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 آضنایی با سیستن-1

 کاربرد- 1-1

 .تدْیضات پبدس کَتیٌگ خْت پَؿؾ دادى قطؼبت فلضی تَػط گبى دس کبثیي پبؿؾ ٍ یب دس خطَط کبًَایش ثکبس گشفتِ هی ؿَد

 .قجل اص ساُ اًذاصی دػتگبُ دفتشزِ سا ثِ دقت ثخَاًیذ صثشا ػذم اػتفبدُ صطیص ثبػث خبسج ؿذى اص دٍسُ گبساًتی هی گشدد :توجه

 

 روش کارکرد- 1-2

ـ ٍسٍد َّا ثِ قؼوت صیشیي هخضى ثبػث ؿٌبٍس ؿذى پَدس دس هخضى هی گشدد ٍ پَدس فلَدایض ؿذى تَػط اًظکتَس هکؾ ؿذُ ٍ ثب اظبفِ ؿذى 

 .فـبس َّا هخلَط پَدس ٍ َّا ثِ گبى اًتقبل دادُ هی ؿَد

 .ـ پَدس دس ًبصل گبى ؿبسط اػتبتیک الکتشیکی هی گشدد ٍ یک هیذاى قَی اػتبتیک الکتشیکی ثیي گبى ٍ قطؼِ کبس ثَخَد هی آیذ

 .ـ َّای یًَیضُ ؿذُ دس اطشاف ًبصل رسات سًگ سا ثبسداس کشدُ ٍ رسات ثِ قطؼِ کِ است ؿذُ خزة هی ؿًَذ

 

 احتیاط- 1-3

 ..ـ اص اتصبل است ثِ تدْیضات ٍ کبثیي پبؿؾ اطویٌبى ضبصل ؿَد

 .ـ هخضى پَدس سا ثب اضتیبط خب ثِ خب ًوبییذ

 .ـ پَدس سا اص گشد ٍ غجبس ٍ رسات خبسخی هطبفظت ًوبییذ

 .ـ هَاد اؿتؼبل صا سا اص ًضدیک کبثیي پبؿؾ دٍس ًوبییذ

 (ثشای است ؿذى اپشاتَس). ـ اپشاتَس دس ٌّگبم کبس ثب گبى ًجبیذ اص دػتکؾ اػتفبدُ ًوبیذ

 (اص کفؾ ّبی غیش ّبدی هثل الػتیک اػتفبدُ ًـَد ). ـ اپشاتَس ثبیذ اص کفؾ ّبی ّبدی هثل زشم اػتفبدُ ًوبیذ

 .ـ قجل اص توییض کشدى ػَصى یب تؼَیط گبى ًَک ػَصى سا ثِ کبثیي پبؿؾ توبع دّیذ تب دِؿبسط ؿَد

 ..ـ اپشاتَس ثبیذ ضتوبً اص هبػک اػتفبدُ ًوبیذ

 

 نگهذاری- 1-3-1

 .ـ گبى، هخضى پَدس ٍ کبثل ّب سا ّویـِ اص گشد ٍ غجبس هطبفظت ًوَدُ ٍ آى سا ثب پبسزِ خـک توییض ًوبییذ

 .ـ تدْیضات سا کبهالً است ًوَدُ ٍ اص هطکن ثَدى است هطوئي ؿَیذ

 

 اپراتور- 1-3-2

 .ـ ثشای صدٍدى پَدس اص سٍی پَػت ثذى اص آة ٍ صبثَى اػتفبدُ گشدد

 .ـ ثشای ؿؼتي پَػت ثذى اص ضالل اػتفبدُ ًگشدد

 .ـ ثشای صدٍدى پَدس اص لجبع ٍ صَست اص َّای ثب فـبس صیبد اػتفبدُ ًٌوبییذ، صیشا هوکي اػت ثِ زـن ٍ گَؽ آػیت ثشػبًذ
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 هطخصات فنی- 2

 الکتریک

 AC220V تک فاز

 Hz 60~50 فرکاًس

 -C~40°C°10 دها در ٌّگام کار
 

 برق گاى

 15V Max ٍلتاش ٍرٍدی

 KV 100 ٍلتاش خرٍخی

 (max) 140 حذاکثر خریاى خرٍخی

 (-) Negative قطة

 g 420 ٍزى گاى

 340mm طَل گاى

 MAX 40 K HZ فرکاًس گاى

 

