
 ماشین سازی آمل برش  

 پیطٌیازّای هَرد ًیاز برای دستگاُ قبل از ًصب

CNC : ًام دستگاُ  :تاریخ ساخت  AM1325 A:هذل 

   :کذ دستگاُ
 

هطتری گراهی ضوي تطکر از خریذ ضوا برای جلب رضایت ٍ عذم اتالف ٍقت لطفا هَارد زیر را 

 .قبل از ًصب دستگاُ تْیِ فرهاییذ

 تجْیسات هَرد ًیاز قبل از ًصب 

 هالحظات هَارد هَرد ًیاز ردیف

1 
 آهپر 32آهپر سِ فاز، هیٌیاتَری تک فاز32Aتْیِ ٍ ًصب تابلَی برق صٌعتی هیٌیاتَری 

 2 ٍ کلیذ استارت یک عذد ، کلیذ استپ یک عذد، (D25)آهپر 32Aیک عذد ٍ کٌتاکتَر 

 عذد چراق سیگٌال ٍ یک عذد بیوتال

 

  افطاى بِ اًذازُ فاصلِ تابلَ برق تا تابلَ دستگاُ فرز4 رضتِ با حذاقل سایس4کابل 2

  (سِ راُ کٌار تابلَ برق ثابت ضَد)سِ راّی تک فاز صٌعتی  3

4 

 :تْیِ سیستن با حذاقل هطخصات

1- CPU 2ِّست  

2- RAM 2گیگا بایت  

 گرافیت اگیگا بایت -3

  باضذAsusهادربَرد سیستن  -4

 

  دستگاُ تراز ضذُ ٍ در هحل هَرد ًظر ًصب ضذُ باضذ 5

6 
 ساًتیوتر برای تست دستگاُ تْیِ 6/1ٍ244ٍ122 رٍکص دار هالهیٌِ بِ ابعاد MDFتختِ 

 ضَد 
 

  . ساًتیوتر برای برضکاری6/1ٍ با ضخاهت 252ٍ132 خام بِ ابعاد MDFتختِ  7

  .تجْیسات هربَطِ آهادُ ضَد (غبارگیر)در صَرت استفادُ از هکٌذُ 8
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9 
قبل از ًصب دستگاُ تَسط اپراتَر بِ صَرت کاهل یادگرفتِ ضذُ  Art Camًرم افسار 

 باضذ
 

 :هَارد قابل تَجِ

در صَرت ًیاز برای یادگیری کاهلتر هی تَاًیذ با در اختیار داضتي دٍربیي از تواهی هراحل آهَزش فیلن  -1

 .تْیِ کٌیذ

2- Art Camًرم افسار پیطٌْادی ضرکت جْت طراحی ٍ هاضیٌکاری بَدُ ًرم افسار  Coerl ٍCimco Edit 

 .بِ عٌَاى ًرم افسارّای کوکی هی تَاًذ هَرداستفادُ قرار گیرد

 .قبل از راُ اًذازی دستگاُ تَسط کارضٌاس، دفترچِ راٌّوای هاضیي برای یادگیری بْتر ، هطالعِ گردد -3

کارضٌاس فٌی ضرکت فقط جْت آهَزش . ضرکت ّیچگًَِ تعْذی در هَرد آهَزش ًرم افسار ًذارد -4

 .اپراتَری هاضیي اعسام هی ضَد

 :ًکات هَرد بررسی

ّسیٌِ رفت ٍ آهذ کارضٌاس فٌی برای هَاردی چَى ًصب ٍ بازدیذّادر دٍرُ گاراًتی ٍ پطتیباًی بِ  -1

 .عْذُ خریذار هی باضذ

تطخیص گاراًتی بَدى یا ًبَدى قطعات تعَیضی بر عْذُ کارضٌاس فٌی  (ها12ُ)در دٍرُ گاراًتی دستگاُ -2

 .ضرکت هی باضذ

لطفا پس از ًصب ٍ تحَیل هاضیي اًتقادات ٍ پیطٌْادات خَد را در صَرت جلسِ ّوراُ تکٌسیي قیذ  -3

 ًواییذ

هطتری گراهی پس از آهادُ ًوَدى هَارد یاد ضذُ برای ًصب دستگاُ خَد با هَلي ٍاحذ خذهات پس از  -4

 . تواس حاصل فرهاییذ ٍ ّواٌّگی الزم را بعول آٍریذ0121-3113884-8فرٍش با ضوارُ 

                                با تطکر ٍ احترام از ّوکاری ضوا

                               ضرکت هاضیي سازی آهل برش


