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 -1وبيداوی سبیش  14را بٍ بذوٍ مخشن جًش ومبییذ  .تًجٍ
کىیذ بُتزیه حبلت وصب  ،بصًرت عمًدی خًاَذ بًد
يلی در صًرت اجببر وصب بصًرت افقی ویش امکبن پذیز
می ببضذ  .بزای سًُلت در مًوتبص قبل اس وصب وبيداوی ،
پیچ َبی مًوتبص را اس سًراخ َبی وبيداوی عبًر دَیذ .

 -2چکص را ريی وبيداوی مًوتبص کىیذ .

 -3ضیلىگ را بٍ وبسل چکص بب بست مطمئه فیکس
ومبئیذ  .در صحت ي محکم بًدن بست دقت ومبئیذ .
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 -4قبل اس وصب ضیز بزقی بٍ وکبت سیز تًجٍ کىیذ :
يريدی  1مزبًط بٍ يريد ًَای فطزدٌ کمپزسًر می ببضذ.
يريدی  2فیلتز اگشيس خزيجی می ببضذ .
خزيجی ضمبرٌ  3ببیذ بٍ ضیلىگ يريدی بٍ چکص متصل
ضًد .
بزای اتصبل يريدی ي خزيجی َبی ضیز بزقی اس اتصبالت
استبوذراد ي سز ضیلىگی َبی مزتبط استفبدٌ ومبییذ .

 -5خزيجی ضیز بزقی (ضمبرٌ  3در ضکل ببال) بٍ ضیلىگ
يريدی چکص متصل ومبییذ .

 -6در پبیبن يريدی ضیز بزقی (ضمبرٌ  1در
تًضیحبت کبدر  )4را بٍ سیلىذر تًسط
اتصبالت استبوذارد متصل ومبییذ .
يريدی سیلىذر را بٍ ضبکٍ ًَای فطزدٌ
مجمًعٍ خًد متصل ومبییذ .
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 -7بب اتصبالت استبوذارد بىب بٍ مًقعیت
قزارگیزی مخشن ي سبسٌ َبی اطزاف سیلىذر
ًَا ي ضیز بزقی را مُبر کىیذ .
ایه مًضًع متىبسب است بب مًقعیت مکبوی ي
سبسٌ َبی اطزاف وصب چکص .

بْتزیي فشار عولکزد چکش ّا 6بار هی باشذ کِ هعوَال ّز کوپزسَری در هجوَعِ ّای
تَلیذی – صٌعتی قادر بِ تاهیي آى هی باشذ .
فزهاى شیز بزقی تَسط تایوز ارسالی تٌظین هی گزدد  .هعْذا هتٌاسب با ساختار استفادُ
کٌٌذُ هحتزم قادر خَاّیذ بَد ایي فزهاى را حتی با یک شستی سادُ ٍ یا فزاهیي
الکتزًٍیک هاًٌذ ً PLCیش فعال ًواییذ .
اس بکار بزدى ّز گًَِ رٍاى کار در ایي چکش خَدداری ًواییذ .
در صَرت ّزگًَِ هشکل در ًصب ٍ راُ اًذاسی با هتخصصیي شزکت تواس حاصل فزهاییذ
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