 هطخصات پنوهاتیک

 Bar 8 هاکسیون فطار ٍرٍدی َّا

 Bar 6 هتَسط فطار  ٍرٍدی َّا

 Bar 4 حذاقل  فطار ٍرٍدی  َّا

 g/N𝑚3 1,4 هاکسیون رطَتت هداز ٍرٍدی َّای کوپرسَر

 ppm 0,1 هاکسیون رٍ غي هداز ٍرٍدی َّای کوپرسَر

 N𝑚3/h/24,5N𝑚3/h 13,2 هاکسیون هصرف َّای فطردُ
 

ایي دػتگبُ هدْض ثِ ػیؼتن پبلغ پبٍس ثَدُ کِ ساًذهبى زؼجٌذگی پَدس ثِ قطؼِ کبس سا ثِ خصَف دس ًقبط کٌح دس ضذ 

دػتگبُ تقشیجبً قبثل اػتفبدُ دس توبم صٌبیغ فلضی ثَدُ ٍ هصشف سًگ ثْیٌِ هی ثبؿذ دس ظوي ثب . زـوگیشی ثبال ثشدُ اػت

 .اػتفبدُ اص ػیؼتن پبلغ پبٍس اهکبى سًگ آهیضی دس ظخبهت کن ًیض ٍخَد داسد
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 نصب

 

 اتصاالت اولیه- 3-1

 . هـبّذُ فشهبییذ1ـ هًَتبط ؿذُ دػتگبُ سا دس ؿکل 

 کٌتشل یًَیت -1

 گبى -2

 . هتصل هی گشددmm8َّای ٍسٍدی ثیي سگَالتَس ٍ کٌتشل یًَیت ثب ؿلٌگ قطش  -3

 . هتصل هی گشددmm8َّای ٍسٍدی اص کٌتشل یًَیت ثِ هکؾ اًظکتَس ثب ؿلٌگ قطش  -4

 . هتصل هی گشددmm6َّای ٍسٍدی اص کٌتشل یًَیت ثِ َّای ٍسٍدی ّوشاُ اًظکتَس ثب ؿلٌگ قطش  -5

 . هتصل هی گشددmm6َّای ٍسٍدی اص ؿیش ٍسٍدی سگَالتَس ثِ قؼوت صیشیي هخضى پَدس خْت فلَدایض ثب ؿلٌگ قطش  -6

 (اًتقبل پَدس ٍ َّا )ؿلٌگ اًتقبل پَدس ثیي اًظکتَس ٍ گبى  -7

 کبثل گبى ثِ کٌتشل یًَیت -8

 هطل اتصبل َّای فـشدُ اص کوپشػَس ثِ سگَالتَس -9

 ؿلٌگ ثیي کٌتشل یًَیت ٍ گبى خْت تویض کشدى الکتشٍد گبى -10

 ػین است -11

 خشطَهی خشٍج پَدس -12

 

 ولتاش ورودی- 3-2

 . فیکغ ؿذُ اػتV220ـ ایي دػتگبُ سٍی ٍلتبط 

 . ٍلت الصم اػت اتصبالت داخل کٌتشل یًَیت تغییش دادُ ؿَدV110ـ ثشای اػتفبدُ اص 

 

 اتصال هوای وروردی- 3-3

 .َّای ٍسٍدی اص کوپشػَس ثبیذ ثذٍى آة ٍ سٍغي ثبؿذ

فیلتش َّایی کِ ثش سٍی دػتگبُ ًصت ؿذُ فقط خْت سٍیت آة ٍ سٍغي َّا هی ثبؿذ ایي فیلتش خْت خذاػبصی کبهل آة ٍ سٍغي داخل َّا 

 .ًوی ثبؿذ

 . ایٌر اػتفبدُ ؿَد4/1خْت اتصبل َّا اص کَپلیٌگ 

 .ؿیش َّای فلَدایض قجل اص اتصبل َّا ثبیذ ثؼتِ ثبؿذ: توجه
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 1ؿکل ؿوبسُ 
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 هوای خروجی هخسى- 3-4

 .َّای ٍسٍدی فلَدایض داخل هخضى پَدس اص فیلتش ًصت ؿذُ ثش سٍی هخضى خبسج هی گشدد

 .َّای ٍسٍدی فلَدایض داخل هخضى ًجبیذ ثیؾ اص ضذ ثبؿذ صیشا ثبػث خبسج ؿذى پَدس اص هخضى هی گشدد

 .فـبس َّای اتوؼفش ثبیذ داخل هخضى هَخَد ثبؿذ فـبس هضثَس اص فیلتش سٍی هخضى تأهیي هی ؿَد: تَخِ

 
 

