
(UPS) خرید یو پی اس
معرفی یو پی اس هیبریدی با بهترین قیمت

یو پی اس های هیبریدی نسل جدید یو پی اس ها و بهترین نوع آن ها هستند که در بازار به

فروش میرسند. این نوع از یو پی اس ها که قابلیت شارژ خورشیدی را دارند قادرند تا همزمان

توسط برق شهری و پنل خورشیدی شارژ شوند. هنگام قطع برق نیز به صورت خودکار در حالت

خورشیدی قرار میگیرد و جریان اتصال را به هیچ عنوان حتی برای یک ثانیه قطع نمی کند.

برای اطالعات بیشتر ویدئو ما را تماشا کنید. خرید یو پی اس به شما کمک می کند تا یک

جریان برق بی وقفه را به لوازم برقی خود متصل کنید. 

مشاهده همه محصوالت

خررید یو پی اس

►

مزایای یو پی اس
مزایا استفاده از یو پی اس پارکینگ کهربادر

عملکرد بدون سر و صداسازگاری و هماهنگیحفاظت در برابر مشکالت

مراحل ثبت سفارش یو پی اس در کهربادر

contract

همه محصوالت یو پی اس

تومان۶۸,۷۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۲۵۰,۰۰۰تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان۱۴,۶۲۵,۰۰۰تومان۱۱,۷۵۰,۰۰۰تومان۵,۳۷۵,۰۰۰تومان۳,۲۵۰,۰۰۰

موتور کرکره برقی

T1,980,000

 

ثبت سفارش

برق اضطراری موتور توبوالر

T3,800,000

 

ثبت سفارش

تیغه کرکره برقی

T580,000

 

ثبت سفارش

برق اضطراری موتور ساید

T4,100,000

 

ثبت سفارش

برای خرید یو پی اس به مشاوره نیاز دارید ؟

برای اطالعات بیشتر در خصوص خدمات یو پی اس با ما تماس بگیرید.



تماس با ما

برخی از مشتریان کهرباُدر

چرا کهربادر را انتخاب کنیم؟

خدمات پس از فروش عالیمشاوره حضوری و تلفنیکیفیت عالی محصوالت و خدماتقیمت مناسب

 چیست؟ UPS

 یو پی اس آفالین

 یو پی اس آنالین

 Line Interactive یو پی اس

 خرید یو پی اس موتور کرکره برقی

 موارد استفاده از یو پی اس ها

توضیحاتی در مورد یو پی اس

UPS چیست؟

UPS که مخفف عبارت Uninterruptible power supply به معنای منبع تغذیه بدون وقفه است. با استفاده از این

دستگاه ها می توانید جریان برق بدون وقفه داشته باشید پس در صورت خرید یو پی اس در زمان قطع و وصل شدن

برق، وسایل برقی شما هیچ آسیبی نمی بیند همچنین از نظر کیفی نیز برقی که در ups تولید میشود بهتر و با کیفیت تر

از شبکه ی برق شهری می باشد . در واقع این دستگاه بین برق شهری و دستگاه مورد نظر قرار گرفته و مانع از ایجاد

اختالل و نفوذ نویز می شود و برق شبکه را نیز تنظیم و نرمال سازی می کند. یو پی اس ها عالوه بر تامین برق بدون

وقفه، منجر به باال رفتن توان خروجی دستگاه نیز می شوند.همان طور که در باالتر گفته شد یو پی اس به سه دسته

تقسیم می شود که به صورت مفصل تر آنها را بررسی می کنیم.

یو پی اس آفالین

این دستگاه ها به صورت مستقیم به برق شهری متصل می شوند و زمانی که قطعی برق رخ دهد، این یو پی اس ها

فعال می شوند. پس اگر هدف ما از خرید یو پی اس تنها تامین برق بی وقفه باشد، خرید یو پی اس آفالین موردی

مناسب و خوب است اما نباید از آن توقع توان خروجی قابل قبول و با کیفیتی داشته باشیم.

یو پی اس آنالین

این یو پی اس عالوه بر تامین برق بی وقفه، توان خروجی مناسبی را نیز تولید می کند. در این دستگاه، بخش اینورتر در

همه حال فعال است و توان خروجی مورد نیاز را تولید می کند. به صورت تخصصی تر، تبدیل شدن برق شهری توسط

رکتیفایر به جریان مستقیم و سپس تبدیل به جریان متناوب توسط اینورتر و ورود به دستگاه نمایی کلی از کار است. در

این صورت با “خرید یو پی اس” وسایل ما در برابر ولتاژ های مختلف کمتر آسیب می بینند.

Line Interactive یو پی اس

در این مدل، اینورتر همواره روشن است و باتری در حال شارژ است تا زمانی که ولتاژ در حالت عادی قرار دارد. اما زمانی

که ولتاژ از بازه ی عادی خارج شد، توان خروجی وارد شده به وسیله مورد نظر توسط باتری منبع تغذیه بی وقفه تامین

می شود تا آسیبی نبیند. خریدن یو پی اس الین اینتراکتیو پیشنهادی خوب است.

