
مورد از مهمترین موارد آن ها در زیر آمده  5به نکات مهمی دقت شود که  دستگاه چاپ بنر در هنگام خرید یو پی اس بهتر برای

 .است

است که باید حتما به  دستگاه چاپ بنر همانطور که می دانید دستگاه یو پی اس یکی از مهمترین و ضروری ترین دستگاه های جانبی

 .ه شودآن توج

 دستگاه چاپ بنر

 :دستگاه متناسب با نیازتان خریداری کنید .1

 .گذارد، باید ببینید اختالل برق چقدر بر تجارت شما اثر ميUPS زمان خرید انواع

 .کننددهند، زیرا همواره کار ميیو پی اس های آنالین بهترین محافظت را ارائه مي

 آنها غیرقابل قبول است، shutdown  که های کلیدیهزینه افزوده آنها برای دستگاه

 .شوندهاي تلفن پیشنهاد ميهاي بحرانی مثل سرور و سیستمارزش دارد و معموال برای برنامه

 تر هستند وقتی قطعی برق و در نتیجه آنمناسب line interactive و standby هاینمونه

 .ک مشکل عمدهآید تا یاز بین رفتن اطالعات بیشتر یک دردسر به حساب مي

 ها باید بتوانند در اکثر نوسانات، دستگاه را در حال اجرا نگه دارند،این سیستم

 .کنندهایی نیز وجود دارد که آنها کامال طبق انتظار کار نمياما موقعیت

 .هایی مثل فاکس یا کامپیوترهای مستقل هستندصرفه برای دستگاهحل بهآنها بیشتر یک راه

 .هم برای شرایطی که نوسانات برق بسیار رایج است مناسبند line interactive هاینمونه

 شوندهایی مثل تهویه هوا بارها خاموش و روشن ميدهد که دستگاهنوسانات برق زمانی رخ مي

 .شوندو منجر به کاهش جریان و نوسان ولتاژ مي

 یو پی اس دستگاه چاپ بنر
 .شودوسانات به جای استفاده از باتری داخلی با ترانسفورماتور رفع میاین ن line interactive هايUPS در

  

 :مشخص کنید به چه میزان برق کمکی نیاز دارید .2

 .کند که به چه میزان برق کمکی نیاز داریدهای دستگاه شما تعیین میاحتیاج

متصل باشد،  دستگاه چاپ بنر نیازهای کل ظرفیت درصد بیشتر از25ظرفیتی داشته باشد که حداقل  UPS شود کهمعموال پیشنهاد می

 .مجهز شود VA300 کند، باید به یو پی اسجریان کار می VA280 تا VA180 مثال یک کامپیوتر رومیزی که با

 .توانید میزان استفاده برق دستگاه خود را چک کنیدبا خواندن صفحه پشت دستگاه مي

 .مرکزی داشته باشند یا توزیعی UPS خواهندمي ها نیز همچنین باید تصمیم بگیرند کهشرکت

 هایی که چندین کامپیوتر در یک اتاق دارند،معموال شرکت

 های جدا بخرندیابند تا اینکه یو پی استر ميمرکزی به صرفه UPS ها را به یکارتباط همه دستگاه

 .معقولی نخواهد بود مرکزی دیگر انتخاب UPS ، اما اگر کامپیوترها در چندین اتاق پخش هستند،



 یو پی اس دستگاه چاپ بنر

 باتری یدکی را فراموش نکنید .3

 .ها قیمت دارندUPS هاي اضافی نصف تا یک چهارم قیمتگزینه دیگر خرید باتری اضافی است. این باتری

 .ها باید هر سه تا چهار سال یک بار تعویض شودUPS این را هم در نظر داشته باشید که باتری

وصل کرد به طور تقریبی  UPS توان به یکهاي کامپیوتری که ميبیش از توان آن کار نکشید: تعداد دستگاه UPS از .4

 .آیندولت آمپر به دست مي ۳۲۰الی  ۳۰۰بر حسب ولت آمپر به عدد  UPS از تقسیم کردن توان خروجی

 کامپیوتر را تغذیه کند ۱۰تواند حدود شد، ميبا KAV ۳ولت آمپر یا  ۳۰۰۰برابر  UPS عنوان مثال اگر توان خروجیبه

 :یو پی اس را از شرکت معتبر خریداری کنید .5

های غیرمعتبر یا مراکزی که در فروش کاالهای کارکرده و... به فروشگاه UPS هایشود برای خرید دستگاهتوصیه مي

 .شناخته شده هستند مراجعه نکنید

هایی با برندهای دهد. همچنین از خرید نمونهآینده را در حد چشمگیری کاهش می ای بیشتر دردسرهای احتمالیصرف هزینه

 ناشناخته و بدون گارانتی خودداری کنید

 