 اتصال ارت- 3-5

 .اتصبل است دػتگبُ ثبیذ ثب گیشُ هشثَطِ ثِ ثذًِ کبثیي پبؿؾ ٍ یب ًقبلِ هتصل گشدد

. خَة است ؿذى دػتگبُ ثبػث ػولکشد ثْتش الکتشٍاػتبتیک ؿذُ ٍ ّوسٌیي ػذم اضؼبع الکتشٍاػتبتیک دس دػتْبی اپشاتَس هی گشدد: تَخِ

 .تَخِ داؿتِ ثبؿیذ کِ ساًذهبى کبس ٍ ایوٌی دػتگبُ هؼتلضم داؿتي زبُ است اػتبًذاسد هی ثبؿذ

 

 حفاظت های ایونی- 3-6

زٌبًسِ اپشاتَس ثخَاّذ اص دػتکؾ اػتفبدُ ًوبیذ ثبیذ قؼوت کف دػت دػتکؾ سا خذا ًوَدُ تب توبع دػت دس قؼوت است ؿذُ گبى ثشقشاس 

 .گـتِ ٍ ثذیي تشتیت اپشاتَس ًیض است هی گشدد

 .اپشاتَس ثبیذ اص کفؾ ّبی زشهی اػتفبدُ ًوبیذ تب ثذیي ٍػیلِ اپشاتَس است گشدد

 .الصم اػت صیشپبیی اپشاتَس اص خٌغ ّبدی اًتخبة ؿذُ تب اپشاتَس است ؿذُ ٍ اضؼبع الکتشٍاػتبتیک سا ًٌوبیذ

 

 شماره شرح

 1 کٌترل یًَيت

 2 گاى دستی

 3  َّای ٍرٍدی8اتصال

 4  َّای ٍرٍدی پَدر8اتصال

 5  َّای ّوراُ پَدر6اتصال

 6  َّای فلَدایس6اتصال 

 7 ضلٌگ پَدر

 8 اتصال گاى

 9 ٍرٍدی اصلی َّای دستگاُ

 10  َّای الكترٍد4اتصال 

 11 ارت

 12 خرطَهی

 13 گيرُ گاى
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 چک کردى ػولیات دستگاه- 3-7

 

 ػولیات- 3-7-1

 .سگالتَس تغزیِ پَدس سا کبهالً ثجٌذیذ

 .دکوِ تٌظین ٍلتبط سا تب آخش ثؼوت زپ ثسشخبًیذ تب ٍلتبط دس ضذاقل قشاس گیشد

 .دکوِ تٌظین ٍلتبط سا ثِ آساهی ثِ ػوت ػقشثِ ػبػت ثسشخبًیذ

 .  اص کف کبثیي ثطشف پبییي ًگْذاسیذcm 20ػش گبى سا دس فبصلِ 

 .دکوِ گبى سا فـبس دّیذ

 .ًـبًگش ٍلتبط ؿشٍع ثِ کبس هی کٌذ

 .ٍلتبط سا تغییش دادُ تب اص کبس آى هطوئي ؿَیذ

 .دس ضیي فـبس دادى دکوِ گبى سگَالتَس تغزیِ پَدس سا تٌظین ٍ َّای ّوشاُ سا ثبص ًوبییذ

 .زٌبًسِ ػولیبت رکش ؿذُ خَة اًدبم گیشد دػتگبُ دس ضبل ًشهبل هی ثبؿذ

 

 پر کردى پودر- 3-7-2

 .دسة هخضى پَدس سا ثبص ًوبییذ

 .هخضى سا تب قؼوت صیشیي دػتِ هخضى پش ًوبییذ

 .دسة هخضى پَدس سا ثؼتِ ٍ ؿلٌگ ّبی آى سا ٍصل ًوبییذ

 

 فلودایس پودر- 3-8

 .ضبلت فلَدایض ثؼتگی صیبدی ثِ ًَع پَدس، هقذاس آة ٍ سٍغي کوپشػَس ٍ ضشاست هطیط داسد

 .تٌظین فلَدایض ثؼتگی ثِ کٌتشل یًَیت ًذاسد

 .دسة هخضى پَدس سا ثبص ًوبییذ

 .صهبًی کِ ؿیش ٍسٍدی َّای فلَدایض سا ثبص هی ًوبییذ پَدس ؿشٍع ثِ خَؿیذى هی ًوبیذ

 .صهبًی کِ ػطص پَدس دس داخل هخضى یکٌَاخت ؿشٍع ثِ خَؿیذى ًوَدفلَدایض تٌظین هی ثبؿذ

 .دسة هخضى سا ثجٌذیذ

 
 

