دضتگاه جٌظ اينٌرتر

دفتزچّ راًُْبی
TIG200PAC/DC ٔ TIG315PAC/DC

يػخصات فني دضتگاه :
يذل
تٕاٌ ٔنتبژ

TIG 200P AC / DC
TIG 200P AC / DC
 222يتُبٔةْ 02/ 02،زتش%12± ،

خزيبٌ ٔرٔدي َبيي ()A

11/8

ظزفيت تٕاٌ()KVA

3/9

خزيبٌ خزٔخي َبيي(DC/AC )A

180/148

يسذٔدِ خزيبٌ خزٔخي ()A

12 ~ 222

َيزٔي قٕص ()A

2~10

ٔنتبژ ثذٌٔ ثبر(AC/DC )V

00/02

ٔنتبژ كبر()V

11/4

پيغ گبس ()S

2-1

فزكبَض خزٔخي )Hz( AC

02

پُٓبي تًيش كبري()%

22-82

سيبٌ طزاػيجي ()S

2-12

سيبٌ پض گبس()S

1-12

خزيبٌ پبيّ()%

12-92

فزكبَض پبنض()Hz
تُبطت اػغبل ْٕا()%
ريًٕت كُتزل

2/ 0 - 322
12-92
ثهّ

ْذايت قٕص

َٕطبٌ HF

ثبسدْي()%

80

طيكم كبر َبيي()%

42

ظزيت تٕاٌ

2/93

كالص ػبيقي

F

كالص زفبظتي

IP23S

ٔسٌ()kg
طبيش()mm
يبكشيًى كهفتي خٕػكبري()mm

22
493×332×322
12
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يػخصات فني دضتگاه :
يذل
تٕاٌ ٔنتبژ

TIG 315 P AC / DC
TIG 315 AC / DC
 382يتُبٔةْ 02/ 02،زتش%12± ،

خزيبٌ ٔرٔدي َبيي ()A

19

ظزفيت تٕاٌ()KVA

8/9

خزيبٌ خزٔخي َبيي()A

310

يسذٔدِ خزيبٌ خزٔخي ()A

22 ~ 310

َيزٔي قٕص ()A

2~122

ٔنتبژ ثذٌٔ ثبر()V

00

ٔنتبژ كبر()V

23

پيغ گبس ()S

2-2

فزكبَض خزٔخي )Hz( AC

02

پُٓبي تًيش كبري()%

22-82

سيبٌ طزاػيجي ()S

2-0

سيبٌ پض گبس()S

2-12

خزيبٌ پبيّ()%

12-92

فزكبَض پبنض()Hz
تُبطت اػغبل ْٕا()%
ريًٕت كُتزل

2/ 0 - 322
12-92
ثهّ

ْذايت قٕص

َٕطبٌ HF

ثبسدْي()%

80

طيكم كبر َبيي()%

02

ظزيت تٕاٌ

2/93

كالص ػبيقي

F

كالص زفبظتي

IP23

ٔسٌ()kg
طبيش()mm
يبكشيًى كهفتي خٕػكبري()mm

31
122×402×410
10
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دضتٌرانعًم ىاي پنم جهٌ :

صفسّ 3

دضتٌرانعًم ىاي پنم جهٌ :

