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 پیشگفتار 

مفتخریم كه از این پس می توانیم در ادامة اعتماد و انتخاب شما، حُسن سپاس از  ، ضمنكاربر گرامی

 و با ارائه خدمات خود، یاری رسانتان باشیم. همراهراهتان 

فاده از دستگاه و شرایط پیش رو دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی است دفترچه راهنمایی كه

قابل توجه و های بروز خسارت سبب می تواند گفته شده، از آنجا كه رعایت نکردن موارد. آن استنگهداری 

دفترچه را به طور كامل پیش از نصب و راه اندازی دستگاه،  لطفاً، شودفسخ گارانتی دستگاه  همچنین

  .كنیدهای بعدی در جای مناسبی نگهداری و برای استفاده خوانیدب

آرزوی قلبی ماست كه با تولید محصوالت مورد نیاز صنایع، سهم خود را در ادای دِین به میهنمان انجام 

كنیم و قدردان مهم، دست یاری به سویتان دراز میدهیم. از این روست كه در راستای رسیدن به این 

 ستیم.همراهی شما ه

. به بردتتیس تمام تالش خود را در جهت باالبردن كیفیت محصوالت و سطح رضایت مشتری به كار می

واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شركت مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و  همین منظور،

 خواهند بود.پیشنهادات شما 
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 معرفی دستگاه .1

به را  فعالیتامکان ادامه  یو در موارد شودمی صنعتیهای اختالل در فعالیت سببقطع ناگهانی برق  

از قطع  ناشیتوان نام برد كه در اثر پیامدهای های بسیاری را میمثال شركت رایب .برداز بین می كلی

رق ی برق نیستند، بلکه كیفیت نامطلوب بناشی از قطع اثرات مخربتمامی البته  .اندشده هبرق ورشکست

مانند سیستمهای های الکتریکی و الکترونیکی بسیاری از دستگاه تواند اختالالتی را درشبکه نیز می

توان به مواردی همچون كاهش میها این اختاللاز جمله . و تجهیزات اتاق كنترل ایجاد كندكامپیوتری 

تغییرات  های خورشیدی ووفانطیا  ییطوالنی ولتاژ، نویز و تاثیرات فركانس رادیو یاای لحظهیا افزایش 

 اشاره كرد. قدرتبع افركانس در من

گذاری به ضرورت و دلیل این نامد نمی شو خوانده« بارهای حساس»هایی، مصرف كننده چنین معموالً

چنین  همچنین به دلیل این كهگردد. باز مییك شركت صنعتی مداوم آنها برای فعالیتهای  كاركرد

 رایج قدرتتوسط منابع كه از آنچه تر  با ثبات و قابل اطمینان یبه منبع درست،برای عملکرد  بارهایی

توان  ،د در صورت بروز هر مشکلی در منبع اصلیبتوانه كسیستمی  وجود ،شود نیاز دارندارائه می

رسد. همانطور ، ضروری به نظر میتامین كند یالکتریکی مورد نیاز تجهیزات حساس را از منبع دیگر

گفته  Redundancyیا  گزین برای شرایط بحرانی، افزونگیایجاد یك منبع جایبه فرایند  دانید كه می

 شود. می

برق با اتصال به دو منبع  و  كنندبرآورده میاین نیاز را  ه سادگیشركت تتیس ب TTSمحصوالت سری 

برای كاركرد بهترین شرایط را از خطوط  د كه كدامیكند طی چند میلی ثانیه تصمیم بگیرنتوانمی

ای وجود نداشته باشد، در موارد اضطراری برای د و اگر چارهنكنمیهای حساس فراهم دستگاه

 كنند.رق ورودی آنها را به كلی قطع میجلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات، ب

به  ،اده به كار گرمآمرا به عنوان تغذیه پشتیبان   ACتوان یك منبع تغذیهبه كمك این دستگاه، می

ی دو ورودی از منابعبا اتصال و  كند منتقلبار را  7KVAتواند حداكثر می TTS. كرداضافه  دستگاه