 تنظین خروج پودر ازنازل- 3-9

 خروجی پودر- 3-9-1

 .هقذاس خشٍج پَدس ثؼتگی ثِ ًَع پَدس، طَل ؿیلٌگ، ًبصل، قطش ٍ ًَع ؿیلٌگ ٍ هقذاس َّای تٌظین ؿذُ تغزیِ پَدس ٍ َّای ّوشاُ داسد

 .فلَدایض پَدس سا زک ًوَدُ کِ دس ضبلت ًشهبل ثبؿذ

 .دػتگبُ سا سٍؿي ًوبییذ

 .گبى سا ثِ طشف داخل کبثیي پبؿؾ گشفتِ ٍ دکوِ گبى سا فـبس دّیذ

 .هقذاس َّای تغزیِ پَدس سا تٌظین ًوبییذ
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 .هقذاس َّای ّوشاُ پَدس سا تٌظین ًوبییذ

هقذاس َّای ّوشاُ سا ثب زشخبًذى سگَالتَس هشثَطِ ثِ ػوت ػقشثِ ػبػت هقذاس خشٍخی پَدس سا اص ضبلت تکِ تکِ خبسج ؿذى ثِ ضبلت ًشهبل 

 .(ضبلت ًشهبل ضبلتی اػت کِ پَدس ثصَست اثش ٍ رسات پَدس کبهالً پخؾ ؿذُ ٍ دس یک خب هتوشکض ًگشدد). دسآٍسیذ

 .هی تَاى ٍػؼت پبؿؾ سا اًتخبة ًوَد (ساًذ ٍ فلت)ثب اًَاع ًبصل ّبی 

 

 روش ارت- 4

 . هتشی اطشاف کبثیي پبؿؾ است ؿذُ ثبؿٌذ5هطوئي ؿَیذ کِ کلیِ تدْیضات ّبدی دس فبصلِ 

 

 بؼذ از اتوام کار- 4-1

 .دکوِ گبى سا سّب کٌیذ ٍ دػتگبُ سا خبهَؽ ًوبییذ

 .دس ٌّگبهی کِ پَدس دس هخضى فلَدایض ًوی ؿَد اص تٌظین ٍلتبط، تٌظین تغزیِ پَدس ٍ تٌظین َّای ّوشاُ خَدداسی ًوبییذ

 .هطوئي ؿَیذ کِ دػتگبُ سا دس ٌّگبم صهبى ًبّبسی ٍ اتوبم کبس خبهَؽ ًوَدُ ایذ

 

 تؼویط رنگ و تویس کاری- 5

 

 تؼویط رنگ- 5-1

 .هخضى پَدس ٍ ؿیلٌگ گبى سا کبهالً تویض ًوبییذ

 .ثشای تویض کشدى ؿیلٌگ َّای فـشدُ سا ٍاسد ؿیلٌگ ًوبییذ

 .داخل گبى ٍ ثیشٍى آى سا تویض ًوبییذ

 .پَدس خذیذ سا داخل هخضى ثشیضیذ

 .کبس ثب دػتگبُ سا ؿشٍع ًوبییذ

 

 تویس کاری-5-2

 .ًگْذاسی هؼتوش تدْیضات ثبػث ثبال ثشدى ػوش هفیذ دػتگبُ ٍ ػولکشد ثْتش آى هی گشدد
 

 هخسى پودر- 5-2-1

 .ؿیلٌگ َّای فلَدایض سا اص هخضى خذا ًوبییذ

 .ثقیِ پَدس داخل هخضى سا تخلیِ ًوبییذ

 .لَلِ هکؾ پَدس سا ثیشٍى آٍسدُ ٍ آى سا کبهالً تویض ًوبییذ، ّوسٌیي کلیِ اتصبالت ٍسٍدی ؿیلٌگ ّب سا کبهالً تویض ًوبییذ 

 .هخضى سا ثب َّای فـشدُ تویض ًوَدُ ٍ ثب یک پبسزِ خـک آى سا کبهالً تویض ًوبییذ

 .هخضى سا دس خبی خَد قشاس دّیذ

 .ّشگض خْت تویض کشدى هخضى اص ضالل یب آة اػتفبدُ ًٌوبییذ: تَخِ
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 گاى اسپری- 5-2-2