صفسّ 4

كهيذ ىاي دً ًضعيتي :
 )1كهيذ دً ًضعيتي : MMA/TIG
ٔقتي كهيذ رٔي ٔظؼيت "  " MMAثبػذ  ،دطتگبِ ثّ زبنت خٕػكبري ثصٕرت انكتزٔد آيبدِ يي ػٕد ٔ ٔقتي در
ٔظؼيت "  " TIGثبػذ  ،دطتگبِ ثزاي خٕػكبري ثّ زبنت تيگ  AC/DCدر يي آيذ .
 )2كهيذ دً ًضعيتي : AC/DC
كهيذ ٔقتي رٔی زبنت " "ACثبػذ  ،در ايٍ زبنت يي تٕاٌ اس دطتگبِ ثزاي خٕػكبري آنٕييُيى اطتفبدِ كزد ٔ .قتي كهيذ رٔي
زبنت "  "DCثبػذ  ،در ايٍ زبنت يي تٕاٌ اس دطتگبِ ثزاي خٕػكبري ثب اطتيم ظذ سَگ اطتفبدِ كزد .
 )3كهيذ دً ًضعيتي ريًٌت  /دضتی : 2T/4T ,
كهيذ ٔقتي در ٔظؼيت "  " 2Tثبػذ  ،دطتگبِ ثصٕرت دطتي آيبدِ يي ػٕد ٔ ُْگبيي اطتفبدِ يي ػٕد كّ ثخٕاْيى ػًم
خٕػكبري را در يذت كى اَدبو دْيى  ،ثّ ايٍ صٕرت كّ ٔقتي دگًّ تٕرچ را فؼبر دْيى  ،خزيبٌ خزٔخي ظبْز يي ػٕد
ٔ ٔقتي اَگؼت خٕد را رْب يي كُيى  ،خزيبٌ قؽغ يي ػٕد  .ايب ٔقتي كهيذ در ٔظؼيت "  "4Tقزار گيزد  ٔ ،سيبَي كّ
دگًّ تٕرچ را فؼبر يي دْيذ  ،خزيبٌ خبرج يي ػٕد  .ايب ٔقتي دگًّ را رْب يي كُيذ  ،خزيبٌ قؽغ ًَي ػٕد  .در پبيبٌ
دگًّ تٕرچ را يدذدا فؼبر دْيذ  ،خزيبٌ خزٔخي قؽغ يي ػٕد  .ثُبثزايٍ ثّ آٌ خٕػكبري ؼٕالَي يب اتٕيبتيك َيش يي
گٕيُذ .
 )4كهيذ دً ًضعيتي : DC/Pulse
ايٍ كهيذ فقػ در يذل ْبي  TIG Pيٕرد اطتفبدِ قزار يي گيزد .

