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 UPSسَاالت خشیذ  

 

توام کساًی کِ تا چٌذ ساػت کاس تا کاهپیَتش اطالػاتی اسصضوٌذ خَد سا تِ دلیل لطغ ًاگْاًی تشق اص دست دادُ  اًذ یَ پی اس سا  

، کاهپیَتش خاهَش ًطَد. ایي همالِ تِ ضوا کوک  ضَد تا لطغ تشق دس ًظش ػوَم کاستشاى دستگاّی است کِ هَخة هی UPSضٌاسٌذ.  هی

ٌگ کٌیذ. سؼی کٌیذ دستاسُ سَاالت صیش اتتذا کوی فکش ّواّ فٌاٍسی ایي سٍص داًص تا اظطشاسی تشق دستگاُ  کٌذ کِ داًص خَد دستاسُ هی

 شدُ ٍ سپس پاسخ سا هطاّذُ کٌیذ.ک

 یو پی اس مخفف چه کلماتی است و چرا به یو پی اس نیاز داریم؟

ٍ تِ هؼٌی هٌثغ تغزیِ تذٍى ٍلفِ است. ایي دستگاُ تشق هَسد ًیاص  Uninterruptible Power Supplyیَ پی اس هخفف ػثاست 

 کٌذ. شق ضْشی تشای هذتی تاهیي هیّایی هاًٌذ کاهپیَتش، ادٍات پضضکی ٍ تدْیضات اهٌیتی ٍ... سا هستمل اص ت دستگاُ

 UPSهی ساصد. دس صَست َّضوٌذ تَدى  ّای ًاگْاًی سا ایوي ّوچٌیي ضشایط تشق ٍسٍدی سا اص ًظش سطح ٍلتاط، تغییشات ٍلتاط ٍ خْص

 اس پی یَ اص استفادُ اّویت  ّای هتصل تِ خَد سا دس صهاى هٌاسة سا داساست.دس تحث ػالٍُ تش هَاسد فَق تَاًایی خاهَش کشدى دستگاُ

 تشق ًاگْاًی لطغ لیلد تِ تشلی ّای دستگاُ خشاتی ٍ اطالػات سفتي تیي اص هطکالت دسصذ 44 اص تیطتش دّذ هی ًطاى آهاس کِ تس ّویي

 .گشدد هی تش داسد، ٍخَد آى دس کِ ًَساًاتی ٍ

 یک یو پی اس بسرگ بهتر است یا چنذ یو پی اس کوچک؟

 افضایص تشاتش دٍ اص تیص لیوت ضَد تشاتش دٍ خشٍخی تَاى اگش هثال تشای یاتذ، هی افضایص ضاى خشٍخی تَاى اص ًسثتی تا  ّاUPS لیوت 

َ پی اس هدْض کٌین، تْتش است یک ی تِ سا آًْا کِ است ایي لصذ ٍ داسد ٍخَد کاهپیَتش تؼذادی ساصهاى یا ضشکت یک دس اگش لزا. یاتذ هی

یَ پی اس کَچک دس هحل ّش کاهپیَتش ًصة ضَد، ّوچٌیي تا استفادُ اص تؼذادی یَ پی اس کَچک دس صَست تشٍص هطکل، داهٌِ آى تِ 

 گشدد. اس اختالل ًویل ضثکِ ها دچضَد ٍ ک یک کاهپیَتش هحذٍد هی

ّای هختلف دس اداهِ ّویي هتي ضشح دادُ  ایي سٍش تا صهاًی کاسایی داسد کِ ًیاص تِ یَ پی اس تا تکٌَلَطی خاصی ًثاضذ. )تکٌَلَطی

ّای پاییي  ىّا تکٌَلَطی تاال دس تَا . اگش کاستشد خاصی ًیاص تِ یَ پی اس تا تکٌَلَطی تاال سا طلة کٌذ، اص آًدا کِ یَ پی اس ضَد( هی

 لَطی تاال فکش کشد.تَاى هدذدا تِ یک یَ پی اس لَی هشکضی تا تکٌَ هؼوَل ًیستٌذ هی

 هایی باهم دارنذ؟ چنذ نوع یو پی اس وجود دارد و این انواع از نظر فناوری چه تفاوت

 کٌٌذ: ّای صیش استفادُ هی ّا اص یکی اص فٌاٍسی یَ پی اس

 آف الیي 

 (Line Interactiveالیي ایٌتشاکتیَ ) 