 .دػتگبُ سا خبهَؽ ًوَدُ ٍ ؿیلٌگ ّب ٍ کبثل گبى سا خذا ًوبییذ

 .ػش گبى ٍ ًبصل سا خذا ًوَدُ ػپغ ثب َّای فـشدُ داخل گبى ٍ قطؼبت آى سا تویض ًوبییذ

 .اص َّای فـشدُ ثذٍى آة ٍ سٍغي اػتفبدُ ًوبییذ

 .قؼوت خبسخی گبى سا تویض ًوبییذ

 .گبى سا پغ اص تویض کشدى دٍثبسُ هًَتبط ًوبییذ

 

 نازل پاضص و انصکتور- 5-3

 .ًبصل سا ثَػیلِ َّای فـشدُ تویض ًوبییذ ٍ دس صَست خَسدگی آى سا تؼَیط ًوبییذ

 .ًبفی داخل اًظکتَس سا دس صَست ایدبد خَسدگی تؼَیط ًوبییذاًظکتَس سا ثب َّای فـشدُ تویض ًوبییذ ٍ 

 

 گاى پاضص

 

 

 

 
 2                                                                  ؿکل ؿوبسُ

 
 

 هطخصات فنی گاى پاضص- 6-1
 

340mm طَل گاى 

420gr ٍزى گاى 

100K V approx ٍلتاش خرٍخی 

140µA تيطتریي ضذت خریاى خرٍخی 

32KHz approx فرکاًس 

 قطة هٌفی

500g/min تيطتریي هقذار پَدر تسریقی 

5m طَل کاتل 

240*320*60 mm اتعاد تستِ تٌذی 
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 اصَل

 .ّوضهبى ثب سٍؿي کشدى دػتگبُ ٍ فـشدى دکوِ گبى ٍلتبط ثشقشاس ٍ پَدس ثِ ًبصل تغزیِ ٍ اػپشی هی گشدد

  ثیي گبى ٍ قطؼِ کبس است ؿذُ ثبػث هی ؿَد رسات پَدس دس ٌّگبم ضشکت ثبسداس kv 100هیذاى الکتشیکی ایدبد ؿذُ ثَاػطِ ٍلتبط هبکضیون 

ؿذُ ٍ دس ثشخَسد ثِ قطؼِ کبس الکتشٍى ّب سا سد ٍ ثذل ًوبیٌذ کِ ػولکشد آى زؼجیذى هٌظن پَدس سًگ ثِ ػطص قطؼِ کبس ٍ پَؿؾ آى هی 

 .گشدد

 

 قطؼات گاى

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Drawing No. شماره 

 1 پَستِ گاى

 2 کاسكيذ

 3 دستِ

 4 ًگْذارًذُ ضاسی

 5 هاضِ

 6 ًازل

 7 رٍکص ًازل

 8 کلگی گاى

 9 ضيپَری

 10 4ضلٌگ خَر

 11 لَلِ پَدر

 12 گلٌذ ٍ کاتل گاى

 13 قالب

 14 ًگْذارًذُ ریذ رلِ

 15 درپَش گاى

3ؿکل ؿوبسُ   
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 نازل ها و هوارد هصرف- 6-2

 ًبصل گشد 

 

 

 

 

 

 

 4ؿکل ؿوبسُ 

 

 Ø                   18 Ø                         22 Ø                             30 Ø 16:                              ػبیض

 

 

 

 

 

 

 5ؿکل ؿوبسُ 
 

  هدوَػِ ّبی آلَهیٌیَهی ٍ غیشُ– ؿجکِ ّب – هصٌَػبت ػیوی –ػین ّب : هَاسد هصشف

 mm 100  تب  mm 160ِسًح پبؿؾ ثیي 

 ًبسل فلت  

 

 

 

 

 

 6ؿکل ؿوبسُ 
 

  قطؼبت تَلیذی خن ؿذُ تبثلَّبی ثشق ٍ غیشُ– قطؼبت تَلیذی زبک داس –هدوَػِ ّبی تَلیذی : هَاسد هصشف

 mm 120  تب mm 180ِسًح پبؿؾ ثیي 
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 تؼویط نازل رانذ- 6-3

 .ًبصل سا اص هیلِ ًبصل ثیشٍى آٍسیذ

 .ػش گبى سا ثبص ًوَدُ ٍ الکتشٍد سا ثیشٍى آٍسیذ

 .قطؼبت سا هًَتبط ٍ ػش گبى سا ثجٌذیذ

 .دس ٌّگبم ثبص کشدى ًبصل ٍ تؼَیط آى ضتوبَ دػتگبُ سا خبهَؽ کٌیذ: تَخِ 

 

 ارت کردى-6-4

 .است سا هطکن ثجٌذیذ تب ثذیي تشتیت کیفیت پَؿـی سا افضایؾ دّیذ

 

