گشتا صنعت تبریز
راهًمای دضتگاٌ تاریخسو حرارتی

دضتگاٌ تاریخسو حرارتی گػتا صًعت تبریسدر دَ هذل هکايیکی َ
پًُهاتیکی هیباغذ کٍ در هر دَ هذل قطمت الکترَيیکی دضتگاٌ
تقریبا یکطاو هیباغذ در ایى راهًما طرز کار با قطمت الکترَيیکی
تاریخسو حرارتی گػتا صًعت تبریس آهُزظ دادٌ هیػُد.

پًل دضتگاٌ هطابق غکل از ضٍ قطمت اصلی تػکیل غذٌ اضت کٍ هر
قطمت بطُر هجسا تُضیح دادٌ هیػُد.
 : 1اهرم دضتی یا اتُهاتیک
 : 2دگمٍ های فرهاو َ چراغ ها
 : 3يمایػگر َ پاراهتر ها

اهرم دضتی  /اتُهاتیک
کار ایى اهرم تغییر َضغیت دضتگاٌ از حالت دضتی بٍ اتُهاتیک َ
بلعکص هیباغذ.
هًگاهی کٍ اهرم در حالت دضتی قرار دارد غما هیتُايیذ هقذار پاراهتر
های هًذرج در يمایػگر را تغییر دهیذ َ بصُرت دضتی عملکرد
دضتگاٌ را تطت فرهاییذ .
در ایى َضعیت  ،الماو های فرهاو ( ضًطُر یا پذال ) کار يمیکًذ جهت
فعال کردو پذال یا ضًطُر َ همیًطُر رخیرٌ تًظیمات اعمال غذٌ
اهرم را درحالت اتُهاتیک قرار دهیذ.

دگمٍ های فرهاو
 : 1ایى دضتگاٌ دارای غماريذٌ تعذاد دفعات
چاپ هیباغذ با ایى دگمٍ هیتُايیذ کايتر را
صفر کًیذ.
 : 2با ایى دگمٍ هیتُايیذ در هًگاهی کٍ
دضتگاٌ در حالت دضتی قرار دارد عمل چاپ
را با هر بار فػردو دگمٍ ايجام دهیذ.
: 3هًگام تًظین دضتگاٌ يػايگری رَی
يمایػگر هػاهذٌ خُاهیذ کرد کٍ ایى
يػايگر رَی هر پاراهتر باغذ  ،هقذار آو
پاراهتر قابل تغییر هیباغذ جهت جابجایی
يػايگر از ایى دگمٍ اضتفادٌ هیکًین کٍ با
هر بار فػردو  ،هکاو يػايگر تغییر خُاهذ
کرد.

 : 5َ 4هقادیر پاراهتر ها با ایى دگمٍ ها زیاد َ
کن هیػُد با هثبت زیاد َ با هًفی کن.
 : 6چراغ هیتر– رَغى غذو ایى چراغ بٍ
هعًی گرم غذو هیتر دضتگاٌ هیباغذ کٍ
در هًگام اتُهاتیک کردو خاهُظ هیػُد.
 : 7چراغ فرهاو کٍ در هر بار چاپ رَغى َ
خاهُظ هیػُد.
 : 8در هًگام برَز خطا اعن از ضُختى هیتر ،
درخُاضت پطُرد َ  ...رَغى هیػُد.

 : 3يمایػگرَ پاراهترها
تًظیمات هیتر  :در ضطر اَل تًظیمات هربُط بٍ هیتر قرار دارد کٍ
عذد جلُی هیتر دهای هذ يظرهاضت کٍ قابل تغییر اضت َ عذد
هقابل  ،دهای آو لحظٍ هیتر هیباغذ کٍ همگام رضیذو بٍ دهای هذ
يظر ها دضتگاٌ اتُهاتیک خُاهذ کرد.
تًظین دها يطبت بٍ يُع ریبُو هصرفی َ جًص هحل چاپ هتغییر
اضت اها هعمُال دهایی بیى  160تا  190جُابگُضت.

تًظیمات هکث جک  :ایى عذد جهت افسایع یا کاهع زهاو هکث جک
َ هذ رَی هحل چاپ هیباغذ  .يطبت بٍ جًص هحل چاپ هتغییر
هیباغذ  ،عذد ایذٌ آل هعمُال  4اضت.
کػع هُتُر  :از دَ بخع تػکیل غذٌ اضت بخع اَل ضرعت
کػع َ بخع دَم هقذار کػع.
کػع کاربى يطبت بٍ تعذاد ضطر چاپ قابل تغییر اضت َقتی ها
کػع را رَی  20قرار هیذهین بٍ ایى هعًیطت کٍ کاربى هصرف
غذٌ بٍ ايذازٌ  2ضطر کػیذٌ غُد َ ایى هقیاش بٍ همیى صُرت
اداهٍ دارد َ َ ،قتی ها ضرعت هُتُر را تغییر هیذهین بٍ ایى
هعًیطت کٍ ایى کػع با چٍ ضرعتی ايجام غُد .
غماريذٌ:
دضتگاٌ دارای غماريذٌ تعذاد چاپ هیباغذ کٍ ایى اهکاو را بٍ ها
هیذهذ کٍ آهار تعذاد چاپ را داغتٍ باغین.
:Dilay
ایى گسیًٍ در صُرت يصب دضتگاٌ رَی دضتگاٌ های بطتٍ بًذی ،
جهت هماهًگی تاریخسو با دضتگاٌ هیسباو هُرد اضتفادٌ قرار هیگیرد.

يحٌُ پطُرد دهی :
کلیٍ دضتگاٌ های گػتا صًعت تبریس دارای ضیطتن اهًیتی هیباغًذ
َ هر از گاهی بطُر تصادفی از غما درخُاضت پطُرد خُاهذ کرد َ بٍ
هیچ عًُاو بذَو پطُرد قابل اضتفادٌ يمیباغذ.
قذم اَل :غمارٌ ضریال هًذرج در پػت دضتگاٌ را یادداغت َ با
دفتر هرکسی تماش بگیریذ َ پطُرد هًحصر بٍ فرد دضتگاٌ خُد را
دریافت يماییذ.
قذم دَم  :يُبت بٍ َارد کردو پطُرد بٍ دضتگاٌ اضت
دگمٍ های رَی پًل از باال بٍ پاییى بٍ هًسلٍ غمارٌ های  1تا  5هیباغذ
پطُرد خُد را کٍ اعذادی تصادفی بیى  1تا  5اضت را َارد کًیذ  ،با َارد
کردو آخریى عذد دضتگاٌ فعال َ آهادٌ کار هیباغذ.

گػتا صًعت تبریس
دفتر هرکسی :تبریس ـ جادٌ صًعتی غرب ـ رَبرَی هُتُژو
غهرک صًعتی فى آَراو ـ غمارٌ ۲۸۳/۱
+۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۵۳۲۸

:تلفى

+۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۵۳۲۹

:تلفى

+۹۸ ۴۱ ۳۴۴۷۹۹۲۷

:فکص

۰۹۱۴ ۱۱۴ ۴۹۸۳
ۼۻ٩ۺ ٥ۻۻ ۼۻ٧٥

:هُبایل

: ۵۰۰۰۲۶۶۶۱۰۰۰۹۲غمارٌ پیاهک
info@gashtasanattabriz.com

www.gashtasanattabriz.com
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