های ف كنندهمصر مجموعةمطمئنی را برای  ، افزونگیژنراتور و یا اینورتر اس،بکه، یوپیبرق ش همچون

 خروجیبار را به  B ورودیبه طور خودكار ، دستگاه شودقطع   A فراهم آورد. زمانی كه ورودیخروجی 

 .وصل خواهد شدبار به  A  ورودی ، Bدر صورت قطع ورودی كند. روشن است كه می متصل
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  هادینتوانم. 1-1

 سودمندی توانمندی

سیستم قادر به تشخیص بروز اتصال كوتاه در خروجی   تشخیص اتصال كوتاه در خروجی

سوئیچ كردن ورودی می باشد و در چنین شرایطی از 

 دوم به خروجی جلوگیری می كند.

 dB51تا بیش از  Mode Common كاهش نویزهای RFI   رادیوئی و EMI لیتوانایی حذف نویزهای تداخ

 كاهش تداخل فركانسی با سایر تجهیزات 

-شرایط برق به كمك الگوریتمدقیق و بررسی  نظارت   مجهز به كنترل هوشمند میکروكنترلری 

عملکرد  و تضمین حفاظتی-كنترلی ةپیچیدهای 

 .امی شرایطصحیح دستگاه در تم

 برقراری ارتباط مناسب و راحت با كاربر   گرافیکی LCDاستفاده از نمایشگر 

  كد هشدارهای مختلف و  گرافیکینمایش

 خطاهای پیش آمده 

 نمایش پارامترهای مختلف ورودی و خروجی 

 توانایی كار با ژنراتور Hz3±51 ی قابلیت كار در بازه فركانس ورود
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 حفاظتی امکانات .1-2

در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق در صورت وجود ارت  خروجی حفاظت از بار •

 استاندارد. 

 در مقابل دو فاز شدن برق ورودی دستگاه حفاظت از بارهای متصل به  •

 حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فركانس برق ورودی  •

موجود در برق شهر در صورت وجود ارت  (Common Mode) حفاظت در مقابل نویزهای •

 استاندارد  

 حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه در خروجی   •

 )انتخابی(حفاظت از خط تلفن/ فکس/ مودم/ شبکه  •
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 . بلوک دیاگرام 2

 

 

 

 

 نصب دستگاه   .3

 محتویات داخل بسته بندی . 3-1

 TTS102-16Aیا  TTS102-32Aمدل  ATSدستگاه    -

 دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه  -

  كارت گارانتی -

 براكت  -
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 محل نصب دستگاه . شرایط3-2

 بگیرید: نظر در را زیر نکات دستگاه نصب محل انتخاب درلطفاً 

  

 باران، گرمایی، منابع از دور جایی در باید و شده طراحی اتاق شرایط در استفاده جهت این دستگاه •

 . شود داده قرار غبار و گرد اسیدی، هوای رطوبت،

 نصب جایی در وه باشد داشت فاصله جانبی اشیاء متر از سانتی 15حداقل  باید قسمت عقب دستگاه •

 . باشد داشته وجود هوا گردش امکان كه شود

 كه مواردی در .باشد داشته خود برق ورودی تابلو و مصرف كننده بار با را فاصله حداقل باید دستگاه •

 مجاورت در دستگاه كه شودمی توصیه اكیداً زیاد است، ورودی برق تابلو از مصرف كننده بارهای فاصله

 . شود انتخابآن  ورودیضخیم تری برای برق های كابل عوض در و شود نصب بارها

 . صب شودباتری ن كابینت روی یا و پاور رک روند مناسب صورت به و صاف سطح روی بر باید دستگاه •

 . دنباش اشخاص تردد مسیر در نباید دستگاه ارتباطی هایكابل •

  گرم خروجی هوای شدن خارج جهت مناسب تهویه سیستم یك به پاور، رک در استفاده صورت در •