 روش ارت کردى- 6-4-1

 .قطؼِ کبس کِ ثِ قالة آٍیض اػت ثبیذ کبهالً است ؿَد

 – هیلیوتش هشثغ اػتفبدُ ًوبییذ ٍ آى سا ثِ ػیؼتن است کبسخبًِ هتصل ٍ ثِ کبثیي پبؿؾ 10اص کبثل هؼی هخصَف است ثب ػطص هقطغ ثیـتش اص 

 .ػیؼتن ًقبلِ ٍ غیشُ ٍصل ًوبییذ

 . هیکشٍاّن ثبؿذ1هقبٍهت است ًجبیذ ثیـتش اص 

 

 ػذم ارت هناسب- 6-4-2

 .ظخبهت پَؿؾ سًگ یکؼبى ًیؼت ٍ پَؿؾ خَة اًدبم ًوی ؿَد

 .ثبػث پغ صدى پَدس اص ػوت قطؼِ ثِ ػوت اپشاتَس هی گشدد

 .ثبػث ایدبد ؿَک الکتشیکی خطشًبک دس ثیي قطؼِ کبس ٍ تدْیضات دػتگبُ هی گشدد

 .(سًگ قالة ّب هشتجبً ثبیذ تویض ؿًَذ تب است ثشقشاس ؿَد)ثیي قطؼِ کبس ٍ قالة سًگ داس ،  (خشقِ)ػلت ایدبد خْؾ الکتشیکی : تَخِ
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 کنترل یونیت- 7

 هطخصات فنی
 

  سایس

 mm 270 عرض

 mm 110 ارتفاع

 mm 350 طَل

 Kg 10 ٍزى

 

 الکتریک

 V AC 220 ٍرٍدی

 HZ 50/60 فرکاًس

 65W (Max) هصرف

 V DC 24 ٍلتاش ضير ترقی

 

 پنوهاتیک

 Bar 8~6 فطار تاد ٍرٍدی

 Bar 6~0 فطار تاد هقذار پَدر

 Bar 2/5~0 فطار تاد ّوراُ پَدر

 ppm 0.1 هاکسیون حذ هداز آب ٍرٍدی کوپرسَر

 N𝑚3/h 13.2 هاکسیون حذ هداز رٍغي ٍرٍدی کوپرسَر

 N𝑚3/h 24 هاکسیون هصرف تاد

 

 *نوایطگر ولتاش

 KV 100~0 ٍلتبط

 (Max) 140~0 خشیبى الکتشٍاػتبتیک

 

 ضرایط هحیط کار

 c°50+~10- دهبی هطیط

 

 

 

 

  هشاخؼِ ؿَد17ثشای اطالػبت ثیـتش ثِ صفطِ * 
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  7ؿکل ؿوبسُ 
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 8ؿکل ؿوبسُ 
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 شماره شرح

 1 خاهَش/کليذ رٍضي

 2 ًوایطگر ٍ صفحِ کٌترل

 3 تار هقذار پَدر12رگَالتَر 

 4 تار َّای کوكی8رگَالتَر 

 5 تار َّای الكترٍد4رگَالتَر 

 6 گيح فطار خرٍخی پَدر

 7 گيح فطار َّای کوكی

 8 گيح فطار َّای الكترٍد

 9 اتصال َّای پَدر

 10 اتصال َّای ّوراُ پَدر

 11 اتصال َّای ٍرٍدی تِ دستگاُ

 12 اتصال َّای الكترٍد

 13 اتصال ارت

 14  آهپری1خا فيَزی 

 15  آهپر2.5خا فيَزی 

 16 خاهپر اتَهاتيک

 17  ٍلت220سَکت ترق 

 18 سَکت کاتل گاى

 19 ضير ترقی

 20 تراًس

 21 ترد اصلی
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 نوایطگر و کنترل کننذه ػولکرد

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 9                                                               ضکل ضواره 

 

