
  شركت كمپرسور بهسان                                    
  

  : استفاده كننده گرامي
جهـت  . ايـن نكـات   نكات ياد شده در اين راهنمـا را بعمـل آوريـد     ليهكيم خواهشمند ، ضمن تقدير و تشكر از حسن انتخاب شما     

  .كمپرسور شما مي افزايد كارايي بهتر و بهينه دستگاه شما تهيه گرديده و اجراي آنها به عمر 
  نصب دستگاه

  گردد.نصب مناسب  فضايبراي اينكه كمپرسور بدون مشكل و با راندمان باال كار كند ميبايست در يك  .1
  كمپرسور بايد بنحوي انجام گيرد كه در معرض گرد و خاك و رطوبت و غيره قرار نگيرد . فضايتهويه  .2
  د و الزم نيست در زمين تثبيت گردد.تراز قرار دهي ك سطح كامالًيكمپرسور را در  .3
 داشته باشد . وجودفضا در اطراف كمپرسور   متر 1حداقل كه طوري نصب گردد  ، كمپرسور .4
 استفاده شود .مناسب از مخزن و لوله هاي فشار قوي جهت انتقال هواي فشرده و شبكه باد  .5
  ا شد .كمپرسور نبايد از مصرف كننده فاصله زيادي داشته ب .6
  هر روز آبي كه در داخل مخزن جمع مي شود تخليه نماييد .:  توجه .7

  قبل از راه اندازي 
  به دقت مطالعه كنيد .مربوطه را   قبل از راه اندازي كمپرسور دفترچه راهنما -1
 اتصاالت كابلها را از نظر محكم بودن بررسي كنيد . -2
 سيستم تهويه محيط را كنترل كنيد .و گرماي محيط  -3
 (نوع روغن ميبايست از نوع مخصوص كمپرسور باشد)  را كنترل  كنيد . هوا  لترسطح روغن و في -4
 

  اتصال برق 
  .و ترجيحاٌ اين كار را به  افراد كاردان بسپاريد ه كنيد قبل  از اينكه كمپرسور را به برق وصل نمائيد اطالعات مربوطه را بدقت مطالع .1
در مسير برق ورودي قرار گيرد (اگر الزم باشد كه و ترجيحاٌ كليد  اسب و مستقلو فيوز منباشد   x 2.5 4حداقل نوع كابل ميبايست  .2

  باال تر انتخاب شود )  سايز متر باشد در آنصورت بايستي ضخامت كابل يك 50طول خطوط برق اصلي (كا بل ها ) بيش از 
  . و اتصاالت محكم بسته شود وصل گردد طبق نقشه به ترمينال ورودي هر سه فاز و همين طور  نول ميبايست  .3
كال را نشان ميدهد اين اشعدد المپ با رنگ قرمز وجود دارد كه  روشن بودن هر يك از آنها اشكال در برق ورودي  3روي كنترل فاز  .4

رت ميبايست ، كه  در هر صو  باشد  اختالف سطح فازها و   % 10افت ولتاژ باالي  ، ميتواند  اشكال در جابجائي فازها (دور موتور ) 
 ( بهيچ وجه كنترل فاز را از مدار خارج ننمائيد ) . نمائيد دستگاه بعد از حل آن اقدام به روشن نمودن 

. بديهي است بيمتال نبايد در صورتي كه بهر علت آمپر مصرفي موتور بيش از اندازه باشد بيمتال ريست و دستگاه را خاموش ميكند  .5
  رد . چون ممكن است در صورت اشكال احتمالي الكترو موتور دچار مشكل گردد . دستكاري و تنظيمات آن را بهم بخو

 ويد .به ديوار ثابت نمائيد و مانع حركت آزاد آن شكابل برق را به خط مادر شبكه باد نصب نمائيد  و خروجي باد را  .6

ترل و در صورت اشتباه دسـتگاه  را كن )(جهت چرخش كمپرسور را چك كنيد . البته سيستم بطور خودكار جهت گردش توجه :
  خواهد كرد ( به سيسيتم تابلو برق و كنترل فاز دست نزنيد)متوقف   را
  

  شرايط روشن شدن دستگاه :   
  .و نول وصل باشد سه فاز  برق ورودي .1
  .المپ سبز كنترل فاز روشن باشد  .2
 .توري داخل تابلو وصل باشد اميني .3
  ريست نكرده باشد ) شاسي بيمتال داخل باشد ( بيمتال  .4
  .)  1كليد پرشر سوئيچ روي روشن باشد ( روي  .5
 .كليد اصلي روي تابلو شيشه اي وصل باشد  .6
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