             (دتل کاًَسطى )آى الیي
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 کٌذ. ػادی اص تشق ضْش استفادُ هیهصشف کٌٌذُ تصَست دس ایي ًَع یَ پی اس 

 ضَد. تشق سساًی تِ هصشف کٌٌذُ هیٍ تِ هحط لطغ تشق یَ پی اس ٍاسد هذاس ضذُ ٍ ػْذُ داس 

 (Line Interactiveالیي ایٌتشاکتیَ ) -2

هدْض تِ تشاًس افضایٌذُ ٍ کاٌّذُ خْت ثاتت کشدى ٍلتاط تشای دستگاُ هصشف کٌٌذُ، ٌّگام لطغ تشق ٍسٍدی، یَ پی اس تذٍى ٍلفِ ای تشق  

 ًوایذ.  هطلَب ٍ هَسد ًیاص هصشف سا تاهیي هی

                    (دتل کاًَسطى )آى الیي -3

تشد، تا کوک تکٌَلَطی آى الیي دس  ثاتت ٍ فیلتش ضذُ خشٍخی یَ پی اس تْشُ هی ّای هصشف کٌٌذُ ّویطِ اص تشق دس ایي هذل دستگاُ

ّای فَق الؼادُ حساس آصهایطگاّی، ًظاهی ٍ...  تَاًین خْت دستگاُ ّا کِ اص کیفیت ٍ حساسیت تاالیی تشخَسداسًذ هی ایٌگًَِ یَ پی اس

 کٌذ. ٍ خشیاى ٍسٍدی سا کٌتشل هی الؼادُ حساس دائوا ٍلتاط . طثك استاًذاسد، یک تشد هدْض تِ هیکشٍپشٍسسَس فَق استفادُ کٌین

 چه نکاتی در مورد نگهذاری یو پی اس ها بایذ رعایت شود؟

لسوت هْوی اص یک دستگاُ یَ پی اس تاطشی آى است. تاطشی اهکاى رخیشُ ساصی تَاى الکتشیکی هستمین سا اص طشیك یک فشآیٌذ 

ّا هَخة حساسیت آًْا تِ حشاست است. گشم ضذى تاطشی ظشفیت رخیشُ ساصی تَاى  ایی تاطشیضیویایی فشاّن هی کٌذ. ساختاس ضیوی

کٌذ. تا افضایص حشاست هحیطی کِ تاطشی دس آى لشاس داسد تِ اصای ّش یک دسخِ افضایص حشاست  الکتشیکی ٍ ّوچٌیي ػوش تاطشی سا کن هی

ّای کاسی ّن  دسخِ است کِ حشاست ایذُ آل هحیط 25تا  22ی تیي یاتذ. حشاست ایذُ آل تشای تاطش دسصذ کاّص هی 14ػوش تاطشی 

 ضَد. یط کاسی هؼوَالً تَصیِ ًویّست. لزا ًگْذاسی تاطشی دس خاسج اص هح

 دهنذ؟ های جذیذ به مذت کمی برق می چرا یو پی اس

ِ ًحَ هطلَب ٍ تذٍى اص دست سفتي اطالػات ّای حساس تَدُ تا تتَاى آًْا سا ت داضتي دستگاُ تؼشیف اصلی استفادُ اص یَ پی اس سٍضي ًگِ

یا صذهِ تِ دستگاُ خاهَش کشد. ایي تؼشیف تا تَخِ تِ هطکالت لطغ تشق دس کطَسهاى تِ تذسیح ػَض ضذُ ٍ یَ پی اس تثذیل تِ 

ّای خاسخی  ّای اخیش تا ٍاسدات ٍ گستشش ػشظِ یَ پی اس دستگاّی تشای تاهیي تشق اظطشاسی تِ هذت چٌذ ساػت ضذُ است. دس سال

دس ایشاى هدذدا طشص تشخَسد هؼوَل خْاًی تا هَظَع یَ پی اس دسایشاى ًیض گستشش یافتِ است. ساُ حل ایذُ آل دس ایي صهیٌِ تشکیة یَ 

ّا  کٌذ ٍ یَ پی اس ضشایط ًاهٌاسة تشق تَلیذ سا تشای کاس دستگاُ پی اس ٍ طًشاتَس است. طًشاتَس تشق هذاٍم ٍ طَالًی هذت تَلیذ هی

 اسة کشدُ ٍ تاهیي تشق تا صهاى ساُ اًذاصی ٍ ایستا ضذى طًشاتَس سا تؼْذُ خَاّذ داضت. هٌ


