- 5

، اتصال کوتاه مدارها و خرابی زمین، در مدارهای ورودی و خروجی باید به ها حفاظت در برابر اضافه جریان
  .صورت یک بخش مجتمع در داخل دستگاه و یا در ساختمان محل نصب تعبیه شده باشد

اند، وسایل حفاظت کنندۀ مورد نیاز برای انطباق با   به جز مواردی که در ردیف ب شرح داده شده الف ـ
  .های مجتمع در داخل دستگاه تعبیه شده باشند بصورت بخش باید 3- 8الزامات بند 

شوند، از قبیل سیم تغذیه، کوپلرهای  ب ـ برای عناصری که به صورت سری به تغذیه ورودی وصل می
 ، بای پس و کلیدها، مدار اتصال کوتاه و حفاظت خرابی زمین باید تجهیزات RFIکاربردی، فیلترهای 

  .مین کننده این حفاظت درنظر گرفته شودساختمان محل نصب به عنوان تأ
 2-9-4پ ـ در صورت تعبیه وسیله حفاظتی در ساختمان محل نصب دستگاه، ساختار نصب باید با بند

های با دو شاخۀ نوع الف، ساختمان محل نصب باید به عنوان تأمین  مطابقت داشته باشد به جز دستگاه
 کاربرد   در مورد آن2- 9-4دیر اسمی توان خروجی پریز و بند کننده این حفاظت درنظر گرفته شود و مقا

  .ندارد
 جریان خطای ممکن را در بدترین شرایط مشخص نماید تا ابعاد صحیح (r.m.s)ت ـ سازنده باید مقدار مؤثر 
در صورتی که سازنده . هایی با اتصال دائم به مدار خروجی معین شود ها و هادی سیم خنثی، حفاظت کننده

های با دو شاخۀ نوع الف درنظر گرفته باشد، نیاز به  های دستگاه تی را در مدار خروجی برای خروجیحفاظ
  .باشد حفاظت در برابر جریان خطا نمی

اگر جریان خروجی اینورتر فقط توسط مدار محدود کنندۀ جریان کنترل شود، جریان مدار اتصال کوتاه یا 
  .بر طبق این استاندارد شوندجریان اضافه بار نباید باعث ایجاد خطر 

  . عمل نمایدs 5 حفاظت در برابر اتصال کوتاه مدارها باید ظرف مدت
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هدف از الزامات بیان شده در باال، کاهش خطر شوک الکتریکی یا خطر آتش سوزی در مدت زمان اتصال کوتاه یادآوری ـ 
ر اسمی آن با مدار خروجی یکسان بوده یا محدوده قرار دادن یک قطع کننده در مدار خروجی که مقادی. مدار خروجی است

  .رسد ای با همان مقادیر اسمی، برای برآورده ساختن این الزامات کافی به نظر می کننده
  .شود های اساسی رسیدگی می مطابقت با بازرسی و آزمون

    حفاظت مدار باتری 10-2- 5
 و 4-6-5 و 3-6-5زامات بیان شده در بندهای یک مدار تغذیه باتری باید در برابر اضافه جریان برطبق ال

  .جدول یک حفاظت شده باشد
    جایگاه وسیله حفاظت کننده 10-3- 5

 تعبیه شده باشند، مدار تغذیه باتری باید با یک وسیلۀ حفاظتی که در UPSها در داخل  در صورتی که باتری
ها،  صال کوتاه مدار شود از قبیل خازنمجاورت باتری قرار دارد و قبل از هر عنصری که ممکن است باعث ات

  .ها یا موارد مشابه به تغذیه اصلی وصل شود نیمه هادی
قرار داده شوند، جایگاه وسیله حفاظت کننده اضافه جریان باید  UPSها در خارج از  در صورتی که باتری

  .برطبق موارد بیان شده در جدول یک باشد
  فاظت کنندۀ باتریح) وسایل(   موقعیت وسیله-1جدول شماره 

 تعداد وسایل خرابی زمین تعداد وسایل اضافه جریان موقعیت یا نوع تغذیۀ باتری/ جایگاه و 
 *2 یا UPS UPS  1  1  در داخل-1
جابجا شونده  جداگانه های بامحفظه-2

  یا ساکن
  *2 یا 1  1 محفظۀ باتری

  *2 یا 1  1  محفظۀ باتری   با محفظۀ محکم شده در محل-3
  *2 یا 1  1  اتاق باتری ** خانه باتری-4
های زمین نشده نیاز به یک وسیله حفاظت کننده در هر قطب دارد مگر اینکه    ـ حفاظت در برابر خرابی زمین باتری*

  .فیوزهای قطع کننده در مدار خارجی، این حفاظت را انجام دهند
حفاظت کننده را بیان نماید تا ) وسایل(سیله باید مقادیر اسمی اضافه جریان و UPS  ـ دستورالعمل نصب برای یک **

 نیز اگر چنین 3 و 2های  این امر در مورد ردیف. کشی سازگار با آن ایجاد شود و سیستم سیم UPSهماهنگی بین 
  .به عنوان یک سیستم کامل درنظر گرفته نشوند، کاربرد دارد UPSهایی با  محفظه

قادیر اسمی وسیله حفاظت کنندۀ اضافه جریان باید در  با یک تغذیه باتری جداگانه، مUPSبرای یک 
و تغذیه باتری به صورتی  UPSهای وصل شده بین  دستورالعمل نصب بیان شود و باید به مقادیر اسمی هادی

  . محاسبه شده است، دقت شود2- 6که در الزامات بند 
    مقادیر اسمی وسیلۀ حفاظت کننده 10-4- 5

شود، باید به میزانی باشد  قرار داده می UPSدۀ اضافه جریان که در داخل مقادیر اسمی وسیلۀ حفاظت کنن
  .را فراهم آورد RD  1- 3- 5که حفاظت در برابر شرایط شرح داده شده در بند 

  .شود  با بازرسی و انجام آزمون رسیدگی می6- 5مطابقت با بند 
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  حفاظت تعمیرکار  11- 5
ای حفاظت تعمیرکار برای دسترسی به باال، پایین، بین و دور بندهای زیر بر RD 2-8عالوه بر الزامات بند 

ها در مواقعی که  گیری های متحرک برای انجام تنظیمات یا اندازه های الکتریکی عایق نشده یا قسمت قسمت
UPSتحت بار است، ضروری است .  

    پوشش ها 11-1- 5
و پوشانده شوند که خطر شوک الکتریکی یا هایی با ولتاژ یا سطح انرژی خطرناک باید به گونه ای چیده  بخش

  .شوند، کاهش دهند سطوح باالی جریان را در مواقعی که پوشش آنها برداشته شده و جابجا می
  ها  موقعیت و حفاظت بخش 11-2- 5

ای که امکان صدمه زدن به اشخاص را  های جابجا شونده هایی با ولتاژ یا سطح انرژی خطرناک و بخش بخش
ای قرار داده شوند که احتمال وصل ناخواسته یک  ه طریق گذاشته یا حفاظت شده یا در محفظهدارند باید ب

  . تعمیرکار را در مواقع زیر کاهش دهد
 UPSها یا وسایل مشابه یا انجام عملیات مکانیکی که ممکن است با  تنظیم یا تنظیم مجدد کنترل کننده

، تنظیم یک کنترل کننده با یا بدون صفحه تنظیم، راه تحت بار انجام شود از قبیل روغن کاری یک موتور
  .اندازی مجدد سیستم یا کارکرد یک کلید دستی 

  های قرار داده شده بر روی درها   بخش11-3- 5
ای حفاظت   باید به گونه اند، هایی با ولتاژ یا سطح انرژی خطرناک که در پشت یک در قرار داده شده بخش

  .راکاهش دهد های برقدارتوسط تعمیرکار وصل ناخواسته بخش حتمالبندی شوندکه ا شده یا عایق
گیری و استفاده از انگشتک آزمون   با بازرسی، اندازه3-11- 5 و 2- 11- 5، 1- 11-5، 11-5مطابقت با بندهای 