خرید یو پی اس موتور کرکره برقی

زمانی که می خواهیم برای کرکره برقی خود یو پی اس تهیه کنیم حتما باید مدل موتور کرکره برقی را بدانیم وگرنه ممکن

است یو پی اس خریده شده به هیچ دردی نخورد. همان طور که می دانیم دو نوع موتور داریم. نوع اول موتوری است

که خود دارای باتری بک اپ و یو پی اس است. اما مدل دوم یو پی اس ندارد. موتوری که یو پی اس ندارد به دو نوع

موتور توبالر و موتور ساید تقسیم می شود.

این موتور ها به وسیله ی جریان برق کار می کنند و مشخصا با قطع برق از کار می افتند. پس الزم است از یو پی اس

مخصوص خود استفاده کنند. با یک بار خرید یو پی اس مورد نظر، تا چندین سال می توانید از آن استفاده کنید.

مدت زمانی که این منبع تغذیه بی وقفه برق معمولی با هزینه مناسب جریان برق را برای کار کرکره برقی ذخیره می کند

حدودا دو ساعت است. پس اگر در محدوده ای ساکن هستید که ممکن است قطعی برق بیش از دو ساعت باشد، بهتر

است از یو پی اس هایی با توان باالتر استفاده کنید.

موارد استفاده از یو پی اس ها

برای هر وسیله برقی می توان از یو پی اس استفاده کرد. اما به دلیل تجهیزات و هزینه ی آن شاید اکثر افراد از ups ها

برای وسایل برقی که از کار نیافتادن آنها در زمان قطعی برق بسیار مهم است و یا خراب شدن آنها در اثر تغ�ر ولتاژ،

هزینه ی زیادی بر روی دست آنها می گذارد، استفاده می کنند. پس خرید یو پی اس اهمیت باالیی دارد.

تجهیزات پزشکی

یکی از حیاتی ترین وسایل و تجهیزات که نیاز به مراقبت دارند، تجهیزات پزشکی است. با توجه به اختالالتی که در هر

زمان ممکن است برای جریان برق پیش بیاید، خیلی مهم است  با خرید یو پی اس از تجهیزات پزشکی خود محافظت

کنیم.

کرکره برقی و جک پارکینگ

قیمت جک پارکینگ نسبت به کرکره برقی کمتر است همچنین معایب کمتری دارد و شما می توانید در زمان قطعی برق

از موتور DC استفاده کنید، به خصوص در فصل تابستان بیشتر این اتفاق میفتد و درب پارکینگ یا کرکره برقی بسته

مانده و  جک درب پارکینگ با قطعی برق کار نکرده و خودرو ها در پارکینگ زندانی شده اند و تا زمانی هم که برق وصل

نشود، کاری از دست هیچ کس بر نمی آید. اما برای اتفاق نیفتادن این مشکل بهتر است یو پی اس کرکره برقی را تهیه

کنید تا با قطعی برق هم باز بتوانید درب پارکینگ خود را باز و بسته کنید.

دوربین مداربسته

یکی از روش های سارقین برای دور زدن دوربین های مدار بسته و دیده نشدن، قطعی برق است. پس اگر شما زودتر از

آنها از یوپی اس مخصوص آن استفاده کنید می توانید امنیت ملک و منازل خود را تضمین کنید.

خرید یو پی اس برای کامپیوتر

کامپیوتر هایی که در سیستم های خاص و مهم مثل نیروی هوایی، امور نظامی و یا مسائل بورس و تجارت کار می کنند،

دارای اطالعات مهمی هستند و یک لحظه اختالل در آنها باعث ایجاد خسارتی جبران ناپذیر می شود. پس بسیار مهم

است از یو پی اس برای حفاظت از کامپیوتر سازمان ها و یا رایانه های شخصی استفاده شود.

برخی سواالت مشتریان











آیا می توان مدت زمان کار UPS را افزایش داد؟

خیلی از سیستم های UPS تنظیم زمان را به صورت آپشنال دارند و اگر شما نیاز به چنین کاری

دارید در هنگام خرید حتما بررسی کنید چون همه ی یو پی اس ها امکان تنظیم زمان را ندارند.

آیا UPS نیاز به ریموت کنترل دارد؟

عمر باتری یو پی اس چقدر است؟

آیا UPS بار باال تر از 750 وات را تحمل می کند؟

ظرفیت (توان) یو پی اس چه مقدار باید باشد؟

کیا موتورز هایپرکار بیمه پارسیان تابان شهر انجمن صنفی تولید جوجه بانک سامان بانک ملت 

09125140727

021-66342981

آدرس دفتر بازار: خیابان جمهوری ، نبش خیابان رازی ، پاساژ یگانه ، طبقه اول

دفتر مرکزی :کوی نصر(گیشا) ، بعد از خیابان دوازدهم ، پالک ۹۳



مشاوره رایگانانرژی گرفته از تیم توسعه طراحی سایت تابان شهر
 

درباره کهربادر

ups me 2 Kva یو پی اسups me 3 Kva یو پی اسups me 2 Kva+ یو پی اسups me 3 Kva+ یو پی اس

ups hutte 300va یو پی اسups micro 600va یو پی اسups micro 1/5 Kva یو پی اسups micro 2 Kva یو پی اس

09125140727تماس با مادرباره ماوبالگسواالت متداولپروژه هاخدماتخانه  
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