 . ز استنیا آن درون به خنك هوای دمیدن و دستگاه

جدول  با مطابق دریا، سطح از ارتفاع و دما رطوبت، مانند دستگاه، از استفاده محیطی شرایط •

  .ی استفن مشخصات

  

 Rackدستگاه در نصب راهنمای . 3-3

 :  شودمطابق توضیحات زیر انجام میمراحل نصب دستگاه در رک 

 . ز كنیدبا هایی كه از قبل در محل بستن دستگیره ها بسته شده اند، را پیچ .1

ببندید. با چهار عدد پیچ به بدنه دستگاه ت( را )براكشکل   Lهر یك از قطعات 2مطابق شکل  .2

 . شکل به سمت بیرون باشد  Lكه خم داخل قطعاتدقت كنید 

 
 به بدنه دستگاه L: نحوه ی اتصال قطعات 2شکل 
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 ببنید. ، آن راو توسط پیچهای رک دهیددنه رک قرار ر بدرا دستگاه  3مطابق شکل  .3

 

 

 : نحوه ی اتصال دستگاه به رک3شکل 

 
 

 عملکرد دستگاه .4

 راه اندازی .4-1

 گفته شد قبل مراحل در آنچه طبق را اتصاالت و كرده انتخاب نصب برای مناسبی مکان كه اكنون

 . كرد روشن را آن توان می و دستگاه رسیده از برداری بهره به نوبت اید، داده انجام

  

 اجزاء آنمعرفی صفحه نمایش و  .4-2

 
( اجزاء گرافیکی رو صفحه نمایش4شکل )  
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  Bو منبع ورودی  Aنمایش دهنده منبع ورودی  .1

 نشان دهنده منبع ورودی پیش فرض كه بعنوان مرجع انتخاب شده است.  .2

 A  (True rms)ولتاژ منبع ورودی  .3

   Aفركانس منبع ورودی  .4

 B (True rms)ولتاژ منبع ورودی  .5

  Bفركانس منبع ورودی  .6

بودن  به معنی آسنکرون نمایش عالمت  رون بودن وسنک به معنی نمایش این عالمت  .7

  منابع برق ورودی است.

  محل نمایش آیکون وكدهای خطا .8

 نمایش در صورت بروز خطا و اخطار  صوتی  

 از  بروز خطا قرار گرفتن سیستم در حالت سکوت بعد 

  را ببینید.( 1اه. )برای آشنایی با كدها، جدول دستگخطای  هایكدنمایش 

 

 معرفی کدهای خطا –( 1جدول )

 وصل شده است. خروجیكه در وضعیت جاری به ورودی خط نمایش  .9

 ندارد(محل نمایش خطای امپدانس خط )در نسخه جاری وجود  .11

 (True rms) بار نشانگر جریان مصرفی .11

 

 

 

 

 آالرمعلت وقوع  منبع خطا كد

  (𝑉𝑖𝑛 <250 >180ولتاژ خارج از محدوده مجاز ) 1-ورودی 11

 (𝑓𝑖𝑛 <53 >47فركانس خارج از محدوده مجاز ) 1-ورودی 12

 قطع اتصال منبع یك 1-ورودی 13

  (𝑉𝑖𝑛 <250 >180ولتاژ خارج از محدوده مجاز ) 2-ورودی 21

 (𝑓𝑖𝑛 <53 >47فركانس خارج از محدوده مجاز ) 2-ورودی 22

  2قطع اتصال منبع  2-ورودی 23

 اضافه بار خروجی  11
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  عالئم و آالرم ها .4-3

 

 

 

 پانل دستگاه  :5شکل 

LED A  و LED B  

 

 قرمز ممکن است در یکی از حالت های زیر باشد: LEDورودی نظیر    : قرمز

 الف( ولتاژ خط مورد نظر در محدودة مجاز نیست )شامل قطعی برق(

 محدودة مجاز نیست.ب( فركانس خط مورد نظر در 

به معنی یك حالت پایدار در خط مربوطه است. یعنی ولتاژ و فركانس این خط در محدودة مجاز قرار  : سبز ثابت

 دارد.