  .شود انجام می) RDالف  -2شکل (
    دسترسی به قطعه 11-4- 5

سی، تنظیم مجدد، تنظیم اولیه، تعمیر یا حفظ و ای در مدت زمانی که تحت بار است به بازر اگر قطعه
های فلزی زمین شدۀ در دسترس برای انجام  نگهداری نیاز دارد، باید با توجه به سایر عناصر و نیز بخش

ای کار گذاشته و نصب شوند که فرد تعمیرکار در معرض خطر شوک  عملیات سرویس دهی الکتریکی به گونه
های جابجا شوندۀ  ای به شخص توسط بخش و جریان باال قرار نگیرد یا صدمهالکتریکی، سطح انرژی خطرناک 

  .شوند) عنصر(سایر عناصر یا سیم کشی نباید مانع دسترسی به آن قطعه . مجاور وارد نشود
شود، الزامات  تحت بار است، برای یک تنظیم که توسط پیچ گوشتی یا ابزار مشابه انجام می UPSهنگامی که 

های  ای انجام شود که تماس ناخواسته در حالی بخش نماید که حفاظت به گونه الزام می RD  3-8- 2بند 
. دار خطرناک عایق نشده، منجر به بروز خطر شوک الکتریکی یا سطح انرژی خطرناک محتمل نشود برق

  .بایستی دقت بعمل آید که از ابزار ناهمگون به هنگام تنظیم استفاده نشود
  :وش زیر فراهم شود این حفاظت باید به ر

  دار خطرناک عایق نشده باشد ، یا های برق ـ موقعیت وسیله تنظیم باید دور از بخش
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  .دار عایق نشده گذاشته شود های برق ـ محافظی در برابر کاهش تماس ناخواسته ابزار با بخش
  .شود مطابقت با بازرسی و در صورت نیاز با شبیه سازی خطا انجام می

  ای متحرکه   بخش 11-5- 5
شوند باید به روشی قرار  های متحرک که در مدت زمان سرویس کردن منجر به صدمه دیدن افراد می بخش

  .پذیر نباشد های متحرک امکان داده یا محافظت شوند که تماس ناخواسته با بخش
  های خازنی   بانک 11-6- 5

اگر زمان تخلیه . تخلیه کننده نصب شوندهای خازنی باید همراه با یک وسیله  برای حفاظت تعمیرکاران، بانک
ای باید اضافه شود و این برچسب زمانی را که برای کاهش خطر  برچسب هشدار دهنده  باشد،s 0/1  بیشتر از

  ). مراجعه شودRD 7-8-2- 1 و 4- 8-2-1به بند (است بیان نماید )  min 5 نه بیش از(به سطح ایمن 
    باتری های داخلی 11-7- 5

ها  ای مرتب شوند که خطر شوک الکتریکی ناشی از تماس ناخواسته با ترمینال داخلی باید به گونههای  باتری
ای باشد که خطر اتصال کوتاه شدن مدار و شوک  را کاهش دهند و روش اتصاالت داخلی باید به گونه

  .الکتریکی را در مدت زمان سرویس و تعویض کاهش دهد
  .شود  با بازرسی رسیدگی می7- 11- 5 تا 3- 11- 5مطابقت با بندهای 

  فواصل مجاز ـ فواصل نشت الکتریکی و فواصل عایقی  12- 5
  .کاربرد دارد RD  10-2بند 

  مدارهای هشدار دهندۀ خارجی  13- 5
  .مطابقت نمایند RD 2-2اتصاالت در دسترس کاربر برای مدارهای سیگنال خارجی باید با الزامات بند 

  .مدارهای کنترل از راه دور یا واسط برای کامپیوتر: تند از مثالهایی از چنین مدارهایی عبار
 باید دارای یک UPSاگر جداسازی بین مدار سیگنال و تغذیه بر روی اتصال زمین ایمنی تعبیه شده باشد، 

  .اتصال به زمین باشد
  .شود مطابقت با بازرسی بررسی می

  منبع تغذیۀ محدود شده  14- 5
  .کاربرد دارد RD  5-2بند 

  یم کشی ، اتصاالت و تغذیهس  6
    کلیات  6-1

  :همراه با موارد زیر کاربرد دارند  RD 11-3موارد بند 
ها باید به طریقی نصب شده باشند که  گیری روی درها یا پوشش ها و وسایل اندازه های تغذیه به دستگاه سیم

  .ها وارد نشود ها یا درها به هادی هیچ خطر مکانیکی در اثر جابجایی پوشش
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سه فاز باید طوری باشد که مجموع جریانهای هارمونیکی در  UPSهای خنثی در  مقادیر سطح مقطع هادی
  .این هادی همانند مقادیر مقطع بارهای تک فاز باشد

بطورکلی، به هر ترمینال باید یک هادی وصل شود، اتصال دو یا چند هادی، تنها در مواقعیکه ترمینالها به 
  .باشد اشند، مجاز میاین منظور طراحی شده ب

  های عایق شده ها و هادی    ابعاد و مقادیر اسمی بیشینه  1- 6-1
ای انتخاب شوند که  ها باید بگونه هادی. به عهدۀ سازنده است UPSهای داخل  انتخاب سطوح مقطع هادی

هادی، در معرض آن قرار دارد به وسیلۀ روشهای نصب مناسب  UPSعبور جریان، فشارهای مکانیکی را که 
  .تحمل نمایند) الکترونیکی: برای مثال (بندی آنها و در صورت کاربرد، نوع المانهای متصل شده  نوع عایق

    اتصال به منابع تغذیه  6-2
  . همراه با بندهای زیر کاربرد دارندRD  8-2- 3، 7- 2-3، 6- 2- 3، 5-2-3، 4- 2-3، 3-2- 3، 2- 2- 3بندهای 

  :باید مجهز به موارد زیر باشد  UPSذیه برق اصلی، به منظور اتصال ایمن و مطمئن به تغ
  ـ ترمینالهایی برای اتصال دائم به تغذیه

  ـ سیم جدا نشدنی تغذیه برای اتصال دائم به تغذیه یا برای اتصال به تغذیه توسط یک دو شاخه
  ـ یک پریز برای اتصال به یک سیم جدا نشدنی تغذیه

برای مثال با ولتاژها یا (درنظر گرفته شده است  UPS روی در مواردی که بیشتر از یک اتصال تغذیه
ای  و اتصاالت باتری، طراحی ماشین به گونه UPS جایگزین او برای خروجی  فرکانسهای مختلف یا توان کمک

  :باشدکه تمامی شرایط زیر رعایت گردد 
  .ـ جداسازی اتصاالت با روشهای مختلف تهیه شود

ه، در صورتی که قرار گرفتن دو شاخه به طرز غلط در پریز خطر آفرین باشد، ـ در صورت استفاده از دو شاخ
  .دو شاخه نباید قابلیت اتصال معکوس را داشته باشد

  .شود مطابقت با بررسی رسیدگی می
  های تغذیه توان خارجی های سیم بندی برای هادی ترمینال  6-3

  .کاربرد دارند RD  8- 3-3، 7-3- 3، 6-3-3، 5- 3- 3، 4-3-3، 3- 3-3، 2-3- 3، 1- 3- 3بندهای 
  
  الزامات فیزیکی  7

  .همراه با بندهای زیر کاربرد دارند RD 1-4بند 
    محفظه  7-1

  .بدنه یا شاسی یک واحد نباید برای عبور جریان در مدت زمان کاری درنظر گرفته شده استفاده شوند

  . جریان ناشی از خطای الکتریکی را از خود عبور دهندهای نشتی یا توانند جریان بدنه یا شاسی متصل به زمین مییادآوری ـ 
کند، باید با  هر بخش از قبیل یک صفحه یا پالک نام که به عنوان یک بخش کارکردی محفظه عمل می

  .الزامات محفظه مطابقت داشته باشد
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های جزئی  یا بدون محفظه یا با محفظه(های یک دستگاه مدوالر ممکن است دارای ساختار باز باشند  مدول
شوند، محفظه با  ها با هم در فضای درنظر گرفته شده مونتاژ می و در موقعی که مدول) تهیه شده باشند

ها باید مطابق  ها و اتصاالت الکتریکی بین مدول شناسایی مدول. مطابقت داشته باشند RD 1- 2الزمات بند 
  .باشد RD 3با بند 