 شماره  نشانگر شرح  

 افسایص ٍلتاش
 

1 

 کاّص ٍلتاش
 

2 

 خاهَش حالت اتَهاتيک/رٍضي
 

3 

 خاهَش پالس پاٍر/رٍضي
 

4 

 افسایص خریاى
 

5 

 کاّص خریاى
 

6 

 ترای خرٍج از ترًاهِ
 

7 

 اًتخاب حالت از پيص ترًاهِ ریسی ضذُ
 

8 

 (عذم اتصال ٍیا ًاهٌاسة تَدى ارت= حالت چطوک زى )ًطاًگر اتصال ارت 
 

9 

 (اتصال گاى= حالت رٍضي )ًطاًگر اتصال گاى 
 

10 

 ًطاًگر حالت اتَهات
 

11 

 12  ًطاًگر حالت پالس پاٍر

 ًطاًگر ترًاهِ پَضص هدذد
 

13 

 ًطاًگر ترًاهِ پَضص ًقاط کٌح
 

14 

 ًطاًگر ترًاهِ پَضص تخت
 

15 

 ًطاًگر ضذت خریاى
 

16 

 ًطاًگر هقذار ٍلتاش
 

17 
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 انصکتور پودر- 8

 اساض ػولکرد- 8-1

پَدس فلَدایض ؿذُ دس هخضى اص لَلِ اًظکتَس هکؾ ؿذُ ٍ دس ؿلٌگ گبى 

ثِ ضشکت دس هی آیذ هقذاس پَدس ثب اصدیبد َّای ٍسٍدی ثِ اًظکتَس 

 .افضایؾ هی یبثذ

َّای ّوشاُ ثبػث ضشکت ثْتش پَدس دس ؿلٌگ گبى ٍ ّوسٌیي پخؾ 

 .هٌظن پَدس اص گبى ٍ اًتقبل پَدس ثِ طشف قطؼِ هی گشدد

صهبًی کِ َّای هکؾ پَدس سا کبهالً ثجٌذیذ ٍسٍدی َّای ّوشاُ سا کبهالً 

 10ؿکل ؿوبسُ .                ثبص ًوبییذ هکؾ پَدس کبهالً قطغ ٍ ثبػث ثشگـت َّای ّوشاُ ثِ لَلِ هکؾ هی گشدد

 .صهبًی کِ َّای هکؾ سا ثبص ًوَدُ ٍ َّای ّوشاُ سا ثِ ضذ ًشهبل هی سػبًیذ ضشکت پَدس ثِ ضبلت ًشهبل دسهی آیذ

 

 هطخصات انصکتور-8-2

 mm 68 طَل

 mm 60 ارتفاع

 mm 25 ػرض

 gr 120 وزى

 

 

 تنظین پودر انصکتور- 8-3

 .هقذاس خشیبى پَدس ثؼتگی ثِ هقذاس َّای ٍسٍدی ثِ اًظکتَس داسد: َّای هقذاس پَدس

 .ػشػت ضشکت پَدس دس ؿیلٌگ ثؼتگی ثِ هقذاس َّای ٍسٍدی ثِ اًظکتَس داسد: َّای ّوشاُ

 

 خروجی پودر- 8-4

 .خشٍخی پَدس ثؼتگی ثِ فبکتَسّبی صیش داسد

 ذ.هقذاس خشیبى پَدس ٍصى پَدس ثِ قطش ؿیلٌگ ٍ پیر ٍ خن ؿیلٌگ گبى داسد

 .ؿیلٌگ دػتگبُ سا دس هطیط ثؼیبس گشم قشاس ًذّیذ

 .ؿیلٌگ گبى سا دس هؼشض هؼتقین ًَس خَسؿیذ قشاس ًذّیذ
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 قطؼات هونتاشی انصکتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11ؿکل ؿوبسُ 

 

 

 

 شماره شرح

 1 تذًِ اًصکتَر

 2 ًافی اًصکتَر

 3 تَپی آخذار

 4  َّای کوكی6اتصال 

 5  َّای ٍرٍدی8اتصال 

 6 ضير یكطرفِ

 7 ًازل اًصکتَر

 8 تَپی لَلِ پَدر

 9 لَلِ پَدر
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 هخسى- 9
 

 ػولکرد- 9-1

 .ٍاسد کشدى َّا دس قؼوت صیشیي پلیت فلَدایض ثبػث فلَدایض ؿذى پَدس دس داخل هخضى هی گشدد

 .اًظکتَس پَدس فلَدایض سا ثِ گبى هٌتقل هی ًوبیذ
 

 هطخصات فنی هخسى- 2-9

 Kg 10 وزن

 L 50 ظرفیت

 Kg 30 ماکسیمم وزن شارش

 Bar 2.5~1 فشار هوای فلودایس

 N𝑚3/h 6~3 مصرف هوا

 390Ø×570 mm اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 12ؿکل ؿوبسُ 
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 نگهذاری- 9-3

 .زٌبًسِ اص هخضى ّبی یذکی خْت تؼَیط سًگ اػتفبدُ ًوبییذ ثبػث ػشػت دادى ثِ صهبى تؼَیط سًگ هی گشدد