ًنٌو ىای قاتم تنظيى :
 )5كهيذ تنظيى جرياٌ پيع گاز( : )Pre-flow time switch
ثزاي اؼًيُبٌ اس ثبسدْي خٕػكبري ،گبس يي ثبيظتي قجم اس خزيبٌ اس دطتگبِ خبرج ػٕد  ،نذا ايٍ كهيذ ثزاي تُظيى سيبٌ
يبثيٍ گبس ٔ خزيبٌ اطتفبدِ يي ػٕد .
 )6كهيذ تنظيى حذاکثر جرياٌ ( : )Peak Current switch
ايٍ كهيذ ثزاي تُظيى خزيبٌ يٕرد اطتفبدِ قزار يي گيزد ٔ يقذار خزيبٌ را تغييز يي دْذ .
 )7كهيذ تنظيى جرياٌ اصهي (: ( Base current switch
در دطتگبْٓبي  DC TIGپبنظي  ،ايٍ دگًّ يي تٕاَذ يقذار خزيبٌ اصهی را در دطتگبِ تغييز داد .
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 )8كهيذ تنظيى زياٌ غية ضطح ( : )Down-ِslope time switch
ثؼذ اس اتًبو خٕػكبري  ،در سيبٌ قؽغ آتغ  ،خزيبٌ يي ثبيظتي ثتذريح كبْغ يبثذ تب قؽغ ػٕد  ٔ ،ايٍ طٕئيچ ثزاي آٌ
اطت كّ سيبٌ كبْغ خزيبٌ را تُظيى كُذ .
 )9كهيذ تنظيى نيرًي قٌش ( : )Arc force adjustment switch
اگز ايٍ طٕئيچ را در زبنت  MMAقزار دْيذ  ،يي تٕاَيذ در خزيبٌ ْبي كى  ،ػذت قٕص را ثبال يی ثزد .
 )11كهيذ تنظيى فركانص پانطی ( : ) Pulse Frequency switch
در  DC/PULSE ، DC TIGرا ثب  PULSEخبيگشيٍ كُيذ  ،ايٍ طٕئيچ يي تٕاَذ فزكبَض پبنض را تُظيى كُذ  2/0(.تب 322
ْزتش )
 )11كهيذ تنظيى يقذار ديٌتی ضايکم پانص ( : ) Pulse Duty Cycle switch
يی تٕاَيذ ثب اطتفبدِ اس ايٍ کهيذ يقذار ديٕتی طبيکم پبنض را تغييز دْيذ .
 )12كهيذ تنظيى يقذار تًيس كننذگي ضطٌح يٌج (: ( Clean width switch
در خٕػكبري  ،AC TIGخزيبٌ ثيٍ خٓبت يثجت ٔ يُفي رد ٔ ثذل يي ػٕد ٔ ،قتي خزيبٌ اس تُگظتٍ ثظًت قؽؼّ كبر
دارد ززكت يي كُذ  ،خٓت يثجت اطت ٔ تُگظتٍ كًي گزيب ثّ خٕد يي گيزد  ،اكٌُٕ يٕقغ يُبطت ثزاي خٕػكبري يي
ثبػذ  .در صٕرتيكّ اگز خزيبٌ اس طًت قؽؼّ كبر ثظًت تُگظتٍ ززكت كُذ  ،خٓت يُفي اطت ٔيُبطت ثزاي اس ييبٌ
ثزداػتٍ رٔكغ اكظيذِ ػذِ اس رٔي طؽر قؽؼّ كبر  ٔ ،ثّ رازتي تُگظتٍ آطيت پذيز اطت ثخبؼز گزيبي ثيغ اس زذ
يدبس ثٕخٕد آيذِ  .ايٍ طٕئيچ ثزاي تُظيى كزدٌ خزيبٌ يب ثيٍ خٓت يثجت ٔ يُفي يي ثبػذ ٔ .قتي در زذ ٔطػ اطت
َ،ظجت  %02اطت  .در زبنت يبكشيًى  ٔ %82در زبنت ييُيًى  %22يي ثبػذ  .اگز در خٓت ززكت ػقزثّ ْبي
طبػت ثبػُذ  ،سيبٌ خزيبٌ يثجت ؼٕالَي تز ٔ َٕع يُفي كٕتبْتز يي ثبػذ ٔ ثزػكض .
 )13كهيذ تنظيى زياٌ پص گاز ( : ) Post-flow time switch
قؽؼّ كبر يًكٍ اطت ثخبؼز گزيب اكظيذِ ػٕد  ،ثُبثزايٍ َيبس اطت ثب ْٕا خُك ػٕد زذاقم ثًذت  12ثبَيّ  ،ايٍ طٕئيچ
ثزاي تُظيى كزدٌ سيبٌ پض گبس يي ثبػذ .
عًهيات چراغ ىػذار كننذه :
حفاظت اضافو گريا تٌضط رنو ىػذار دىنذه :
اگز يبػيٍ ثزاي يذت ؼٕالَي ثؽٕر يذأو كبر كُذ ثب خزيبٌ سيبد  ،قؽؼبت داخهي يًكٍ اطت ثخبؼز گزيبي سيبد ثظٕسد
 .ثزاي خهٕگيزي اس ايٍ اتفبق ايٍ رنّ تؼجيّ ػذِ اطت ٔ ،قتی ايٍ چزاؽ رٔػٍ ػذ دطتگبِ خزٔخی َذارد ٔ قؽغ يی ػٕد

صفسّ 0

ٔنی دطتگبِ را خبيٕع َکُيذ تب فٍ قظًت ْبی داخهی دطتگبِ را خُک کُذ ٔ ثؼذ اس  2اني  3دقيقّ ثّ ٔظؼيت ػبدي ثز
خٕاْذ گؼت .
حفاظت در تراتر پذيذه ىاي غير عادي تٌضط رنو ىػذار دىنذه :
اگز ثزاي يبػيٍ اتفبق غيز ػبدي رٔي دْذ  ،ايٍ چزاؽ رٔػٍ يي ػٕد ٔ ػًب يي ثبيظتي يُجغ قذرت را خبيٕع كُيذ ٔ
يبػيٍ را يدذدا راِ اَذاسي كُيذ تب ثجيُيذ كّ ثّ زبنت ػبدي ثز گؼتّ اطت يب َّ  ،در غيز ايُصٕرت ثب خذيبت پض اس
فزٔع تًبص زبصم فزيبئيذ .