های یک محفظه که الزم است برای مطابقت با  بخش. مایدهای مختلف واحد را حفاظت ن محفظه باید بخش
سوزی، شوک الکتریکی، صدمه رساندن به افراد و سطح انرژی خطرناک در محل قرار  الزامات خطر آتش

  .گیرند باید با الزامات محفظۀ کاربردی مشخص شده در این استاندارد مطابقت داشته باشند
  .شود مطابقت با بازرسی رسیدگی می

    پایداری  7-2
  .همراه با موارد زیر کاربرد دارد RD 1-4بند 

 نباید ازنظر فیزیکی تا حدی ناپایدار شوند که باعث ایجاد خطر برای  در شرایط کار عادی، واحدها و دستگاه
  .کاربران و افراد تعمیرکار شوند

وها، درها و غیره باز هستند اگر از وسایل پایدار کنندۀ قابل اطمینان برای بهبود پایداری در مواقعی که کش
اگر این وسایل . استفاده شود، این وسایل باید به طور خودکار به هنگام استفادۀ کاربر با آنها هماهنگ باشند

  .توجه افراد تعمیرکار تهیه شود های مناسب و آشکار برای جلب  گذاری خودکار نباشند، نشانه
در . هر آزمون باید جداگانه انجام شود. شود ت، رسیدگی میهای زیر در صورت مناسب مطابقت با انجام آزمون

هایی هم اندازۀ ظرفیت اسمی خود باشند که بتوانند بدترین  ها باید شامل جرم ها، جعبه مدت انجام آزمون
شود، آنها باید در بدترین  اگر در حالت کار عادی واحد از چرخ استفاده می. شرایط استفاده را فراهم سازند

  .باشندموقعیت 
های نصب شده در آن  بیان شده است، یک واحد نباید با یا بدون باتری RDتحت بدترین شرایطی که در 

  .واژگون شود
    جزئیات ساختار  7-3

  .همراه با موارد زیر کاربرد دارد RD 3-4بند 
اهم شود  فرIP20شوند باید درجه حفاظت حداقل  هایی که برطبق دستورالعمل سازنده نصب می برای محفظه

های سرد  بخشهای متحرک از قبیل فن. مگر اینکه سطح باالتری از حفاظت توسط سازنده بیان شده باشد
اند باید در برابر آسیب رساندن به اشخاص نیز حفاظت شده باشند مگر اینکه  ای که در سقف نصب شده کننده

  . نهایی فراهم شده باشد(ducting)این حفاظت با کانال کشی 
   بیان شده توسط سازنده را با IPXXای ساخته شود که مقادیر مجاز کد  ظه باید بگونهسقف محف

  .رعایت کردن عدم ورود مایعات برآورده سازد
شود بغیر از مواردی که سطح حفاظت باالتری از  مطابقت با بازرسی و استفاده از انگشتک آزمون بررسی می

 ارائه شده است، 2868آزمون مناسب که در استاندارد ملی حفاظت بیان شده باشد و انگشتک آزمون با روش 
  .جایگزین شود
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  .ای در اطراف محفظه الکتریکی کاربرد دارد این الزامات همچنین در مورد هر روزنه
شود بغیر از مواردیکه سطح باالتری از حفاظت بیان شده  مطابقت با بازرسی و انگشتک آزمون بررسی می

  .شود  جایگزین می2868روش مناسب آزمون در استاندارد ملی باشد و انگشتک آزمون با 
    تجمع گاز  1- 7-3

دستگاهی که دارای باتری است باید با تخلیه داخلی یا خارجی گاز، حفاظت کافی در برابر  در استفاده عادی، 
  .خطر تجمع گازهای منفجر شونده را فراهم آورد

  . مراجعه شود7-5-7به بند یادآوری ـ 
  .شود ا بازرسی رسیدگی میمطابقت ب

    حرکت دستگاه 2- 7-3
هایی که دارای چرخ هستند تا بتوانند به راحتی به محل نصب حمل شوند و طوری درنظر گرفته  دستگاه

کشی ثابت غیر قابل انعطاف باشند، باید دارای روش حفاظت تکمیلی باشند تا اطمینان  اند که دارای سیم شده
 یا باالتر kg 25 هایی که دارای جرم برای دستگاه. کند  نصب حرکت نمیحاصل شود که دستگاه پس از

شود تا غیر قابل حرکت بودن   به آنها اعمال میN 250 وزن دستگاه کمتر از  20% باشند، نیرویی برابر با 
  .دستگاه را تائید نماید

  مقاومت در برابر آتش  7-4
UPS  2- 7-4اقل الزامات بند  است باید حد3-9- 4که تحت محدودیتهای نصب بند RD را برآورده نماید.  
UPS  که برای نصب در فضای در دسترس محدود شده و فضای قابل دسترس کاربرد درنظر گرفته شده

  .را برآورده نماید RD 7- 4است، باید الزامات بند 
  ).ودمراجعه ش RDبه پیوست الف ( یا باالتر باشند HBها باید دارای کالس اشتعال پذیری  باتری

     جایگاه باتری  7-5
های مجزا در داخل  اطاقک(های جدا یا بسته  هستند، نیاز به مکان UPSهایی که برای استفاده در  باتری
UPS (های زیر طراحی شده باشند  آنها ممکن است به صورت. دارند:  

  )باتری خانه(های باتری جدا  ها یا اتاق ـ ساختمان
   در داخل یا خارج ساختمانهای مجزا، ها یا اتاقک ـ محفظه
  UPSهای مجزا در داخل  های فرعی باتری یا اتاقک ـ اتاقک
  .هایی که باید نصب شوند باید الزامات زیر را برآورده سازند باتری

  .شود  برحسب مورد، رسیدگی می8-5- 7 تا 1-5-7مطابقت با بازرسی برطبق بندهای 
   دسترسی و آسانی نگهداری  7-5-1

های آن باید در دسترس باشند تا بتوان آنها را با ابزارهای مناسب که پیچانده   و اتصال دهندههای باتری قطب
 باتری  های با الکترولیت مایع باید به طریقی قرار داده شوند که سرپوش سلول باتری. شوند، ثابت نمود می

  .برای آزمون الکترولیت و تنظیم مجدد سطوح الکترولیت در دسترس باشد
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گیری تهیه شده یا پیشنهاد شده توسط شرایط  های اندازه  با بازرسی و به کارگیری ابزار و دستگاهمطابقت
  .شود سازندۀ باتری رسیدگی می

   لرزش 7-5-2
  .های سازندۀ باتری باشد حفاظت در برابر لرزش باید برطبق دستورالعمل

  .شود مطابقت با بازرسی رسیدگی می
   فاصله 7-5-3

اند یا آنهایی که با پوشش عایقی پوشیده  هایی که از مواد عایقی ساخته شده ا پوششهای باتری ب سلول
ای نسبت به هم متصل شوند به شرط آن که الزامات تهویه باتری و دمای  توانند بدون هیچ فاصله اند، می شده

  .آن برآورده شود
  .شود مطابقت با بازرسی رسیدگی می

    عایق بندی 7-5-4
. بندی مناسب بین یکدیگر و بدنه یا بخشها دارند های هادی نیاز به عایق  کادمیم در محفظههای نیکل ـ سلول

  . را برآورده سازد5-5این عایق بندی باید مقررات بند 
  .شود مطابقت با آزمون بررسی می

   سیم بندی 7-5-5
های  ت، گاز، بخارها و تنشبندی باید در برابر تأثیرات ناشی از دمای محیط، رطوب ها، اتصاالت و سیم کنتاکت

  . محافظت شوند6مکانیکی برطبق بند 
  .شود مطابقت با بازرسی رسیدگی می

   سرریز الکترولیت 7-5-6
های  ها نیاز به حفاظت کافی در برابر سرریز الکترولیت دارند، برای مثال ، پوشش مقاوم سینی و محفظه باتری

  .باتری در برابر الکترولیت 

  . کاربرد نداردVRLAهای نوع  زامات در مورد باتریاین الیادآوری ـ 

  )هوادهی( تهویه  7-5-7
ای که هر ترکیب انفجاری اکسیژن و هیدروژن به طور ایمن به سطوح  تهویه مناسب باید فراهم شود به گونه

