معرفی
 با تمرکز بر روی طراحی و ساخت سیستم های1369 شرکت بهراد در سال
 در سال. فعالیت خود را آغاز نمود،)UPS( برق اضطراری بدون وقفه
 شاخه مطالعات سیستم نیرو با همکاری در پروژه مطالعات شبکه1372
.الکتریکی کارخانه ذوب آهن اصفهان تشکیل گردید
این شرکت با بهره گیری از کادر مجرب و متخصص و با در اختیار داشتن
،تکنولوژی دستگاه های پیشرفته تحلیلگر توان و نرم افزار های تخصصی
موفق به طراحی و اجرای پروژه های متعدد در زمینه مطالعات شبکه های
.الکتریکی و طراحی و تولید مدارات الکترونیک قدرت شده است
نوآوری در تکنولوژی و تنوع سیستم های برق اضطراری بدون وقفه
) و ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی و وارانتی محصوالتUPS(
همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی این شرکت در جهت ایجاد و حفظ
.باالترین سطح رضایتمندی مشتریان قرار داشته است

Introduction
Established in 1990, Behrad Company began to work with a focus on the
design and manufacturing of Uninterrupted Power Supplies (UPS). In 1993,
the branch of power system studies was established with a project on Esfahan
Steel Company (ESCO) network studies.
Relying on expert and experienced staff, Behrad is a professional designer of
power electronic systems. Besides, having advanced equipment and specialized software, our company has managed to conduct numerous projects in the
field of electric network studies.
In order to create and maintain the highest level of customer satisfaction, one
of the main objectives of the company has always been innovations in technology and providing after-sales service and support for its customer.
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معرفی محصول
 سیستمی است هوشمند که در مسیر جریان،یو پی اس یا منبع تغذیه بدون وقفه
ورودی دستگاه مصرف کننده قرارگرفته و هنگام قطع یا تغییرات ولتاژ ورودی و
 امکان ادامه فعالیت در حالت ایده آل برای،نوسانات جریان الکتریکی برق شهر
.مصرف کننده را فراهم می آورد
یو پی اس ها در هنگام قطع یا افت شدید ولتاژ برق شهر به صورت اتوماتیک از منبع
 خود (باتری) استفاده نموده و بدون هیچ وقفه ای برق ورودی مصرفDC تغذیه
.کننده را تامین می نماید
: عبارتند ازUPS موارد استفاده از
 کلیه مکان هایی که از دستگاه های حساس به جریان الکتریکی بدون نوسان
.استفاده می نمایند
. کلیه مکان هایی که قطع برق باعث اختالل در روند فعالیتشان می گردد

Product Introduction
Uninterrupted Power Supplies or UPS is a smart system which is installed at the input of critical and sensitive systems and provides a
clean and uninterrupted power in the face of various disturbances that
associated with grid electricity. A UPS will automatically make use of
its DC power supply (battery) when the electricity is interrupted or its
quality is lower than what is required by a sensitive load.
UPS cases of application:
 Places where sensitive loads such as computers, servers and medical
equipment may lose data or be damaged due to grid disturbances.
Places where multiple power outages may happen which lead to the
interruption of service.

