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 بنام خدا

 (کیسه 40)ظرفیت    JTPIS40پالکت شیکر نکوباتوردستورالعمل راه اندازی ا

 

 ( دی، دستور العمل را مطالعه فرمائ  ی) خواهشمند است قبل از راه انداز            
 

 مشخصات فنی :* 

 مایع را دارد . لیتر 40لیتر است و حداکثر توان چرخش  560حجم داخلی این دستگاه  -1

 دو دور در دقیقه می باشد. سرعت چرخش -2

 )در صورت داشتن سیستم کولینگ(.درجه سانتیگراد و قابل تنظیم است  30الی  10دمای این دستگاه از  -3

 سیکل . 50 ، مپرآ 12 ، یک فاز  ، ولت 220مشخصات الکتریکی :  -4

 

 آماده سازی دستگاه : -الف 

 مایید  ..بسته بندی دستگاه را با احتیاط باز ن .1

سپس تراز نمائید)پایه های دستگاه چرخشی ، دستگاه را در محیط تمیز و مناسب مستقر نمایید .2

 (میتوان با چرخاندن پایه ها عمل تنظیم را به سهولت انجام داد که هستند

سانت از  15پشت دستگاه را حدود  ،:جهت جابجایی هوا در صورتیکه دستگاه مجهز به کولینگ باشد . .3

 صله دهید تا عمل چرخش هوا به آسانی انجام گیرد.دیوار فا

 .دی( قرار ده0فعال ) ریغ تیرا در وضع دهایکل ی هیکل .4

دو شاخه را به پریز اتصال دهید و از ثابت بودن آن اطمینان یابید)تا نوسانات ناشی از ولتاژ در طول  .5

 )از وجود سیم ارتینگ در پریز اطمینان یابید.( کار ایجاد نشود(

 

 : ه اندازی د ستگاهب (را

 

 

 



 

2 

 

 
    MAIM 
 

المپ ( روشن قرار دهید، بالفاصله  ●● )ON  را را در حالت (MAIN SWITCHشیکر )سوئیچ  .  -1

 . می شودسبز رنگ باالی سوئیچ روشن 

بر روی سینی شیکر،درون دستگاه ، کلیدی جهت برقرای عمل شیک تعبیه شده که این کلید نیز باید   -2

 گیرد. در حالت روشن قرار

 

 روش بارگیری  -ج

سرعی نمائیرد برا    قررار   درون جایگاه های تعبیه شدههای مورد نظر را  سپس کیسه نمایید باز را  درب  -1

 .  باالنس صفحه حفظ گردد کیسه ها بر روی جایگاه  صحیح ارنج کردن

 .پس از بارگیری درب دستگاه بسته شود  -2

 

 راه اندازی دستگاه :  نحوه ترتیب و -د

 دور در دقیقه است( 2)سرعت شیکر 

 .( ON( مشخص شده است روشن نمائید)حالت SHAKINGکلید شیکر را که با عالمت ) -1

 

 در صورت دوطبقه بودن دستگاه:

مشرخص شرده    SHAKING2و  SHAKING1کلید شیکر را برای طبقه مورد نظر که با عالمت  -1

 ( . ONاست روشن نمایید ) 
 

  ما :طرز میزان نمودن د – ه  

 (کنترل دما)در صورت داشتن سیستم  

 درجه سانتیگراد قابل تنظیم است (  30الی  10) دامنه درجه حرارت از  

 

سه  را   (SEL)یا  *( )عالمت ( CONTROL CABINET TEMPدیجیتال ) هکنترل کنند چپدر سمت  -1

 فشار دهید.ثانیه 

کم یاد و نیاز خود به زبسته به  (  وجود دارد، ,) عالمتدو  ترموستاتصفحه  راستسمت  در -2

به داخل فشار دهید تا دمای انتخابی شما بروی صفحه دیجیتال جهت تنظیم دما یکی از آنها را  کردن
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 ظاهر گردد.

 .را فشار دهید ) عدد فوق دمای واقعی داخل کابین است(   (SEL)یا  *( )مجددا دکمه  -3

ت دستگاه در شرکت تنظیم و کالیبره گردید از فشار دادن کلید توجه: با توجه به اینکه ترموستا

 اکیدا خودداری نمایید.  (PRG)پروگرام

قرار دهید و فرصت دهید تا دما به میزان تنظیم  مورد نظرلزوما در ابتدای راه اندازی ، دستگاه را در دمای   -4

 .شده برسد

 :) در صورت وجود تايمر( نحوه میزان نمودن تايمر  - ی

موش گرردد نحروه عمرل    چنانچه در نظر باشد دستگاه برای مدت معینی عمل نماید و سپس بطور اتوماتیک خا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              : بشرح زیر است

برر روی      ( قرار دهید، سرپس کلیرد    Time Switch( در وضعیت )   switch overد ) کلی-1 

تایمر مورد نظر را که به صرورت دقیرم مری باشرد تنظریم نمروده و         ار دهید، و با کلیدهای         ایمر را فشت

 . را فشار داده تا تایمر شروع به کار نماید RSTفشار دهید، سپس دکمه      دوباره کلید

 دستگاه بطور اتوماتیک خاموش میگردد .  SHAKINGبعد از سپری شدن تایم ، -2

 

 

در صورت اطالعات بیشتر جهت راه اندازی دستگاه مورد نظر خواهشمند است با خدمات پس از فرروش تمرا    

 . حاصل فرمایید

 

سبت به روشن کردن ن ، ثانیه صبر کرده و بعد از آن  20و   کردن کلیدها  OFFتوجه : بعد از هر بار 

 مجدد آن اقدام نماید .

 

 

 

 با تشکر

  تحقیقات فنی و مهندسی

  تجهیز ژال شرکت