  .تر از سطوح خطرناک پراکنده شوند پایین
ی مورد نیاز برای اطمینان از سطوح کافی ، روش تعیین جریان هوا)مجزا یا مرکب(های باتری  برای بخش

  .فروپاشی در پیوست ژ ارائه شده است
های مرکب از باتری و قطعات الکتریکی، باید دقت کافی بعمل آید تا از احتراق گازهای جمع شدۀ  در دستگاه

مثال اتصال های تولید کنندۀ جرقه که در نزدیکی باتری قرار دارند، برای  هیدروژن و اکسیژن به وسیلۀ بخش
  .های باتری، جلوگیری شود درپوش/ ها  ها و کلیدهای نزدیک به پوشش دهنده
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اند یا  و باتری با استفاده از قطعاتی که به طور کامل محصور شده UPSاین حفاظت باید با توجه ساختار فنی 
  .مجزا از محفظۀ باتری هستند یا تهویه مناسب تأمین شود

های باتری و هر جزء بدون سرپوش مولد جرقه باید توسط سازنده  درپوش. ا ه کافی بودن فاصله بین پوشش
  .های فنی برای ساختار تجهیزات تحت آزمون اثبات شود با داده

شوند، اطالعات کامل در مورد جریان هوای کافی در  نصب می UPSهایی که باتری همراه با  در اطاق
  .های نصب فراهم شود دستورالعمل

اگر از قطعات بدون محفظه استفاده شود، . شود گیری رسیدگی می سی، محاسبه و اندازهمطابقت با بازر
های باتری برای برآورده  درپوش/ ها  های عمل کننده مولد جرقه و پوشش  بین بخشmm 500معموالً فاصله 

  .شود شدن این الزامات درنظر گرفته می
    ولتاژهای شارژ 7-5-8

یش بیش از حد ولتاژ در هر یک از شرایط خطا، برای مثال، ناشی از خطای شارژ، ها باید در برابر افزا باتری
حدود ولتاژ شارژ باید به وضوح توسط سازنده بیان . قطع کردن شارژ یا وقفه در جریان شارژ، محافظت شوند

  .شود
  .شود مطابقت با ارزیابی مدار و آزمون عملکردی رسیدگی می

  افزایش دما    7-6
  :همراه با موارد زیر کاربرد دارند  RD  1-5-4موارد بند 

   حدود افزایش دما-2جدول شماره 

 oCبیشینه افزایش دما  ها بخش
  عایق بندی ، شامل عایق بندی سیم پیچی از

  105 مواد با شاخص حرارتی Aـ کالس 
  120 مواد با شاخص حرارتی Eـ کالس 
  130 مواد با شاخص حرارتی Bـ کالس 
  155اخص حرارتی  مواد با شFـ کالس 
  180 مواد با شاخص حرارتی Hـ کالس 
  200 مواد با شاخص حرارتی Cـ کالس 
  220 مواد با شاخص حرارتی Nـ کالس 
  240 مواد با شاخص حرارتی Pـ کالس 

  
75  
90  
95  
115  
140  
150  
165  
185  
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  های آهن ربایی   حدود مجاز دما برای سیم پیچ-3جدول شماره 
  تغذیه از منبع انرژی ذخیره شدهدر پایان کارکرد  

  کالس عایقی
oC 

  دما به روش مقاومت متوسط
oC 

  دما به روش ترموکوپل
oC 

105  127  117  
120  142  132  
130  152  142  
155  171  161  
180  195  185  
200  209  199  
220  216  206  
240  234  224  

  الزامات الکتریکی و شرایط غیر عادی شبیه سازی شده  8
  اتکلی  8-1

  .همراه با موارد زیر کاربرد دارد RD  1-1-5موارد بند 
  جریان نشتی زمین  8-1-1

، هادی زمین حفاظتی مجموع UPSهای کاری  ای باشد که در هر یک از وضعیت های مداری به گونه اگر آرایه
 را 2-1- 5د الزامات بن UPSهای نشتی زمین بار متصل به آن را از خود عبور دهد،  و جریان UPSهای  جریان

  .سازد برآورده می
  .کاربرد دارد RD  7- 1-5 باشد، الزامات بند mA 5/3 اگر جریان نشتی زمین بیشتر از

  .شود های مربوط رسیدگی می مطابقت با بازرسی و آزمون
8-1-2  UPSای نوع ب  با تجهیزات دو شاخه  

UPS 5- 2- 3د تا الزامات بند های با دو شاخۀ نوع ب باید دارای یک سیم تغذیه جدا نشدنی باشن  RD 

  .برآورده شود
  .شود مطابقت با بازرسی رسیدگی می

  استحکام الکتریکی  8-2
  .کاربرد دارد RD 2-5موارد بند 

  کارکرد غیر عادی و شرایط خرابی  8-3
  .همراه با بندهای زیر کاربرد دارد RD  8- 3- 5، 5-3-5، 4- 3-5، 3-3- 5، 2-3-5، 1- 3- 5موارد بندهای 
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  شبیه سازی خرابی ها  8-3-1
دهند، پذیرش   آنها را تحت پوشش قرار نمی5-3- 5 و 3- 3-5، 2-3- 5برای قطعات و مدارهایی که بندهای 

  .شود بوسیله شبیه سازی شرایط زیر سیدگی می
  از قطعات مدارهای اولیه) کلیه(ـ خرابی در هر یک 

  . تکمیلی یا تقویتی را تضعیف نمایدتواند عایق بندی ـ خرابی در کلیه قطعاتی که خرابی در آنها می
را برآورده  RD 3- 4- 4 و 2- 4- 4هایی که مقررات بندهای  ـ عالوه بر آن خرابی در کلیه قطعات دستگاه

  .نمایند نمی
ها و کانکتورهای  ترین بار امپدانسی به ترمینال های ناشی از اتصال نامناسبت ـ به غیر ازخروجی توان، خرابی

  یا سیگنال خروجی از دستگاهانتقال دهندۀ توان 
های متعدد دارای مدارهای داخلی مشابه هستند، انجام آزمون بر روی یک خروجی  در مواردی که خروجی

  .نمونه کافی است
برای قطعات نصب شده در مدارهای اصلی که با ورودی و خروجی تغذیه سازگار هستند، برای مثال، سیم 

کشی داخلی آنها، هیچ خرابی  ، بای پس، کلیدها و سیمRFIهای  یتغذیه، کوپلرهای کاربردی، قطعات صاف
  .را برآورده سازند RD 6- 3-5سازی نشود، به شرطی که قطعات الزامات مورد الف بند  شبیه

توانند رخ  های قطعات باید برای تعیین شرایط خرابی که به طور منطقی می دستگاه، نمودار مداری و مشخصه
  .ونددهند، بررسی و آزمون ش

، ) الکترولیتی مخصوصاً خازن ( توان مدارهای اتصال کوتاه و مدارهای باز ترانزیستور، دیود، خازن برای مثال، مییادآوری ـ 
های  اند و خرابی طراحی شده) متناوب(شوند که برای اتالف غیر پیوسته  هایی می هایی که موجب تلفات مداوم در مقاومت خرابی

  .شود، را نام برد  که سبب اتالف فراوان میداخلی در مدارهای مجتمع
  .شود ها یکبار با دستگاه در حالت کار در ولتاژ اسمی یا حد باالیی گسترۀ ولتاژ اسمی انجام می آزمون

آزمون مدارهای داخل دستگاه با مدارهای شبیه سازی شده آزمون، قطعات مجزا یا قطعات مونتاژی خارج از 
  .باشد دستگاه مجاز می

، دماهای ترانسفورماتور تغذیه قطعات تحت RD 3-3-5 بر مطابقت با معیارهای ارائه شده در بند عالوه
بیشتر شود و استثنائات مندرج در پیوست نیز  RD - آزمون نبایداز مقادیر مشخص شده در پیوست پ 

  .بایستی درنظر گرفته شود
  ها  شرایط آزمون 8-3-2

اژ اسمی یا در حد باالیی گسترۀ ولتاژ اسمی است با اعمال کلیه ای که در ولت  UPSبایست با  دستگاه می
 پیش آید، مورد آزمون قرار 1شرایطی که ممکن است در استفادۀ عادی و یا استفادۀ نادرست پیش بینی شده