گواهینامه ها
 گواهی فعالیت در زمینه “ تولید یوپیاس ،انواع اینورتر و منبع تغذیه” از وزارت صنایع و معادن
 گواهی شناسایی به عنوان سازنده “یوپیاس ،اینورتر ،منبع تغذیه و دستگاه کنترل دور الکترو موتوری” از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 پروانه بهره برداری“ انجام عملیات تولید انبوه یوپیاس ،انواع اینورتر و شارژر” از وزارت صنایع و معادن
 پروانه فنی مهندسی در زمینه تخصصی “صنایع برق ،الکترونیک ،کنترل و اتوماسیون” از وزارت صنایع و معادن
 گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره گروه انرژی تخصص “ تولید ،توزیع و انتقال نیرو” از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 گواهینامه “ آموزش ،مشاوره و انجام بازرسی رعایت استاندارد کیفیت برق” از سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
 گواهینامه شناسائی به عنوان “شرکتهای مشاور انرژی ( ”)ESCOاز سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا)
 گواهینامه  ISO 9001: 2000در مدیریت کیفیت از شرکت  TUV NORDدر زمینه مطالعات سیستم نیرو و شبکههای الکتریکی ،با تمرکز
بر پروژههای کیفیت توان
 گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران
 عضو لیست شرکتهای مشاور طرح ملی کاهش تلفات توسط سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)
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گزیده ای از خریداران
 شرکت توزیع برق استان اصفهان
 فرودگاه اصفهان و فرودگاه شهرکرد (بیش از  100دستگاه)
 دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مانند :دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،مرکز رشد
صنعتی شریف تهران ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی و ...
 بیمارستان ها و مراکز درمانی مانند :بیمارستان الزهرا ،بیمارستان شریعتی ،بیمارستان میالد ،بیمارستان سینا ،بیمارستان
امیرالمومنین ،کلینیک جم ،کلینیک فروردین،کلینیک بازتوانی قلب ایران زمین ،بیمارستان شهدای لنجان ،بیمارستان کاشانی ،هالل
احمر ،بیمارستان سید الشهدا ،بیمارستان  577ارتش ،بیمارستان صدوقی ،بیمارستان غرضی ،بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان،
کلینیک پزشکی فرهنگیان غرب اصفهان (بیش از  450دستگاه)
 آزمایشگاه ها مانند :آزمایشگاه فردوسی ،آزمایشگاه سجاد ،آزمایشگاه الزهرا و ...
 سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد ،اداره کل منابع طبیعی ،سازمان مسکن و شهرسازی
 قوه قضائیه ،اداره کل زندان ها و سازمان قضایی ،اداره کل بازرسی استان اصفهان (بیش از  150دستگاه)
 شهرداری های اصفهان و حومه (بیش از  100دستگاه)
 بانکها و موئسسات مالی شامل :بانک قوامین ،قرض الحسنه حضرت ابوالفضل ،قرض الحسنه آلیاسین ،قرض الحسنه انصار ،قرض الحسنه
شهرداری اصفهان
 آب و فاضالب اصفهان و حومه
 مراکز آموزش و پرورش استان اصفهان
 قرارگاه سید الشهدا ،صنایع هفت تیر ،شرکت صاایران ،سازمان صنایع دریایی ،شرکت تعاونی ایثارگران
 شرکت آتش نشانی شاهین شهر
 جایگاه های سوخت شهری

یو پی اس آف الین
مدل BV1200S , BV800S
Off-line UPS

BV1200S

BV800S

موارد کاربرد:

 سیستم های حفاظتی
 سیستم های کم مصرف خانگی
 رایانه و ماشین آالت اداری
 سیستم های روشنایی کم مصرف
 و ...
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Applications:

Features:

 Household energy-saving systems
 Micro controller (CPU)
 Computers and office equipment

Waveform: Square wave
 Protective systems

Wide AVR range
 Energy-saving lighting systems

Low battery alarm
 And...

UPS auto on when AC recovery

Off mode charging

Humidity: less than 90%

Overload and short circuit protection

Input

Output

Protection

MODEL
Rated capacity
Voltage
Frequency
Power Factor
Voltage
Frequency
Voltage Adjustment (AVR)
Transfer Time
Peak Time
Input Protection
Utility Power
Short Circuit
Inversion
Type
Capacity
Recharging Time

Battery

Protection

Working
Environment

W

W

Approximaitly Standby Time (Half Load)
Operating Temperature
Humidity
Noise (dB)
Size (W×D×H) mm
Weight (kg)

W

.
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BV800S
800VA

BV1200S
1200VA

145-280Vac
50/60Hz±5%
Conformity EN6055-2(>=0.95)
220/230Vac
50/60Hz
Yes
<10ms
40i/ms
Fuse
Fuse
Auto Protection
Sealed Lead Acid
1×12V/9Ah
2×12V/7Ah
8 Hour
Auto protection, auto charging, shut down
when the battery voltage is low
10-15(min)
10-15(min)
-5˚C-40˚C
0-90%
<35dB (Distance is one meter)
340×100×155
5.5
8.5
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یو پی اس آف الین
مدل BV3000 , BV1500 , BV1000