نصة ً راه انذازي
 )1دطتگبْٓبي خٕع تيگ يدٓش ثّ فيهتزْبی يی ثبػُذ ٔ ،قتي يسذٔدِ تغييزات ٔنتبژ ثيٍ  %12ثبػذ  ،يي تٕاَذ ثّ كبر
خٕد ادايّ دْذ ٔ ثّ ًْيٍ دنيم دطتگبِ ْب رٔی ژَزاتٕر َيش يی تٕاَذ ثخٕثی کبر کُذ .
ٔقتي اس كبثم ؼٕالَي اطتفبدِ يي كُيذ  ،ثزاي كبْغ افت ٔنتبژ  ،يب ثّ ػًب پيؼُٓبد يي كُيى كّ اس كبثم ْبيي ثب يقؽغ پٍٓ
اطتفبدِ كُيذ ،ايب اگز كبثم ثيغ اس اَذاسِ ؼٕالَي ثبػذ ،يي تٕاَذ در كبرايي طيظتى اختالل ايدبد كُذ ،ثُبثزايٍ يب ثّ ػًب
پيؼُٓبد يي كُيى كّ اس ؼٕل كبثم دادِ ػذِ اطتفبدِ كُيذ .
يؽًئٍ ػٕيذ كّ دْبَّ تٕٓيّ ثظتّ يب پٕػيذِ َؼذِ ثبػذ ٔگزَّ طيظتى خُك كُُذِ َبتٕاٌ يي ػٕد .
 )2کپظٕل گبس را ثذرطتي يتصم ًَبئيذ  ،يُجغ گبس ػبيم كپظٕل  ،ػهُگ گبس ٔ رگٕالتٕر گبس يي ثبػذ  .اتصبالت
ػهُگ يي ثبيظتي ثب ثظت فؼبري يب ٔطيهّ ْبي ديگزي يسكى ػَٕذ كّ يجبدا ْٕا َؼت كُذ .
 )3ثذَّ را تٕطػ كبثم ثّ سييٍ يتصم ًَبئيذ ٔ يقؽغ طيى يي ثبيظت كًتز اس َ 0 mm2جبػذ .يسم اتصبل پؼت دطتگبِ
يي ثبػذ .
 )4فيغ ْٕاي كبثم يذار پؼتي را ثّ طٕكت ْٕاي "  " +يتصم ًَبئيذ ٔ يسكى طٕئيچ را در خٓت ػقزثّ ْبي طبػت
ثچزخبَيذ ٔ ،يؽًئٍ ػٕيذ كّ تزييُبل ديگز ثظت فؼبري سييٍ ثّ قؽؼّ كبر يتصم اطت .
 )0فيغ تٕاٌ را ثّ طٕكت يزثٕؼّ يتصم ًَبئيذ ٔ يؽًئٍ ػٕيذ كّ يُجغ تٕاٌ ٔ 382نت  ACثب تسًم يسذٔدِ دادِ ػذِ
ثبػذ .
تٕرج آة خُك را ثب تٕخّ َقؼّ دادِ ػذِ يتصم كُيذ  ،پيچ يظي را در يك ؼزف تٕرچ ثّ گيزِ تكي رٔي صفسّ خهٕيي
دطتگبِ در خٓت ػقزثّ ْبي طبػت ثخٕثي يسكى كُيذ .
 )0فيغ ْٕاي دٔ ْظتۀ طٕئيچ كُتزل پذاني را ثب ازتيبغ ثّ طٕكت ْبي دٔ پيٍ ٔ طّ پيٍ صفسّ خهٕيي دطتگبِ يتصم
ًَبئيذ .
ثؼذ اس اتًبو يزازم ثبال  ،ػًب يي تٕاَيذ ػزٔع ثّ خٕػكبري كُيذ .
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غكم طريقو نصة :