  .گیرد
  

1-Foreseeable  
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آید،  ت پیش بینی شده پیش هایی از شرایطی که ممکن است در استفادۀ عادی یا شرایط استفادۀ نادرس مثالیادآوری ـ 
  :عبارتند از 

ها که مطابق دستورالعمل تولید کننده  ها، کلیدها و میله ها، اهرم  به کار گرفتن عمل کنندۀ های قابل دسترس از قبیل تکمهـ
  .نباشد

ای مثال های تهویه که احتمال دارد به اشتباه همه با هم به طور همزمان بسته شوند بر ی دریچه ـ پوشاندن مجموعه
  .بسته شوند) نه همگی با هم(های دستگاه قرار دارند و باید به نوبت  هایی که در اطراف یا باالی دریچه دریچه

  .ـ عملکرد تحت هر شرایط اضافه بار شامل یک اتصال کوتاه مداری
عالوه بر این، دستگاهی که در آن یک پوشش حفاظتی تأمین شده است باید با یک پوشش در محل خود 

  .تحت شرایط عادی که شرایط یکنواختی برقرار شود، مورد آزمون قرار گیرد

  اتصال به شبکه های مخابراتی  9
  .همراه با موارد زیر کاربرد دارد RD 6موارد بند 
  ،3-3- 2، 2- 3- 2، 1-3-2، 3-2، 3-1-2، 2- 1- 1- 2، 1-1-1-2، 1-1-2، 11- 4-1، 8-4- 1بندهای 

، پیوست ز کاربرد 2- 5- 3، 1- 3-5-3-5، 3-4- 2-10، 3-3- 2-10، 6-5-8- 2، 1- 2-6، 2-3-5، 4- 3- 2
  .دارند
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  پیوست ها
  .کاربرد دارند RDهای مندرج در  پیوست

  پیوست الف
  آزمون مقاومت در برابر گرما و آتش

  )الزامی(
  .مراجعه شود RDبه پیوست الف 

  پیوست ب
  آزمون های موتور در شرایط کار غیر عادی

  )الزامی(
  .عه شودمراج RDبه پیوست ب 

  پیوست پ
  ترانسفورماتورها

  )الزامی(
  .مراجعه شود RDبه پیوست پ 

  پیوست ت
  های جریان تماس کاربر گیری برای آزمون تجهیزات اندازه

  )الزامی(
  .مراجعه شود RDبه پیوست ت 

  
  پیوست ث

  افزایش دمای یک سیم پیچ
  )الزامی(

  .مراجعه شود RDبه پیوست ث 
  پیوست ج

  شتی الکتریکی و فواصل مجازگیری فواصل ن اندازه
  )الزامی(

  .مراجعه شود RDبه پیوست ج 
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  پیوست چ
  روش جایگزین برای تعیین کمینه فاصله نشتی الکتریکی

  )الزامی(
  .مراجعه شود RDبه پیوست چ 

  پیوست د
  های الکتروشیمیایی جدول پتانسیل
  )الزامی(

  .مراجعه شود RDبه پیوست د 
  پیوست ذ

  رتیهای حرا کنترل کننده
  )الزامی(

  .مراجعه شود RDبه پیوست ذ 
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  پیوست ح
   و اجسام خارجی1راهنمایی هایی در مورد حفاظت در برابر نفوذ آب

  )الزامی(
  

پذیر باشد، باید درجۀ حفاظت مناسبی  ای باشد که نفوذ آب یا اجسام خارجی امکان هرگاه که کاربرد به گونه
  . که چکیده آن در این پیوست آمده است، برگزید2868را از استاندارد ملی 

بدون استفاده از ابزار نباید امکان پذیر باشد تا درجۀ حفاظت الزم در برابر نفوذ  UPSبرداشتن بخشهایی از 
  .آب یا اجسام خارجی را برآورده سازد

آزمون و تطابق، به  بدست آمده است  برای شرایط 2868 از استاندارد ملی 2- و ح1-های جدولهای ح داده
  . مراجعه شود2868استاندارد ملی 

  
   درجات حفاظت در برابر اجسام خارجی نشان داده شده به وسیله اولین عدد مشخصه-1-جدول ح

اولین عدد  درجۀ حفاظت
 تعریف  شرح کوتاه مشخصه

  ــ  حفاظت نشده  0
حفاظت شده در برابر اجسام جامد خارجی به قطر   1

mm50و بزرگتر   
اید امکان داخل کردن میله جایگزین جسم، کره نب

  )1(. وجود داشته باشدmm50با قطر 
حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد خارجی   2

   و بزرگترmm 5/12با قطر 
نباید امکان داخل کردن کامل میله جایگزین جسم، 

  )1 (. وجود داشته باشدmm 5/12کره 
جی با قطر حفاظت شده در برابر اجسام جامد خار  3

mm 5/2و بزرگتر   
نباید امکان داخل کردن میله جایگزین جسم، کره 

  )1 (. اصال وجود داشته باشدmm 5/2با قطر 
حفاظت شده در برابر اجسام جامد خارجی با قطر   4

mm 0/1و بزرگتر   
نباید امکان داخل کردن میله جایگزین جسم با قطر 

mm 11 (. اصالً وجود داشته باشد(  
از نفوذ گرد و خاک کامالً جلوگیری نشده است، اما   ظت شده در برابر گرد وغبارحفا  5

گرد و غبار نباید به میزانی وارد دستگاه شود که در 
کار مطلوب دستگاه خلل ایجاد کند و یا اختالل در 

  )1 (.ایمنی ایجاد نماید
  بدون نفوذ گرد وغبار  غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار  6

  .کامل میله جایگزین جسم نباید از میان دریچه روی محفظه عبور نمایدقطر ) 1
  
  
  

1-Ingress 
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   درجۀ حفاظت در برابر آب نشان داده شده با دومین عدد مشخصه-2-جدول ح
دومین عدد  درجۀ حفاظت

 تعریف  شرح کوتاه مشخصه
  ــ  حفاظت نشده  0
رات عمودی آب نباید اثرات زیانبار داشته ریزش قط  حفاظت شده در برابر ریزش قطرات عمودی آب  1

  .باشد
حفاظت شده در برابر ریزش قطرات عمودی آب   2

 درجه کج شده 15هنگامیکه محفظه تا زاویه 
  .باشد

ریزش قطرات عمودی آب نباید در حالیکه محفظه 
 درجه به هر طرف خط قائم 15ای تا  تحت هر زاویه

  .شود، اثرات زیانبار داشته باشد کج می
 درجه در هر 60ای تا  ریزش آب تحت هر زاویه  حفاظت شده در برابر ریزش آب  3

  .طرف خط قائم نباید اثرات زیانبار داشته باشد
پاشیدن آب به محفظه در هر جهتی نباید اثرات   حفاظت شده در برابر پاشیدن آب  4

  .زیانبار داشته باشد
ظه در هر جهتی نباید اثرات فوران آب روی محف  حفاظت شده در برابر فوران آب  5

  .زیانبار داشته باشد
فوران شدید آب روی محفظه در هر جهتی نباید   حفاظت شده در برابر فوران شدید آب  6

  .اثرات زیانبار داشته باشد
  حفاظت شده در برابر اثرات فرو بردن موقتی  7

   در آب
وقتی محفظه بطور دائم تحت شرایط استاندارد 

شود، نفوذ آب  ور می ن در آب غوطهازنظر فشار و زما
به میزان که اثرات زیانبار داشته باشد، نباید امکان 

  .پذیر باشد
وقتی محفظه بطور دائم تحت شرایط به توافق   حفاظت شده در برابر اثرات فرو ماندن دائم در آب  8

این شرایط (رسیده بین سازنده و استفاده کننده 
 7صه عددی بایست از شرایط مربوط به مشخ می

شود، نفوذ آب به  ور می در آب غوطه) دشوارتر باشد
میزانی که اثرات زیانبار داشته باشد نباید امکان 

  .پذیر باشد
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  پیوست ر
  آزمون حفاظت برگشت تغذیه

  )الزامی(
  کلیات  1- ر

از های اضافی را در مدت زمان کارکرد حالت انرژی ذخیره شده به هیچیک  نباید بگذرد جریان UPSیک 
  اوج، 4/42( مؤثر بیشتر نشود V 30 گیری شده از هرگاه ولتاژ مدار باز اندازه. های ورودی برسد جفت پایانه

