پیشنیازهای مورد نیاز برای دستگاه قبل از نصب

ًام دسسگاُ :لثِ چسثاى

هذلMZ 360J :

زاریخ ساخر:

کذ دسسگاُ:

هشسری گراهی ضوي زشکر از خریذ شوا ترای جلة رضایر ٍ عذم ازالف ٍقر لطفا هَارد زیر را قثل از ًصة
دسسگاُ زْیِ فرهاییذ.
تجهیسات مورد نیاز قبل از نصب
ردیف

هَارد هَرد ًیاز

1

زْیِ ٍ ًصة زاتلَی ترق سِ فاز هجْس تِ کٌسرل فاز ٍ  2عذد فیَز سِ فاز ( 50Aترای خَد دسسگاُ)،
 1عذد فیَز ( 32Aترای هکٌذُ) ،دٍ عذد شاسی اسسارذ ٍ اسسَج

2

کاتل 4رشسِ تا حذاقل سایس 6افشاى تِ اًذازُ فاصلِ زاتلَ ترق زا زاتلَ دسسگاُ

3

خارج کردى دسسگاُ از خالر ٍ قرار دادى آى در هحل ًصة( دسسگاُ تایذ زراز تاشذ)

4

5

دقر شَد کِ هحل ًصة دسسگاُ هرطَب ًثَدُ ٍ فاصلِ کافی از دیَار ٍ دسسگاّْای دیگر داشسِ
تاشذ.
زْیِ ٍ ًصة دسسگاُ هکٌذُ تِ صَرذ آهادُ تا لَلِ خرطَهی تِ اًذازُ فاصلِ دسسگاُ هکٌذُ زا
دسسگاُ هَرد ًظر.

6

زْیِ زخسِ  MDFجْر زسر تا دسسگاُ ( سایس کَچک ٍ تسرگ)

7

کودرسَر تا هخسًی تِ هیساى حذاقل  300لیسر ٍ تا اسسارذ ٍ اسسح هحذٍدُ  7زا  8تار

8

ًَار لثِ جْر زسر دسسگاُ

هالحظاذ

موارد قابل توجه:
 - 1در صَرذ ًیاز ترای یادگیری کاهلسر هی زَاًیذ تا در اخسیار داشسي دٍرتیي از زواهی هراحل آهَزش فیلن زْیِ کٌیذ.
ّ - 2سیٌِ رفر ٍ آهذ کارشٌاس فٌی ترای هَاردی چَى ًصة ٍ تازدیذّا در دٍرُ گاراًسی ٍ خشسیثاًی تِ عْذُ خریذار
هیثاشذ.
 - 3در دٍرُ گاراًسی دسسگاُ( 12هاُ) زشخیص گاراًسی تَدى یا ًثَدى قطعاذ زعَیضی تر عْذُ کارشٌاس فٌی شرکر
هیثاشذ.
 - 4لطفا خس از ًصة ٍ زحَیل هاشیي اًسقاداذ ٍ خیشٌْاداذ خَد را در صَرذ جلسِ ّوراُ زکٌسیي قیذ ًواییذ
 - 5هشسری گراهی خس از آهادُ ًوَدى هَارد یاد شذُ ترای ًصة دسسگاُ خَد تا هَلي ٍاحذ خذهاذ خس از فرٍش تا
شوارُ  0121-3113884-8زواس حاصل فرهاییذ ٍ ّواٌّگی الزم را تعول آٍریذ.

تا زشکر ٍ احسرام از ّوکاری شوا
شرکر هاشیي سازی آهل ترش