ها قبالً دچار مشکل دیده شدن رنگ زرد در هر یك از خطوط ورودی به معنی این است كه یکی از ورودی زرد :

شده است )از محدودة مجار ولتاژ یا فركانس خارج شده است( و اكنون به وضعیت پایدار رسیده است. مدت زمان 

ثانیه است. اگر هر دو خط دارای برق بوده و نرمال باشند، در زمان زرد بودن  15پایش خط در سیستم كنونی 

LED  از پایان زمان پایش خط، چنانچه ورودی به حالت عادی دستگاه ورودی سبز را ترجیح می دهد و پس

 بازگشته باشد، تغییر منبع به طور خودكار انجام خواهد شد.
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 به طور همزمان، مبین سنکرون نبودن دو خط است. LEDچشمك زدن هر دو :  چشمک زن

دن هر یك از شود و در صورت فشردقیقه خاموش می 5پس از  Backlight: نور زمینه یا  LCDنور زمینة 

 شود.كلیدها یا بروز هر خطایی، دوباره روشن می

 

  نمایشگر انتخاب حالت پیش فرض :

، تغذیه شود همین منبعبه عنوان مرجع انتخاب شده باشد و خروجی نیز از  A سبز ثابت : در صورتی كه ورودی

LED A  سبز ثابت خواهد بود.به شکل 

  B خروجی از منبعبه هر دلیل موقتاً  به عنوان مرجع باشد ولی  Aسبز چشمك زن : در صورتی كه ورودی

 سبز چشمك زن خواهد بود.به صورت  LED A ،گرفته شود

  : وضعیت خروجی  نمایشگر 

 متصل است. Bیا  Aسبز ثابت : به نشانی این است كه خروجی به یکی از منابع 

 .ن دهنده اضافه بار در خروجی استقرمز ثابت : نشا

  فشاری حالت سکوت دکمه

روشن شده و دستگاه اخطار صوتی خواهد داد. با فشار  LED ALARMدر صورت بروز هر گونه خطا در سیستم 

. با فشار دادن ماندمیهمچنان روشن  LED ALARMسیستم به حالت سکوت رفته ولی  MUTEدادن دكمه 

 شود.هشدار صوتی دوباره فعال می MUTEمجدد دكمه 

 )بی صدایی( در صورت بروز خطای جدید از نوع دیگر هشدار صوتی دوباره فعال می شود. MUTEدر زمان 

 توجه: در حالت اضافه بار امکان قطع صدای آالرم وجود ندارد.

 

 فشاری انتخاب منبع پیش فرضدکمه 

 ضورودی پیش فرخط دیگر در وضعیت زرد یا قرمز نباشد،  LEDدر صورتی كه ، در صورت فشردن این كلید

شود كه مبین تایید انجام كار توسط دستگاه تغییر خواهد كرد. در این حالت یك صدای كوتاه بوق شنیده می

ثانیه اگر كلید  4ثانیه فاصله باشد، در خالل این  4ها باید حداقل است. از آنجا كه بین دو بار فشردن متوالی كلید

 شود كه به معنی قبول نکردن این فرمان است.یدوباره فشرده شود، صدای دو بوق متوالی كوتاه شنیده م

 توجه: در وضعیت اضافه بار امکان تغییر ورودی پیش فرض وجود ندارد.
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 . نمای پنل جلوی دستگاه5

 

 

 نمای جلوی دستگاه : 6شکل 

 

 

 

  . نمای پنل پشت دستگاه6

 

 

 

 نمای پنل پشت دستگاه : 7شکل 

 

 

 

 

 

1 
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1 . FUSE A 

2 . FUSE B 

 (Hard Wireآمپر )از نوع  32ترمینال ورودی  . 3

 (Hard Wireآمپر )از نوع  32ترمینال ورودی  . 4

 (Dry Contacts)ترمینال های خروجی آالرم  . 5

 در حالت عادی وصل بوده و در صورت قطع تغذیه بار این اتصالها باز می شود. J1كنتاكت  1-5   

 در صورت قطع یکی از ورودیها بسته می شود. در حالت عادی باز بوده و J2كنتاكت  2-5   

در حالت عادی باز بوده و در صورت بروز هرگونه آالرمی )اضافه بار، قطع ولتاژهای ورودی،  J3كنتاكت  3-5   

 (General Alarm)خطای داخلی سیستم، قطع ولتاژ بار( بسته می شود. 