غكم طريقو نصة تٌرچ آب خنك :
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طريقو عًهكرد دضتگاه :
دضتٌرانعًم ىا تراي حانت : TIG AC
 )1دگًّ  AC/DCرا در زبنت  ACقزار دْيذ .
 )2دگًّ يُجغ تغذيّ را رٔػٍ كُيذ  ،فٍ ػزٔع ثّ كبر يي كُذ .
 )3ػيز گبس را ثبس كُيذ  ،گبس را تب ييشاٌ اطتبَذارد تُظيى كُيذ .
 )4ثب تٕخّ ثّ درخّ اكظيذِ ػذٌ قؽؼّ كبر  ،طٕئيچ يخصٕؽ طٕئيچ تًيش كبري را تُظيى كُيذ تب ييشاٌ خزيبٌ يثجت
ٔ يُفي را تغييز دْذ .
 )0طٕئيچ رٔي تٕرچ را رٔػٍ كُيذ  ،ػيز انكتزٔيغُبؼيظي ػزٔع ثّ كبر يي كُذ  ،ػًب صذاي آساد كزدٌ ثزق HF
را يي ػُٕيذ  ،ظًُب  ،گبس اس دْبَّ تٕرچ خبرج يي ػٕد  .تٕخّ داػتّ ثبػيذ اگز دفؼّ أل اطت كّ يي خٕاْيذ
خٕػكبري كُيذ  ،نؽفب طٕئيچ تٕرچ را چُذ ثبَيّ َگٓذاريذ ٔ تب سيبَيكّ تًبو گبس اس نٕنّ خبرج َؼٕد  ،ػزٔع ثّ
خٕػكبري َكُيذ  .ثؼذ اس ايُكّ خٕػكبري تًبو ػذ  ،گبس ثًذت چُذ ثبَيّ ثّ خبرج ػذٌ ادايّ يي دْذ .ايٍ ػًم
ثزاي يسبفظت اس قؽؼبت تٕرچ ؼزازي ػذِ اطت نذا نؽفب در يسم خٕػكبري ثزاي چُذ ثبَيّ ثبيظتيذ قجم اس ايُكّ
تٕرچ را خذا كُيذ .
 )0ثب تٕخّ ثّ كبرثزدي كّ داريذ  ،يي تٕاَيذ اس طٕئيچ پذال پب اطتفبدِ كُيذ  .اگز اس طٕئيچ پب اطتفبدِ كزديذ  ،طٕئيچ
خزيبٌ را رٔي زذاقم ثگذاريذ ٔ طپض كُتزل خزيبٌ تست كُتزل طٕئيچ پب يي ثبػذ .
 )1ثب تٕخّ ثّ كبرثزدي كّ داريذ  ،سيبٌ پيغ گبس ٔ پض گبس ٔ طؽر ػيت افت خزيبٌ را تُظيى كُيذ .
 )8فبصهّ يب ثيٍ تُگظتٍ ٔ قؽؼّ كبر را زذٔد  2 mmاني  4 mmثگيزيذ  ،طٕئيچ تٕرچ را فؼبر دْيذ  ،ثؼذ ثزق
 HFآساد يي ػٕد ٔ يبثيٍ قؽؼّ كبر ٔ تُگظتٍ خٕػكبري يي آيذ  .ثؼذ اس ػزٔع قٕص  ،تزػسبت خٕع در يك
نسظّ َبپذيذ يي ػٕد ٔ ثؼذا ػًب يي تٕاَيذ ػزٔع ثّ خٕػكبري كُيذ .

دضتٌرانعًم ىا تراي حانت : TIG DC
طٕئيچ  PULSE/DCرا َگبِ كُيذ  ،آَزا در زبنت  PULSEقزار دْيذ  ،ػًب يي تٕاَيذ تُظيًبت خزيبٌ اصهي ،
تُظيًبت پبنض ٔ يب تُظيًبت تًيش كُُذگي طؽٕذ را تٕطػ دگًّ ْبي خهٕ دطتگبِ تُظيى كُيذ ثؽٕريكّ ثيؼتزيٍ ثبسدْي
خٕػكبري يٕرد َظز ػًب ثذطت آيذ .
ػبطي يُجغ تٕاٌ را را رٔػٍ كُيذ ،فٍ داخم دطتگبِ ػزٔع ثّ كبر خٕاْذ كزد .طپض طٕئيچ گبس را رٔػٍ كُيذ  ،گبس
را در زذ اطتبَذارد تُظيى كُيذ ( خذٔل را ثجيُيذ ) .