V   60گیری ضرورتی ندارد ، اندازه) مستقیم.  
 3-  و ر2-های ر مطابقت با تجزیه و تحلیل مدار، آزمون خطا اجزاء متشکله در مدارهای کنترل و آزمون

  .شود بررسی می
   با دو شاخۀ نوع الف یا بUPSزمون آ  2- ر

از  UPSهای ورودی  ها و دو شاخه در حالت عملکرد انرژی ذخیره شده است و ترمینال UPSدر حالی که 
  .باشند، شرایط زیر باید برای هر دو حالت بار کامل و بی باری اعمال شود تغذیه قطع می

 ورودی در دسترس دوشاخۀ   دو ترمینال، جریان بین هرUPSالف ـ تحت شرایط بدون خطا و تک خطای 
  .  بیشتر شودmA 5/3  نباید ازRDگیری با مدارنشان داده شده درپیوست هنگام اندازه تغذیه به

  .ب ـ حفاظت باید ظرف یک ثانیه پس از قطع اتصال برق ورودی عمل کند
   های با اتصال دائمUPSآزمون   3- ر

باری  در هر دو حالت بار کامل و بی .a.c جریان خروجی در حالت عملکرد عادی است و UPSدر حالی که 
سازی  شود، خطای اجزاء باید با حالت خرابی قطعه شبیه بوده و هر تک خطای اعمال شده به اجزاء بررسی می

  mA 5/3  قطع شده و جریان برای هر دو حالت بار کامل و بی باری از .a.cسپس باید تغذیۀ ورودی . شود
  .بیشتر نشود

 وسیله حفاظت برگشت تغذیه در خارج باشد، مطابقت باید بازرسی نمودار مدار مربوطه و آزمون عملکرد اگر
  .جداساز برگشت تغذیه خارجی مدار کنترل کننده تعیین شود

  .جدا شود UPSنباید در حین آزمون از  UPSسیستم حفاظت زمین 
  . کند ثانیه از قطع اتصال برق ورودی عملs 15 حفاظت باید در مدت

  شرایط تک خطا    4-ر
ولی این خطاها . ، امکان شرایط خطای منفرد با بررسی و بازرسی مدار تعیین شود3-  و ر2- های ر برای آزمون

  .باید شامل خطاهای بارهای پتانسیلی از قبیل خطاهای حذف ایزوالسیون بین فاز و زمین نیز باشد
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  خروجی تک فاز
  
  
  
  
  

   فاز3خروجی 
 
 

EUT =  آزمونتحتدستگاه   

   خطاهای پتانسیل بار-1-شکل ر

 باید برابر با بیشینه توان مفید اسمی خروجی که توسط سازنده مشخص شده است، Rمقدار بار مقاومتی 
  .باشد
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  پیوست ز
  مثال هایی از شرایط بار مرجع

  )الزامی(
  
  کلیات  1- ز

UPS ای در دسترس  اگر مشخصه. شود ل سازنده بارگذاری میهای ارائه شده در دستورالعم برطبق مشخصه
  .نباشد، شرایط بار مرجع زیر باید استفاده شود

  ). مراجعه شود3- 3به بند (تواند با بارهای خطی و غیر خطی مختلف بارگذاری شود  می UPSیک 
جریان نیز  اگر ولتاژ سینوسی به چنین باری اعمال شود، : شود  یک بار خطی به صورت زیر تعریف می

  .شود سینوسی می
  .یک بار غیرخطی با ولتاژ سینوسی، جریان غیرسینوسی دارد

  :ترین بارهای خطی عبارتند از  معمول
  ـ مقاومتی

  ـ مقاومتی ـ سلفی
  ـ مقاومتی ـ خازنی

  :تواند به صورت زیر باشد  یک بار غیر خطی می
  ـ بار خازنی یکسو شده

  )کنترل فاز(یا ترانسداکتور ـ بارهای کنترل شده توسط تایریستور 
  .ترین حالت است  کیلوولت آمپر، پل یکسوساز با بار خازنی معمولسهتر از  های پائین در گسترۀ توان

  :شود  بار با عالئم زیر مشخص می
S :  توان ظاهری خروجی برحسب ولت آمپر(VA)  
P :  خروجی برحسب وات مفیدتوان (W)  
λ  :     ضریب توانS

P=λ  
U :  ولتاژ خروجی برحسب ولت(V) 
f : فرکانس برحسب هرتز(Hz) 

  بار مقاومتی مرجع  2- ز
  .شود با یک مقاومت تا توان نامی بارگذاری می UPSبرای بارهای مقاومتی، 

  
  

              
P

UR L

2
=  
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  بار مقاومتی ـ القایی مرجع  3- ز
  .شود  ، یک اندوکتانس بطور سری یا موازی با یک مقاومت متصل میبرای بارهای مقاومتی ـ القایی

  :آیند   از رابطه زیر بدست می(L) و اندوکتانس (R)مقاومت 
  الف ـ اتصال سری

  

           
)(

2
-1

)(

22

2

H
fS

UL

S
UR

π
λ

λ

=

Ω=
  

  ب ـ اتصال موازی

)(
-12

)(

2

2

2

H
fS
UL

S
UR

λπ

λ

=

Ω=
  

             
  بارهای مقاومتی ـ خازنی مرجع  4- ز
ی بارهای مقاومتی ـ خازنی، یک خازن و یک مقاومت هم به صورت سری و هم به صورت موازی به هم برا

  :آیند   از رابطه زیر بدست می(C) و خازن (R)مقاومت . شوند وصل می
  الف ـ اتصال سری
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  ب ـ اتصال موازی

       
)F(

fU
SC

)(
S
UR

2

2

2

2
-1

π
λ

=

Ω
λ

=
  

  
  )مبنا(ر خطی مرجع بار غی  5- ز

 با یک پل یکسوساز دیودی که یک UPSخازنی تک فاز در حالت پایدار، / جهت شبیه سازی بار یکسوساز 
های دیودها آنهایی  نشان. شود میگذاری اند، بار خازن و مقاومت به صورت موازی به خروجی آن وصل شده

  .اند  گرفته شدهIEC 60617-DBهستند که از استاندارد بین المللی 
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 باشد، برطبق استاندارد بین المللی 8 % هرتز که اعوجاج ولتاژ خروجی حداکثر50مقادیر زیر مربوط به فرکانس  -1یادآوری 
61000-2-2  IEC  7/0است و ضریب توان=λ ظاهری توان% 70برای مثال ( است S باید به صورت توان مفید در دو مقاومت 

١R و RSتلف شود .(  
 نشان داده شده است یا از بارهای 1کن است از یک بار تکی به صورتی که در شکل رـبار کل تک فاز مم

  .معادل موازی تشکیل شود
  
  
  
  
  
  
  

  
  . پل یکسوساز قرار گیرد.d.c یا .a.cتواند در هر دو طرف   میRSمقاومت  -2یادآوری 
  .سترۀ مقادیر محاسبه شده قرار گیرندشوند باید در گ هایی که در آزمون استفاده می مقدار واقعی مؤلفه -3یادآوری 

RS=  %  10±   
1R =   شود  ظاهری اسمی خروجی تنظیم میتوانبرای بدست آوردن.  

C   = % 25±   
UC : ولتاژ یکسوشده برحسب ولت  

١R : ظاهری توان درصد کل 66توان مفیدی برابر با شود که  ای تنظیم می مقاومت بار، این مقاومت به گونه 
Sاید را تلف نم.  