Off-line UPS

BV1500

BV3000

BV1000

موارد کاربرد:

 مراکز اداری (اتصال مجموعه ای از ماشین آالت اداری و رایانه ها)

 واحد های پشتیبانی مراکز درمانی
 سیستم های حفاظتی
 سیستم های ارتباطی و بی سیم
 مجتمع های مسکونی
 و ...
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Features:

 Micro controller (CPU)

Waveform: Square wave (battery mode)

Wide AVR range

Overload and short circuit protection

Low battery alarm

UPS auto on when AC recovery

Off mode charging

Humidity: less than 90%

MODEL
Rated capacity
Voltage
Frequency
Power Factor
Voltage
Frequency
Voltage Adjustment (AVR)
Transfer Time
Peak Time
Input Protection
Utility
Short
Power
Circuit
Inversion

Input

Output

Protection

BV1000L
1000VA

Battery

Protection
Working
Environment

Operating Temperature
Humidity

External

BV1500S
1500VA

BV1500L
BV3000S
1500VA
3000VA
145-280Vac
50/60Hz±5%
Conformity EN6055-2(>=0.95)
220/230Vac
50/60Hz
Yes
<10ms
40i/ms
Fuse

Auto protection
Sealed Lead
Sealed Lead
Acid
Scid
3×12V/7Ah
4×12V/7Ah
External
10 Hour
10 Hour
10-20(min)

External

10-15(min)

<35dB (Distance is one meter) Size (W×D×H)
430×145×220

330×120×190

Weight (kg)

BV3000L
3000VA

Auto protection, auto charging, shut down when the battery voltage
is low
-5˚C- 40˚C
0-90%

Noise (dB)

mm

 Administrative centers (connecting a
set of office equipment and computers)
 Support units of health centers
 Protective systems
 Security systems
 And...

Fuse

Type
Capacity
Recharging Time
Approximaitly Standby Time
(Half Load)

Applications:

6.5

16.8

10.3

20.8

12.4

یو پی اس آن الین
مدل BS3000 , BS2000 , BS1000

On-line UPS

BS2000

BS3000

BS1000

موارد کاربرد:

کلیه مراکز درمانی
 کلیه ماشین آالت حساس به نوسانات برق شهر
 واحد های پشتیبانی کارخانجات
 موسسات مالی
 و ...

قابلیت اتصال کارت ( SNMPکنترل از راه دور ،تحت وب)
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Compatible whit SNMP card
Features:

Applications:

 DSP Technology
 Environment Friendly
 Active input power factor correction (PFC)
 Widened range of input voltage and frequency
 Zero power switch delay
 Adaptive Load Management
 Sufficient Expansion Slots
 The load power factor is 0.8
 Support the Generators
 Large-screen LCD

Input

Output

Protection

MODEL
Rated capacity
Voltage
Frequency
Power Factor
Voltage
Frequency
Voltage Adjustment (AVR)
Transfer Time
Overload Rating (1min)
Peak Time
Input Protection
Utility Power
Short
Circuit
Inversion
Type

Battery

Capacity
Recharging Time

Approximaitly Standby Time
(Half Load)
Protection
Operating Temperature
Working
Humidity
Environment
Noise (dB)
Size (W×D×H) mm
Weight (kg)

 All health care centers
 All machines which are sensitive
to voltage variations
 Support units of factories
 Financial institutions
 And...