دضتٌرانعًم ىا تراي حانت : MMA
 )1ػبطي يُجغ تٕاٌ را را رٔػٍ كُيذ ،فٍ داخم دطتگبِ ػزٔع ثّ كبر خٕاْذ كزد .
 )2دگًّ ػًهيبتي رٔي صفسّ خهٕي دطتگبِ را در زبنت  ARCقزار دْيذ .
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 )3خزيبٌ را ثب تٕخّ ثّ كهفتي قؽؼّ كبر اَتخبة كُيذ .
 )4طٕئيچ َيزٔي قٕص را ثب تٕخّ ثّ كبرثزد ػًب تُظيى ًَبئيذ  ،ايٍ كبر ثزاي تُظيى كبرايي خٕػكبري اطت ٔ .قتي
خزيبٌ كٕچك اطت .

نکات :
ْ )1ز دٔ ْفتّ يکجبر داخم دطتگبِ را زتًب ثبد ثگيزيذ .
 )2يسم كبر ثبيذ يسيؽي َظجتبٌ خؼك ثٕدِ ٔ رؼٕثت ْٕا َجبيذ ثيؼتز اس  %92ثبػذ .
 )3ديبي يسيػ اؼزاف يي ثبيظتي ثيٍ  42 C ٔ -12 Cثبػذ .
 )4اس كبر كزدٌ سيز ثبراٌ ٔ سيز َٕر يظتقيى خٕرػيذ دٔري كُيذ ٔ َگذاريذ آة ٔارد دطتگبِ ػٕد .
 )0اس يسيػ ْبي گزد ٔ غجبر ٔ ْٕاي ًْزاِ ثب گبسْبي فبطذ دٔري كُيذ .
 )0اس كبر كزدٌ  CO2سيز ٔظؼيت خزيبٌ ْٕاي ػذيذ دٔري كُيذ .
ايٍ دطتگبِ ثّ طيظتى ْبي زفبظتي اس خًهّ اظبفّ گزيب  ،اظبفّ ٔنتبژ ٔ اظبفّ خزيبٌ يدٓش اطت ٔ در صٕرت
ٔخٕد يؼكم ثؽٕر اتٕيبتيك ػًم يي كُذ  .ايب ٔخٕد ايٍ طيظتى ْب ثبػث آٌ ًَي ػٕد كّ اس دطتگبِ ثؽٕر يذأو
اطتفبدِ كزد ٔاطتفبدِ يظتًز ٔ ث يغ اس اَذاسِ اس آٌ ثبػث آطيت ديذٌ طيظتى ْبي داخهي ٔ در َٓيت طٕختٍ دطتگبِ
يي ػٕد  .نذا تٕصيّ يي كُيى ثّ َكبت سيز تٕخّ فزيبئيذ :
 )1تٕخّ داػتّ ثبػيذ كّ خهٕي پُكّ ْبي دطتگبِ پٕػغ خبصي َجٕدِ ٔ زذاقم فبصهّ آٌ ثب ديٕار  32طبَتي يتز ثبػذ
 .تٕٓيّ دطتگبِ ثزاي كيفيت كبر ٔ ػًز دطتگبِ ثظيبر يٕثز اطت نذا ثّ ايٍ َكتّ ثظيبر تٕخّ كُيذ .
 )2اظبفّ ثبر يًُٕع ! سيزا ثبػث آطيت ديذگي دطتگبِ يي ػٕد .
 )3اظبفّ ٔنتبژ يًُٕع ! سيزا ثبػث آطيت ديذگي دطتگبِ يي ػٕد .
 )4اتصبل سييٍ را ثب كبثهي ثب طؽر يقؽغ ثيؼتز  0 mm2يتصم ًَبئيذ .
ٔ )0قتي طيظتى ْبي زفبظتي ػًم يي كُُذ  ،چزاؽ قزيش رٔػٍ يي ػٕد ،نذا در ايٍ ُْگبو دطتگبِ را خبيٕع َكُيذ ٔ
ثگذاريذ تب فٍ ثّ كبر خٕد ادايّ دْذ ٔ .قتي يبػيٍ ثّ ٔظؼيت اطتبَذارد ثزگؼت  ،چزاؽ خبيٕع يي ػٕد .