RS : کل توان 4 %شود که توان مفیدی برابر با  ای تنظیم می مقاومت سری خط، این مقاومت به گونه 
 برای افت ولتاژ در خطوط IEC سازمان 64 برطبق پیشنهاد کمیته فرعی 4 %مقدار(.را تلف نماید Sظاهری 
  ).باشد توان می

  .است S15/0=C×1R متناظر با ثابت زمانی (UC) مقدار اوج به اوج ولتاژ خازن 5 %ولتاژ موجک برابر 
های خط و ولتاژ موجک ولتاژ یکسو شده،  با استفاده از ولتاژ اوج، اعوجاج ولتاژ خط، افت ولتاژ در کابل

  : برابر است با UCمتوسط ولتاژ یکسو شده 
U×22/1=U×)975/0×96/0×92/0(×2= UC  

  
  :شوند  های زیر محاسبه می  با فرمولCو خازن  RS ، 1Rو مقادیر مقاومتهای 

1

2

1

2

0/15
0/66

0/04 RsC
C

UR
S
UR C

S =
×

=×=  



  40

  . هرتز استفاده شود50 هرتز، در محاسبات باید از فرکانس 60 و 50های با فرکانس دوگانه  برای دستگاهیادآوری ـ 

  روش آزمون
 اسمی خروجی برای واحد در ولتاژ .a.cالف ـ مدار آزمون بار غیرخطی مرجع باید از ابتدا به تغذیۀ ورودی 

UPSتحت آزمون وصل شود .  
 8  %به مقدار بیشتر از .a.c نباید باعث ایجاد اعوجاج در شکل موج ورودی .a.c ب ـ امپدانس تغذیۀ ورودی

  ).IEC 61000-2-2طبق الزامات (شود  در مقایسه با زمانی باشد که این بار به آن وصل می
 تحت آزمون UPS که برای (S) ظاهری اسمی خروجی توانظیم شود که ای تن   باید به گونه١Rپ ـ مقاومت 
  . است، بدست آید مشخص شده

تحت آزمون اعمال شود، بدون  UPS، بار غیر خطی مرجع باید به خروجی ١Rت ـ بعد از تنظیم مقاومت 
  .اینکه تنظیمات اضافی صورت گیرد

ت بدست آوردن پارامترهای مورد نیاز در بارگذاری ت ـ از بار مرجع باید به هنگام انجام تمامی آزمونها جه
غیر خطی مرجع بصورتی که در بندهای مربوط تعریف شده است، استفاده گردد بدون اینکه نیاز به تنظیم 

  .بیشتری باشد
  

  چگونگی اتصال بارهای غیر خطی مرجع
 33تا  UPSت ظاهری اسمی  برابر با قدرSتک فاز، از بار غیر خطی مرجع با قدرت ظاهری  UPSالف ـ برای 

  .شود استفاده می (KVA)کیلوولت آمپر 
، از بار غیر خطی مرجع با قدرت (KVA) کیلوولت آمپر 33تک فاز، مقدار اسمی باالتر از  UPSب ـ برای 

  .شود استفاده می UPSهمراه با بار خطی تا مقادیر مجاز قدرت حقیقی و ظاهری ) S) KVA33ظاهری 
 توان حقیقی و ظاهری که برای بارهای تک فاز طراحی KVA100ز با مقدار اسمی تا سه فا UPSپ ـ برای 

و نقطۀ نول یا خط ـ خط وصل شوند (اند از بار غیرخطی مرجع به تک فاز معادل که باید بین خط  شده
  .شود استفاده می) برای ساختارتوان UPSبسته به طراحی (

 همراه با بار خطی تا 3 ، از بارهای مطابق با بند KVA 100از سه فاز با مقدار اسمی باالتر  UPSت ـ برای 
  .شود استفاده می UPSمقدار اسمی توان حقیقی و ظاهری 
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  پیوست ژ
  تهویه اتاقک باتری

  )الزامی(
  
اضافه (کامل  ای باشد که تهویه گاز طی تخلیه محفظه یا اتاقک که باتری در آن قرار دارد باید به گونه  1- ژ

وسیله تخلیه کننده باید بتواند جریان آزاد هوا را در اطاقک تأمین . پذیر باشد فاده مشابه، امکانیا است) شارژ
نماید تا خطر افزایش فشار گاز یا تجمع مخلوط گاز از قبیل هوا ـ هیدروژن که خطر آسیب رساندن به 

  .اشخاص را دربر دارد، کاهش دهد
ها نباید در محفظه یا اطاقکی که  های مدار و رله ع کنندههای جرقه زن از قبیل کنتاکهای کلیدها، قط بخش

ای که چنین  های بسته ها یا اطاقک تهویه نباید در مکان باتری در آن قرار دارد، قرار گیرند، محفظه
ها نباید  به منظور برآورده شدن این الزام، فیوزها و اتصال دهنده. اند، قرار گیرند هایی در آن قرار گرفته بخش
از قبیل سنسورهای دما و مشابه (سنسورهای نمایش باتری یا اطاقک . های جرقه زننده باشند  بخششامل

  .توانند در محفظه یا اطاقک قرار گیرند می) آن
های  الزاماتی ممکن است لزوم قرارگیری دریچه ، )از قبیل هوا ـ هیدروژن(تر از هوا باشد  اگر مخلوط گاز سبک

تواند جمع شود ایجاب  ین بخش محفظه باتری یا اطاقک که چنین مخلوط گازی میاضافی تهویه را در باالتر
  .نماید

  تجمع هیدروژن  2- ژ
اگر . حجمی جلوگیری نماید% 4با توجه به بند باال، وسیلۀ تهویه کننده باید از تجمع گاز هیدروژن بیشتر از 

گیری شده گاز برطبق  حاسبۀ مقدار اندازهمیزان تجمع گاز باید با م. یکنواختی تهویه مورد نیاز آشکار نباشد
یک باتری اسید سربی در شارژ کامل در مواقعی که .  انجام شود4-آزمون تهویه اطاقک باتری در بند ز

  گاز هیدروژن را به ازای هر سلول برای هر3m 0283/0شود، تقریباً  بیشترین انرژی شارژ باعث ایجاد گاز می

Ah 63مراجعه شود3- به بند ژ(نماید   ورودی تولید می .( 

  شرایط انسداد  3- ژ
های مسدود شده و  وسیلۀ تهویه برای محفظه یا یک اطاقک که باتری در آن قرار دارد، باید با الزامات فن

  .شرایط غیر عادی فیلتر مسدود شده مطابقت نماید
  آزمون اضافه شارژ  4- ژ

سازد یا خیر ضروری باشد،   را برآورده می2- مات بند ژگیری برای تعیین اینکه آیا اطاقک باتری الزا اگر اندازه
  ). مراجعه شود8-6-7به بند (تغذیه باتری باید در معرض آزمون اضافه شارژ قرار گیرد 

حجمی باشد، % 2در مدت زمان آزمون و در پایان آن، بیشینۀ میزان تجمع گاز هیدروژن نباید بیشتر از 
برداری از هوای داخل اطاقک باتری، در  ها باید با نمونه گیری هانداز.  درنظر گرفته شود2ضریب ایمنی 

هوای داخل اطاقک باتری با استفاده از لولۀ .  در مدت زمان آزمون انجام شودh7  و6، 4، 2های زمانی  فاصله
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ترین گیری گاز یا وسایل مشابه در مکانی که تجمع گاز هیدروژن در باال اسپیراتور که همراه با تجهیزات اندازه
  .شود گیری می مقدار است، نمونه

باید  UPSتنظیم شده باشد، تغذیه باتری  UPS درصد ولتاژ اسمی 106در زمانی که بار متصل به تغذیه در 
  . تحت اضافه شارژ قرار گیردh 7 توسط یک باتری با شارژ کامل به مدت

ه یا شارژر باید برای بیشترین میزان هر کنترل قابل تنظیم توسط استفاده کننده سازگار با مدار شارژ کنند
  .شارژر تنظیم شود

شود، کاربرد  آزمون نمی UPSکه از یک تغذیه باتری که به همراه  UPSاین الزام در مورد یک : استثناء اول 
  .ندارد

که با مداری که از افزایش جریان باتری به هنگام افزایش ولتاژ  UPSاین الزام در مورد یک : استثناء دوم 
  .نماید، کاربرد ندارد  مقدار آن جلوگیری می106%رودی از مقدار اسمی به و

توانند برای مطابقت با الزامات تهویه ارائه شده در این پیوست  روابط ارائه شده در ذیل می: استثناء سوم 
  .استفاده شوند

تری از دماهای   وسیعهای با تنظیم درپوش در گسترۀ و در حالتی که باتری) 2شارژ سریع (1جهت برابرسازی
cellباید رقم  Iکنند، ضریب  محیط کار می

  . درنظر گرفته شود2/47
  :عبور هوای الزم برای تهویه برای یک اطاقک باتری باید از رابطه زیر محاسبه شود 

qsnICQ υ=  
  :که در آن 

Q :  میزان عبور هوای تهویه شده برحسبh
m3  

υ :  24میزان هیدروژن رقیق شده)
4

4  -100( =  

q :  هیدروژن تولید شدهAh
m3 3-10×45/0  

S :  5ضریب ایمنی برای مثال=S  
n : های باتری تعداد سلول  
IAhA =100

  های متداول با الکترولیت مایع  باتری 2 
IAhA =100

  های با الکترولیت با آلیاژ آنتیموان کم باتری   1 
IAhA =100

  های با الکترولیت مایع با درپوش ترکیب مجدد  باتری0/5 
IAhA =100

  های اسید سربی با دریچه تنظیم  باتری0/2 
C :  ظرفیت نامی باتری برحسبAh در میزان h10تخلیه است .  