BS1000S
BS1000L
1000VA

Sealed Lead
Acid
3×12V/7Ah
10 Hour

External

15-30(min)

BS2000S
BS2000L
2000VA
115-300Vac
50-70Hz
0.99
220/230Vac (1±2%)
50/60Hz
Yes
0
125%
40i/ms
Fuse
Fuse
Auto Protection
Sealed Lead
Acid
6×12V/7Ah
External
10 Hour

BS3000S
BS3000L
3000VA

Sealed Lead
Acid
6×12V/7Ah
10 Hour

15-30(min)

10-20(min)

External

Auto protection, auto charging, shut down when the battery voltage is low
0˚C- 40˚C

350×144×230
11.5
6

0-90%
<35dB (Distance is one meter)
425×190×328
22.5
10

425×190×328
23
11

یو پی اس آن الین
مدل BS10000 , BS6000
On-line UPS

BS6000

BS10000

موارد کاربرد:

 بیمارستان ها و مراکز درمانی
 کارخانجات
 مراکز اداری با اتصال مجموعه ای از ماشین آالت
 دستگاه های تخصصی با توان باال
 و ...

قابلیت اتصال کارت ( SNMPکنترل از راه دور ،تحت وب)
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Compatible whit SNMP card
Features:

 DSP Technology
 Environment Friendly
 Active input power factor correction (PFC)
 Widened range of input voltage and frequency
 Zero power switch delay
 Adaptive Load Management
 Sufficient Expansion Slots
 The load power factor is 0.8
 Support the Generators
 Large-screen LCD

Input

Outputv

Protection

MODEL
Rated capacity
Voltage
Frequency
Power Factor
Voltage
Frequency
Voltage Adjustment (AVR)
Transfer Time
Overload Rating (1min)
Peak Time
Input Protection
Utility Power
Short
Circuit
Inversion
Type

Capacity
Recharging Time
Battery
Approximaitly Standby Time
(Half Load)
Protection
Operating Temperature
Working
Humidity
Environment
Noise (dB)
Size (W×D×H) mm
Weight (kg)

BS6000S

Applications:

 Hospitals and health centers
 Factories
 Administrative centers by
connecting a set of machines
 Specialized devices with high power
 And...

BS6000L

BS10000S

6KVA

Sealed Lead
Acid
16×12V/7Ah
10 Hour
15-30(min)

BS10000L
10KVA

120-275Vac
40/60Hz/50-70Hz
0.99
220Vac (11%±)
50/60Hz
Yes
0
125%
40i/ms
Fuse
Fuse
Auto Protection
Sealed Lead
Acid
16×12V/7Ah
External
10 Hour

External

10-15(min)

Auto protection, auto charging, shut down when the battery voltage is low
0˚C- 40˚C
0-90%
<35dB (Distance is one meter)
260×560×717
260×533×501
260×560×717
260×533×501
52
17.5
55
19.5

)Industrial UPS( یو پی اس صنعتی

 دستگاه به طور همزمان8 امکان موازی سازی تا
Parallel (Max 8 units)

W

MODEL

Type Phase

Rated capacity

Output PF

BI Series (Online DSP)

1ph in – 1ph out

3KVA – 20KVA

0.8

BI Series (Online DSP)
BI Series (Online DSP)
BIN Series (Online DSP)

3ph in – 1ph out
3ph in – 3ph out
3ph in – 3ph out

10KVA – 50KVA
10KVA – 200KVA
10KVA – 60KVA

0.8
0.8
0.9

W

W

.

B

E

H

R

A

D

.

C

O

خدمات و مشاوره

واحد خدمات پس از فروش شرکت بهراد در جهت پاسخگویی و رضایت مشتریان با کادری مجرب و تجهیزات
آزمایشگاهی پیشرفته ،همواره ارائه خدمات زیر را در دستور کار خود قرار داده است:
 گارانتی کلیه دستگاه ها و باطری ها
 خدمات پس از فروش تا  10سال
 قرارداد های تعمیر و نگهداری دوره ای
 مشاوره برآورد میزان بار مصرفی ،تعیین ضریب ضرورت ،محاسبه ضریب هم زمانی و هم پوشانی بارها و...
 مشاوره ،طراحی ،تامین و ساخت سیستم های الکترونیک قدرت
 مشاوره ،طراحی و ساخت جبران کننده ها و سیستم های الکترونیک قدرت در شبکه های الکتریکی
 طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه سوئیچینگ
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