 .ٍسٍدی َّا ثِ هخضى ثبیؼتی ػبسی اص سطَثت ثبؿذ

 

 رگوالتور هوای ورودی- 10

 

 

 

 

 

 
 

 13                                                         ؿکل ؿوبسُ 

 

 شرح  شماره

 اًصکتَر 1

 سر خرطَهی هخسى 2

 هخسى رًگ 3

 درپَش هخسى 4

 درب هخسى 5

 ًگْذارًذُ اًصکتَر 6

 ٍاضر هخسى 7

 کورتٌذی هخسى 8

 تسوِ فلَدایس 9

 صفحِ فلَدایس 10

 کفی هخسى 11

 اتصال فلَدایس 12
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 شماره شرح

 1 اتصال َّای ٍرٍدی از کوپرسَر

 2 رگَالتَر

 3 ًطاى دٌّذُ فطار َّا

 4 آتگير

 5 تٌظين کٌٌذُ َّای فلَدایس

 6 هحل اتصال سِ راّی

 7 سِ راّی

 8 َّای خرٍخی رگَالتَر

 9 َّای خرٍخی فلَدایس
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 ػیب یابی- 14

 رفغ ػیب ػلت اضکال اضکال

صهبًی کِ دػتگبُ سٍؿي اػت ٍ دکوِ گبى سا فـبس 

 هی دّیذ پَدس ًوی آیذ

 کبثل گبى ٍصل ًیؼت

 فیَص ػَختِ اػت

 فیَص اصلی ثشق ٍسٍدی ػَختِ اػت

 هیکشٍ ػَئیر قطغ اػت

 ٍصل ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

 ًـبى دٌّذُ ٍلتبط قطغ اػت

 الهپ ػَختِ اػت

 ثشد اؿکبل داسد

 کبثل گبى اؿکبل داسد

 ثشق ٍسٍدی قطغ اػت

 تؼَیط ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

 فلَدایض اًدبم ًوی ؿَد
 ؿلٌگ فلَدایض ٍصل ًـذُ اػت

 ؿیش فلَدایض اؿکبل داسد

 ٍصل ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

ػقشثِ ًـبى دٌّذُ َّای هکؾ پَدس ٍ َّای ّوشاُ 

 دس ٌّگبم کبس ضشکت ًوی کٌذ

 ثشق ٍسٍدی دػتگبُ خبهَؽ اػت

 دکوِ گبى اؿکبل داسد

 ؿیش ثشقی اؿکبل داسد

 ثشد دػتگبُ اؿکبل داسد

 سٍؿي ًوبییذ

 زک ًوبییذ

 ثشسػی گشدد

 تؼَیط ًوبییذ

دس ٌّگبهی کِ دػتگبُ سٍؿي اػت ٍ دکوِ گبى سا 

 فـبس هی دّیذ پَدس اػپشی ًوی ؿَد

 گشفتگی قطؼبت ٍ ًبفی اًظکتَس ٍ ؿلٌگ گبى

 ًبفی خَسدُ ؿذُ اػت

 فلَدایض اؿکبل داسد

 ٍسٍدی َّا اؿکبل داسد

 سگَالتَس اؿکبل داسد

 ؿیش ثشقی اؿکبل داسد

 ثشد اؿکبل داسد

 ٍسٍد آة ٍ سٍغي ثِ دػتگبُ

 اًظکتَس دهًَتبط ؿَد ٍ تویض گشدد

 ؿلٌگ تویض ؿَد

 تؼَیط ًوبییذ

 

 ثشسػی ؿَد

 

 

 خـک کي ًصت گشدد

پَدس اػپشی هی ؿَد ٍلی الکتشٍاػتبتیک صؼیف 

 اػت

 ٍلتبط پبییي اػت

 هطل اتصبل کبثل گبى

 اتصبل کبثل ثِ کٌتشل یًَیت اؿکبل داسد

 ثشد اؿکبل داسد

 کبػکیذ اؿکبل داسد

 ٍلتبط سا صیبد کٌیذ

 تؼَیط ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

 تؼَیط ًوبییذ

صهبًیکِ پَدس اػپشی هی ؿَد ٍ الکتشٍاػتبتیک ّن 

 هٌبػت اػت ٍلی کیفیت پَؿؾ ثذ اػت

 قطؼِ کبس خَة است ًـذُ اػت

 قالة ّب سًگ گشفتِ اًذ

 است زک ؿَد

 سًگ قالة ّب تویض ؿًَذ

 

 

 www.irisinco.com 

 Email: info@irisinco.com 
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