برابر  qsυ  ، قرار دادن مقدار Q ساده نمودن رابطۀ جهت
Ah
m3

  .  مجاز است054/0 

                                                 
1- Equalization 
2- Boost charging 
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nIc    =    Q  054/0  

Q عبور جریان هوا برحسب  
h

m3
  . است

  .اری انجام شوداین مقدار تهویه هوا باید ترجیحاً با عبور طبیعی هوا نه در اثر تهویه اجب
میانگین . های نصب شده در داخل و خارج ساختمان باید به جریان هوای آزاد دسترسی داشته باشند دستگاه

  . متر بر ثانیه باشد1/0سرعت هوا باید حدود 
با عبور این مقدار از هوای طبیعی، اطاقک باتری نصب شده در داخل و خارج ساختمان باید شامل سطح آزاد 

3
2

m
hcm 28 = ١Kباشند .  

QkA 1≥  
A :  ٢مساحت سوراخ برحسبcm ١ اگرK 3 برابر

2

m
hcm28باشد .  

  یا
nIKA 2≥   

A برابر با  ٢Kاگر 
cm251/1باشد .  

  

در غیر این . از حدود مربوطه باشد، تهویه طبیعی قابل اعمال استاگر توان الکتریکی برای تولید هیدروژن کمتر یادآوری ـ 
های آن و  حدود تهویه طبیعی به ظرفیت باتری و تعداد سلول. شود صورت ابعاد وسیلۀ تهویۀ هوا از ابعاد قابل قبول بیشتر می

  . بستگی داردو ولتاژ شارژ باتری) های با دریچه تنظیم های تهویه شده، سلول سلول(نیز فن آوری باتری 
  

 یا استقرار قطعات جرقه زن در فاصلۀ مناسبی از دریچۀ تهویه باتری یا دریچۀ oC300با فرض دمای باالتر از 
  .شود تخلیه فشار گاز روش محاسباتی باال درجۀ مناسبی از ایمنی را در برابر انفجار باعث می

در اطاقک باتری . ی کافی درنظر گرفته شودتواند به عنوان فضای ایمن   میmm 500 در اتاقک باتری، فاصلۀ
  .، کاهش فاصلۀ فوق مجاز است و بستگی به سطح تهویه داردUPSهای نصب در داخل  یا کابین آن یا باتری

ترین میزان شارژ مربوط به موارد باال، باالترین میزان شارژی است که باعث باز شدن وسیلۀ حفاظت  سخت
  .وداضافه جریان نش/ کننده گرما یا 
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  پیوست س
  ها در هنگام جابجایی راهنمایی برای جداسازی باتری

  )اطالعاتی(
  
  محصوالتی که این پیوست در مورد آنها کاربرد دارد  1-س

در . های داخلی است، کاربرد دارد های باتری که شامل باتری و محفظه UPSاین پیوست اطالعاتی در مورد 
احتمال دارد که یک پیوست الزامی در آینده تدوین . باشند  میحال حاضر تمهیدات زیر تنها جهت راهنمایی

  .شود
  جداسازی باتری  2-س

این وسیله باید تا حد امکان . ای را برای جداسازی باتری در زمان جابجایی فراهم نماید سازنده بایستی وسیله
بندی مونتاژ  دیگری شامل سیمنزدیک به باتری بوده و قبل از اینکه مدار باتری به هر وسیله یا مدار الکتریکی 

  .وصل شود، قرار گیرد
  برچسب گذاری بسته بندی/ نشانه گذاری   3-س

های  یک برچسب هشدار دهنده بایستی به کارتن حمل چسبانده شود تا به افراد نشان دهد که آیا باتری
  .اند یا خیر جدا شده UPSبندی از  داخل بسته

هایی که باتری آنها قبل از حمل و نقل   برای فرآورده1- در شکل جسازنده بایستی از برچسب نشان داده شده
  . است، استفاده نماید جدا شده
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  احتیاط در صورت خرابی
  
 

   غیر قابل دور ریختن ها ـ باتری
های فشرده شده، سوراخ شده یا پاره شده که محتوای آنها  بندی بسته

گذاشته شوند و ای کنار  شوند، بایستی در فضای جداگانه دیده می
در صورتی که بنظر برسد . ای بازرسی شوند توسط شخص کار آزموده

آوری  بندی قابل حمل نیست، محتوای بسته باید بی درنگ جمع بسته
  .و جدا شوند با فرستندۀ کاال یا گیرنده کاال تماس حاصل شود

  

  
  
  
  
  

 .باتری متصل نیست

  شوند های جدا شده حمل می ه با باتری برچسب هشدار دهنده برای محصوالتی ک-1- شکل س

هایی که باتری آنها قبل از حمل و نقل   برای فرآورده2-سازنده باید از برچسب نشان داده شده در شکل ج
  .جدا نشده است، استفاده نماید

  
  احتیاط در صورت خرابی

  
 

   غیر قابل دور ریختن ها ـ باتری
ره شده که محتوای آنها های فشرده شده، سوراخ شده یا پا بندی بسته

ای کنار گذاشته شوند و توسط  شوند، بایستی در فضا جداگانه دیده می
در صورتی که بنظر برسد . ای بازرسی شوند شخص کار آزموده

آوری  بندی قابل حمل نیست، محتوای بسته باید بی درنگ جمع بسته
  .و جدا شوند با فرستندۀ کاال یا گیرنده کاال تماس حاصل شود

  
  
  
  
  

 .باتری متصل است

  شوند های وصل شده حمل می  برچسب هشدار دهنده برای محصوالتی که با باتری-2- شکل س

بندی شده  های اسید سربی آب  مربوط به باتری2- و ج1-های ج  در باتری نشان داده شده در شکلPbعالمت یادآوری ـ 
  .ی شیمیایی جایگزین شودها عالمت شیمیایی مناسب باید برای سایر باتری. باشند می

  بررسی خرابی  4-س
ای  شوند، باید در فضای جداگانه  شده، سوراخ شده یا پاره شده که محتوای آنها دیده می های فشرده کارتن

بندی قابل  در صورتی که بنظر برسد که بسته. ای بازرسی شوند کنار گذاشته شوند و توسط شخص کار آزموده
 کاال و گیرنده کاال تماس  د بی درنگ جمع آوری و جدا شوند و با فرستندۀمحتوای بسته بای. حمل نیست
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هایی را به حمل کننده و جابجا کنندۀ محصوالتی که این  ها بایستی چنین راهنمایی سازنده. حاصل شود
  .پیوست در مورد آنها کاربرد دارد، اطالع دهند

  اهمیت دستورالعمل جابجایی ایمن  5-س
باید آزمونهای جامعی را جهت اطمینان از اینکه دستگاهی که آنها در  UPS سازندگان در این برنامه ریزی

با این وجود، درک اینکه . کنند برای جابجایی از طریق هواپیما ایمن است، اجرا نمایند دنیا توزیع می
طرات سوزی، دود یا خ تواند منجر به آتش های داخلی است که می و باتری شامل باتری UPSهای  محفظه

این محصوالت باید با دقت حمل شده و بالفاصله اگر . ایمنی مشابه در صورت خرابی شوند، حائز اهمیت است
  .خرابی قابل رؤیت است، بازرسی شوند
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ICS: 29.200 

  46:  صفحه  
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