تعًير ً نگيذاري:
 )1اس كًپزطٕر ْٕاي خؼك ثزاي تًيشكبري ٔ خذا كزدٌ گزد ٔ غجبر در فٕاصم سيبَي يؼيٍ اطتفبدِ كُيذ  ،اگز يبػيٍ
در يسيػ ْبي ثظيبر آنٕدِ ثخصٕؽ ػيًيبيي قزار دارد  ،آَزا رٔساَّ تًيش كُيذ .
 )2فؼبر ْٕاي كًپزطٕر ثبيذ ثّ قذري ثبػذ كّ آطيجي ثّ قؽؼبت انكتزَٔيكي ٔارد َظبسد.
 )3اتصبالت داخهي يذار را چك كُيذ ٔ يؽًئٍ ػٕيذ كّ اتصبالت صسير ٔ يسكى ثظتّ ػذِ اَذ  .اگز خبيي ػم ثبػذ آَزا
يسكى كُيذ ٔ اگز اتصبني اكظيذِ ػذِ ثبػذ  ،أل ثب كبغذ طًجبدِ َزو يسم اكظيذِ ػذِ را تًيش كزدِ ٔ طپض اتصبل را
ثزقزار ًَبئيذ .
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 )4اگز آة ٔارد دطتگبِ ػذ  ،آَزا كبيال خؼك كُيذ ٔ طپض ٔظؼيت ػبيقي را ثب اْى يتز اَذاسِ گيزي ًَبئيذ ٔ ػزٔع ثّ
خٕػكبري َكُيذ يگز ايُكّ يؽًئٍ ػٕيذ كّ پذيذِ غيز ػبدي يؼبْذِ َؼٕد .
 )0اگز اس دطتگبِ ثزاي يذت ؼٕالَي اطتفبدِ ًَي كُيذ  ،آَزا در خؼجّ اصهي قزار دادِ ٔ در يسم خؼك َگٓذاري كُيذ.

خطاىا ً راه حم ىا :
نٌع خطا

عهت خطا

راه حم

 )1ثؼذ اس رٔػٍ ػذٌ  ،دطتگبِ ْيچ ػكض انؼًهي
َؼبٌ ًَي دْذ .

 )1كهيذ تهجهٕ ثزق قؽغ اطت .
 )2كبثم قذرت اتصبل كٕتبِ ػذِ اطت
 )3ثزق ػٓز قؽغ اطت .

 )2رگٕالتٕر ثصٕرتي ػًم يي كُذ كّ ْيچ َؼبَي
اس كبر افتبدگي ٔخٕد َذارد ٔصذايي دال ثز خزٔج
ثزق اس آٌ ػُيذِ ًَي ػٕد .

 )1طٕئيچ يؼكم دارد .
َ )2بسل ػم ثظتّ ػذِ اطت .
 )3طٕكت ْٕا اػتجبْب ثظتّ ػذِ اطت .

 )3آساد كزدٌ ثزق  HFداريى ايب خزيبٌ خزٔخي
َذاريى .

 )1اتصبل سييٍ درطت اتصبل َؼذِ اطت .
 )2كبثم

)1اتصبل سييٍ را تظت كُيذ .
)2تٕرچ را تظت يب تؼٕيط كُيذ .

)4خزيبٌ خزٔخي داريى  ،ايب ًَي تٕاَيى تُظيى كُيى

)1كُتزل دطتي ٔ طٕئيچ پب ثّ يسم اػتجبِ
يتصم ػذِ اطت .
)2پتبَظيٕيتز طٕئيچ پب ػكظتّ اطت .