  (Hard Wire)ترمینال  C13 ، C19در خروجی دستگاه برای اتصال بار پریزهای  آمپر 32خروجی  .  6
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 . جدول مشخصات فنی7

 جدول مشخصات فنی

TTS102-32A TTS102-16A مدل 

100 ~ 280 VAC Single phase - 45/65 Hz محدوده ولتاژ و فركانس ورودی 

180 ~ 250 VAC Single phase – 50/+-3 Hz  فركانس خروجیمحدوده ولتاژ و 

32A 16A بیشترین جریان هر ورودی 

32A 16A بیشترین جریان هر خروجی 

Terminal  2x TB-25 2x IEC 320 C20 سوكت ورودی 

8x IEC 320 C13 

1x IEC 320 C19 

Terminal  1x TB-15 

8x IEC 320 C13 

1x IEC 320 C19 

Terminal  1x TB-15 

 سوكت خروجی

8~14 ms typical  انتقالزمان 

Input breaker, Electronic circuit, Overload حفاظت ها 

RS232, USB, Dry contact, External slot for option 

card(SNMP, RS485) ارتباطات 

UL 60950-1/ CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 / IEC 60950-1 انطباق با استانداردها 

0~40°C دمای كاری 

<95% non-condensing رطوبت كاری 

ITI-curve seamless transfer, Multiple outlets, Elimination of 

secondary rack PDU, LCD/LED display panel ویژگی های برجسته 

 

 

 

 

 



14 

 

 . جدول مشخصات فیزیکی8

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فیزیکی

 TTS102-16A TTS102-32A مدل

 86×350×437 86×350×437 عرض(×عمق×ابعاد)ارتفاع

 5.5 6 (kgوزن خالص )

 Black رنگ
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 ایمنی و نگهداری نکات. 9

برق در مسیر ورودی و سیمهای از ایزوالسیون الکتریکی و كنید هر ماه یکبار اتصاالت برق دستگاه را بازبینی  -

 دستگاه مطمئن شوید.خروجی 

های هواكش كه كنید. همچنین دقت كنیداستفاده خشك ای جهت تمیز نمودن دستگاه از دستمال  بطور دوره -

 .روی دستگاه اسپری نکنید را مایع ةمواد شویند وده و پوشیده نباشند. به هیچ وجهروی دستگاه تمیز ب

 .كنید جداً خودداری مایعات بر روی دستگاه حاویخارجی یا قرار دادن ظروف  شیءهر گونه  كردناز وارد  -

 

 

 . تماس با تتیس11

 

 فروش دفتر. 1-11

 4تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان ششم)دوست محمدی(، پالک آدرس پستی : 

 1587975413كدپستی : 

 خط(11) 12188744974تلفن دفتر مركزی : 

 12188744139نمابر : 

 info@tethysco.comایمیل : 

 www.tethysco.comسایت : 

 

 . مركز خدمات پس از فروش2-11

 125داخلی  – خط(11) 12188744974تلفن: 

 

در انتها خواهشمند است در جهت ارتقاء روند کيفي اين محصول، ما را از نظرات و پيشنهادات خود 

بهره مند فرماييد.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1587975413، کد پستی: ، ساختمان تتیس4خیابان ششم)دوست محمدی(، پالک  تهران، خیابان مفتح شمالی،

 12188744139نمابر :    خط(11) 12188744974تلفن دفتر مركزی : 

 www.tethysco.comسایت :  info@tethysco.comایمیل : 

mailto:info@tethysco.com
http://www.tethysco.com/

