پیشنیازهای مورد نیاز برای دستگاه قبل از نصب

ًام دستگاُ :لثِ چسثاى

هذلMZ 450D :

تاریخ ساخت:

کذ دستگاُ:

هشتری گراهی ضوي تشکر از خریذ شوا ترای جلة رضایت ٍ عذم اتالف ٍقت لطفا هَارد زیر را قثل از ًصة
دستگاُ تْیِ فرهاییذ.
تجهیسات مورد نیاز قبل از نصب
ردیف

هَارد هَرد ًیاز

1

تْیِ ٍ ًصة تاتلَی ترق سِ فاز هجْس تِ کٌترل فاز ٍ  1عذد فیَز سِ فاز ( 50Aترای خَد دستگاُ)،
 1عذد فیَز ( 25Aترای هکٌذُ) 2،عذد شاسی استارت ٍ استَج

2

کاتل 4رشتِ تا حذاقل سایس 6افشاى تِ اًذازُ فاصلِ تاتلَ ترق تا تاتلَ دستگاُ

3

خارج کردى دستگاُ از پالت ٍ قرار دادى آى در هحل ًصة( دستگاُ تایذ تراز تاشذ)

4

5

دقت شَد کِ هحل ًصة دستگاُ هرطَب ًثَدُ ٍ فاصلِ کافی از دیَار ٍ دستگاّْای دیگر داشتِ
تاشذ.
تْیِ ٍ ًصة دستگاُ هکٌذُ تِ صَرت آهادُ تا لَلِ خرطَهی تِ اًذازُ فاصلِ دستگاُ هکٌذُ تا
دستگاُ هَرد ًظر.

6

تْیِ تختِ  MDFجْت تست تا دستگاُ ( سایس کَچک ٍ تسرگ)

7

کوپرسَر تا هخسًی تِ هیساى حذاقل 300لیتر ٍ تا استارت ٍ استَج هحذٍدُ  7تا  8تار

8

ًَار لثِ جْت تست دستگاُ

هالحظات

موارد قابل توجه:
 - 1در صَرت ًیاز ترای یادگیری کاهلتر هی تَاًیذ تا در اختیار داشتي دٍرتیي از تواهی هراحل آهَزش فیلن تْیِ کٌیذ.
ّ - 2سیٌِ رفت ٍ آهذ کارشٌاس فٌی ترای هَاردی چَى ًصة ٍ تازدیذّادر دٍرُ گاراًتی ٍ پشتیثاًی تِ عْذُ خریذار
هیثاشذ.
 - 3در دٍرُ گاراًتی دستگاُ ( 12هاُ) تشخیص گاراًتی تَدى یا ًثَدى قطعات تعَیضی تر عْذُ کارشٌاس فٌی شرکت
هیثاشذ.
 - 4لطفا پس از ًصة ٍ تحَیل هاشیي اًتقادات ٍ پیشٌْادات خَد را در صَرت جلسِ ّوراُ تکٌسیي قیذ ًواییذ.
 - 5هشتری گراهی پس از آهادُ ًوَدى هَارد یاد شذُ ترای ًصة دستگاُ خَد تا هَلي ٍاحذ خذهات پس از فرٍش تا
شوارُ  0121-3113884-8تواس حاصل فرهاییذ ٍ ّواٌّگی الزم را تعول آٍریذ.

تا تشکر ٍ احترام از ّوکاری شوا
شرکت هاشیي سازی آهل ترش

