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مقاوم در مقابل لرزش و تکانه 

 مجهز به محافظ جهش ولتاژ ورودي 

منطبق بر استاندارد بین المللی

مقاوم در مقابل رطوبت محیط 

 مجهز به محافظ پایان عمر المپ

2
 مجهز به مدار اصالح پاور فکتو و هارمونیک 

 دو سال گارانتی تعویض 

تاریخ انقضاي گارانتی 

ANSI

باالست هاي تیپ 6 پایا 

مخصوص وسایل حمل و نقل دریایی 



معموال روشنایي داخل کشتي ھا با المپ مھتابي تامین مي شود. باالست راه انداز این المپ ھا عالوه بر داشتن استانداردھاي الزم باید  

تحمل رطوبت باال و تکانھ ھاي شدید را داشتھ باشد. ھمچنین بھ علت روشن بودن دایم و ناپایداري ھاي احتمالي خطوط تغذیھ ، الزم است 

مقاومت الکتریکي آن باال باشد. باالست ھاي کھ در این جزوه معرفي مي شوند خصوصیات فوق را دارند.

مقاوم سازي در مقابل شرایط دریایی 

مقاوم سازي در مقابل تکانھ شدید ناشي از امواج :  براي این منظور عناصر سنگین توسط چسب گرم بھ فیبر مدار چاپي چسبانده مي شوند.

مقاوم سازي در برابر رطوبت باالي محیط دریایي : براي این منظور پس از مونتاژ کامل و تست نھایي، برد باالست در چسب مخصوص 

غوطھ ور شده تا الیھ نازکي از چسب کلیھ قسمت ھاي رساناي مدار را پوشش دھد. 

مقاومت الکتریکي : براي این منظور طراحي الکترونیکي با تکنولوژي روز صورت گرفتھ و کلیھ مدل ھا IC BASE است. ھمچنین 

قطعات الکترونیک و مواد مصرفي از مارک ھاي معتبر با طول عمر باال انتخاب شده و باالست ھا مجھز بھ محافظ جھش ولتاژ ورودي ، 

باالست پایا با ورودي

این مدل باالست با ورودي 110 ولت متناوب راه اندازي مي شود. و در انواع  20W , 2*18-20W , 1*36-40W-18*1 تولید مي شود.

حفاظت در برابر المپ معیوب 

ANSI C.82.11-1993 در جدول زیر تست ریپورت این مدل درج شده است . مقادیر اندازه گیري شده معیارھاي استاندارد بین المللي

را براي گروه باالست ھاي NPF برآورده مي سازند. 

110V AC 110V AC

طول عمر این مدل 35000 ساعت بوده و دو سال گارانتي تعویض دارد. 

 فیلتر الین و محافظ پایان عمر المپ مي باشند.

110V AC 
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این مدل باالست با ورودي 220 ولت متناوب راه اندازي مي شود. و در انواع  20W , 2*18-20W , 1*36-40W-18*1 تولید مي شود.

حفاظت در برابر المپ معیوب 

ANSI C.82.11-1993 در جدول زیر تست ریپورت این مدل درج شده است . مقادیر اندازه گیري شده معیارھاي استاندارد بین المللي

را براي گروه باالست ھاي          برآورده مي سازند. 

220V AC 220V AC

طول عمر این مدل 35000 ساعت بوده و دو سال گارانتي تعویض دارد. 

این مدل باالست با ورودي ھاي 220-110-48-24-12 ولت ستقیم راه اندازي مي شود. و در انواع  20W ,  1*36-40W-18*1 تولید مي شود.

در جدول زیر تست ریپورت این مدل درج شده است . مقادیر اندازه گیري شده معیارھاي استاندارد بین المللي  ANSI را بر آورده مي سازد.

محافظ جهش ولتاژ ورودي 

DC

طول عمر این مدل 35000 ساعت بوده و دو سال گارانتي تعویض دارد. 

باالست پایا با ورودي

باالست پایا با ورودي         ( اینورتر مهتابی )

220V AC

LPF

DC

35000<
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مشخصات فنی 

بدنھ باالست از جنس ABS با تحمل حرارتي C 120 مي باشد. ابعاد بدنھ مانند شکل زیر است : 

160mm

32m
m

43mm

IP50  : کد حفاظت

18W-20W-36W-40W : توان ھاي خروجي

نوع المپ مصرفي : 

  ANSI C.82.11-1993 : استانداردھاي رعایت شده

وزن باالست : 150 گرم 

گارانتی باالست پایا

کلیھ مدل ھاي باالست پایا دو سال گارانتي تعویض دارند. تاریخ انقضاي گارانتي روي بدنھ باالست درج شده است. خرابي بر اثر

موارد زیر شامل گارانتي نمي شود : 

- آب خوردگي باالست 

- خرابي بر اثر شکستگي و تغییر شکل ظاھري باالست 

- خرابي بر اثر دستکاري قسمت ھاي داخلي باالست 

نکاتی در مورد باالست الکترونیکی

- بھتر است طول سیم ھاي رابط باالست و المپ از 150 سانتیمتر بیشتر نباشد. 

- اگر باالست مغناطیسي را با الکترونیکي تعویض مي کنید. بھتر است المپ را نیز تعویض فرمایید . در صورتیکھ اینکار مقدور نباشد.

المپ ھاي کھ کناره آنھا سیاه شده و المپ ھاي فرسوده را حتما تعویض فرمایید.

T5 - T8 - T10
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عیب یابی گام به گام باالست  

عیب : المپ ھا از ابتدا روشن نمي شود : 

- از وجود برق در ورودي اطمینان حاصل کنید. 

- صحت سیم کشي را تست فرمایید.

- باالست را تعویض فرمایید.

عیب : المپ ھا چند ثانیھ پس از روشن کردن خاموش مي شود  : 

- صحت سیم کشي را بررسي فرمایید.

- باالست را تعویض فرمایید.

- المپ ھا را تعویض فرمایید.

عیب : المپ ھا گاھي از اوقات خاموش مي شود :

- اتصال ناقص سیم  و سوکت المپ را بررسي فرمایید.

- باالست را تعویض فرمایید.

- المپ ھا را تعویض فرمایید.

عیب : نور المپ بھ صورت حلقھ ھاي دوار است : 

- باالست را تعویض فرمایید.

اگر مدتي پس از روشن بودن بر طرف نشد.

- ولتاژ ورودي از حد مجاز کمتر است.

- المپ را تعویض فرمایید.

- صحت سیم کشي را بررسي فرمایید.

براي ري ست شدن مدارهاي محافظ ، الزم است پس از رفع عیب باالست چند ثانیه خاموش باشد.

- المپ ھا را تعویض فرمایید.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در ساعات اداري با تلفن 44225458-021 تماس حاصل فرمایید.

لذا بهتر است در موقع تعویض المپ و سرویس دهی باالست خاموش باشد. 

لطفا در صورت بروز مشکل با توجھ بھ نوع عیب مراحل زیر را دنبال فرمایید:
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