ٔ )1قتي اس طٕئيچ پب اطتفبدِ يي كُيذ ،طٕئيچ ثبيذ
در زبنت يثجت ثبػذ .
)2پتبَظيٕيتز را َٕ كُيذ .

)0كُتزل دطتي َزيبل ٔ طٕئيچ پب غيز ػبدي

)1يكي اس طٕئيچ ْبي اتصبل پب يؼيٕة ػذِ
( ُ) Slight switch
 )2يكي اس طٕئيچ ْبي اتصبل پب يؼيٕة ػذِ
()Sliding Potentionmeter
)1خزيبٌ ثيغ اس يدبس ثبال رفتّ .
)2گزد ٔ غجبر ثيغ اس اَذاسِ اطت ٔ ثبػث
اتصبل كٕتبِ ػذِ اطت .
)3ثؼعي اس قؽؼبت داخهي دطتگبِ يؼيٕة
ػذِ اطت .
)1دگًّ خٕػكبري اػتجبِ را اَتخبة كزديذ .
)2طؽر تًيشكبري ثيغ اس زذ پبييٍ اطت .
 MOSFET)3ثزدِ آطيت ديذِ .

)1طٕئيچ ُ Slight switchرا تؼٕيط ًَبئيذ .
 )2طٕئيچ  Sliding Potentionmeterرا تؼٕيط
ًَبئيذ .

)0چزاؽ زفبظتي رٔػٍ اطت .

ًَ)1ي تٕاٌ رٔكغ اكظيذِ ػذِ را در ُْگبو
خٕػكبري آنٕييُيٕو خذا كزد .

 )1يُجغ تٕاٌ را چك كُيذ .
 )2يسم خؽب را ثبسديذ كزدِ ٔ آَزا ثزؼزف
ًَبئيذ .
 )2ثب تبييٍ كُُذِ ثزق تًبص زبصم ًَبئيذ
)1اس تيغّ اطتفبدِ كُيذ تب طٕكت ْٕاي  2پيٍ را
اتصبل كٕتبِ كُيذ .
)2فبصهّ يب ثيٍ َبسل رْب كُُذِ انكتزيظيتّ را
تُظيى كُيذ .
ٔ)3قتي اس تٕرچ يب طٕئيچ پب اطتفبدِ يي كُيذ ،
فيغ يزثٕؼّ ثبيذ ثّ طٕكت  2پيٍ ٔصم ػٕد .

) 1يبػيٍ را خبيٕع كُيذ ٔ آَزا يدذدا رٔػٍ كُيذ
.
)2درة دطتگبِ را ثبس كزدِ ٔ ثبد ثگيزيذ .
)3ثب ًَبيُذگي ْبي يدبس تًبص ثگيزيذ .
)1دگًّ  ACرا در ُْگبو خٕػكبري آنٕييُيٕو
اَتخبة كُيذ .
)2طؽر تًيشكبري را ثبال ثجزيذ .
)3ثب ًَبيُذگي ْبي يدبس تًبص ثگيزيذ .
)1
 َبسل را تؼٕيط كُيذ . -نٕنّ را تؼٕيط يب تٕرچ را ػٕض كُيذ .

 )8خزيبٌ يؼًٕني اطت ،ايب گبس خبرج ًَي ػٕد .

)1اگز صذاي ػيز انكتزٔيغُبؼيظي يي آيذ :
 َبسل گبس خزاة ػذِ نٕنّ گبس پبرِ ػذِ )2اگز صذاي ػيز انكتزٔيغُبؼيظي ًَي آيذ
 ػيز آطيت ديذِ -يذار كُتزنز ػيز دچبر يؼكم ػذِ اطت.

 )2ػيز را ػٕض كُيذ .
 --ثب ًَبيُذگي ْبي يدبس تًبص ثگيزيذ .

)9تُگظتٍ سٔد آطيت يي ثيُذ .

طٕئيچ تًيش كبري طؽٕذ درطت تُظيى َؼذِ
اطت .

طٕئيچ تًيش كبري طؽٕذ را درطت تُظيى كُيذ در
خٓت ػكض ػقزثّ ْبي طبػت .
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