NAIAAK AARAF

پرده هوا

 راهنمای اتعادی ترای نصة مذل های مختلف-1

MODEL
KA

FM-4009-L/Y
900mm

FM-4010-L/Y
1000mm

FM-4012-L/Y

FM-4015-L/Y

1200mm

1500mm

KB

215mm

KC

230mm

FM-4018-L/Y

FM-4020-L/Y

1800mm

2000mm

-2توجهات وهشذارهای نصة:

ًىبت زیر درهَلع ًصت رعبیت شَد:
-2-2دستگبُ ثبیذ در فضبی خبلی هحَطِ هَرد ًظر ًصت شَد.

-1-2جْت جلَگیری از ارتعبش ،لرزش ٍصذای اضبفی دستگبُ دریه سطح
هحىن ٍهطوئي ًصت شَد.

-3-2دستگبُ ًجبیذ ًسدیه سطح زهیي ًصت شَد.
(حذالل فبصلِ تبزهیي) 232cm

-4-2در هَالعی وِ عرض ٍرٍدی از عرض دستگبُ هَرد استفبدُ ثیشتر ثبشذ،
تَصیِ هی گردداز دٍ دستگبُ (یب ثیشتر) ٍثب فبصلِ  22تب  42هیلی هتر استفبدُ
شَد.

ٌّ-5-2گبم ًصت دلت شَدوِ ّیچ فبصلِ ای ثیي ثذًِ دستگبُ ٍ دیَار ًجبشذ ٍ
در صَرتیىِ از سمف آٍیساى هی شَد از ًگْذارًذُ سمفی وِ درٍى وبرتي
دستگبُ هی ثبشذ  ،استفبدُ شَد.

-6-2از ًصت دستگبُ در هحل ّبیی وِ در هعرض ریسش آة  ،رطَثت ٍ ثخبر
زیبد  ،گبزّبی لبثل اشتعبل ٍ یب گبزّبی خَرًذُ ّستٌذ اجتٌبة شَد.

-3دستورالعمل نصة:

الفً :صت رٍی سطح ثتًَی
-3الف-1-پیچ ّبی ثستِ شذُ رٍی ثذًِ اصلی را ثبز وٌیذ تب صفحِ ًگْذارًذُ از
ثذًِ اصلی جذا شَد.

-3الف-2-پیچ ّبی اصلی در هحل صحیح ثبثت شَد( .ثب استفبدُ از صفحِ
ًگْذارًذُ هحل دلیك پیچْب هشخص ٍ ثب سیوبى آًْب را در دیَار ثبثت ٍ هحىن
وٌیذ).

-3الف-3-پس از هحىن شذى پیچ ّبی اصلی در سیوبى ،صفحِ ًگْذارًذُ ثب
استفبدُ از ٍاشر ٍ هْرُ رٍی دیَار ًصت شَد.

-3الف-4-ثذًِ اصلی دستگبُ رٍی لجِ ثبالیی صفحِ ًگْذارًذُ لرار دادُ ٍ ثِ
سوت پبییي ثىشیذ ،تبثذًِ اصلی در جبی خَد لرار گیرد.

ب -نصة روی سطح چوتی

-3ة-1-صفحِ ًگْذارًذُ ثب استفبدُ از رٍلپالن در هحل هَرد ًظر ًصت شَد.

-3ة -2-هبًٌذ -3الف 4-عول شَد.

ج-نصة سقفی دستگاه (آویزان کردن)

-3ج-1-صفحِ ًگْذارًذُ را از ثذًِ اصلی جذا وٌیذ.

-3جً -2-گْذارًذُ از سمف ًصت شَد( .هبًٌذ شىل)

-3ج -3-صفحِ ًگْذارًذّرا رٍی سمف ًصت ٍ از استحىبم آى هطوئي
شَیذٍ.ضعیت لرار گرفتي صفحِ ًگْذارًذُ تٌظین ٍ فبصلِ دستگبُ تبسمف
حذالل صذ هیلی هتر در ًظر گرفتِ شَد.

-3جّ -4-وبًٌذ هرحلِ -3الف 4-عول ٍ ثذًِ اصلی رٍی صفحِ ًگْذارًذُ ًصت
شَد.

د-نصة روی سقف (روی تام)

-3د -1-دستگبُ هبًٌذ هراحل ًصت رٍی سطَح ثتًَی ًصت شَد.

-3دً -2-حَُ ٍرٍد ٍ خرٍج َّا ثب استفبدُ از وبًبل وشی هٌبست تٌظین شَد.

 -4مشخصات فنی
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Model

K ZA

LO

HI

16

900*23*22

300

330

17

100*23*22

310

350

FM - 4010 - L/Y

18

1200*23*22

400

440

FM - 4012 - L/Y

23

1500*23*22

480

530

FM - 4015 - L/Y

29

1800*23*22

600

660

FM - 4018 - L/Y

30

2000*23*22

610

680

FM - 4020 - L/Y

220

50

FM - 4009 - L/Y

 -6دستورالعمل راه انذاری
 -1-6ولیذ دستگبُ رٍشي شَد.
 -2-6سرعت هَرد ًظر ٍ هٌبست اًتخبة شَد :L( .ون  :Hزیبد )
 -3-6ثر اسبس ًیبز ٍ هَارد استفبدُ دستگبُ تٌظین شَد.
 -4-6هتٌبست ثب ٍلتبش ٍ فروبًس ًَشتِ شذُ رٍی پالن از دستگبُ استفبدُ شَد.
 -5-6لجل از ًصت ٍ راُ اًذازی ٍ یب ّرگًَِ تعویر ٍ یب تغییر در ٍضعیت  ،ثرق دستگبُ لطع شَد.
 -6-6ثبزدیذ ّبی سبلیبًِ ثِ طَر هرتت اًجبم شَد.
ّ -7-6رگس از ًفت  ،ثٌسیي  ،تیٌر ٍ یب سبیر هَاد شیویبیی ثرای پبن وردى دستگبُ استفبدُ ًشَد.
 -8-6از ٍرٍد آة ٍ یب ّر جسن خبرجی دیگر ثِ هَتَر خَدداری شَد.
 -9-6چٌبًچِ ثرق دستگبُ از طریك پریس (ثرق شْری) تأهیي هی شَد  ،اتصبالت (پریس ٍ دٍ شبخِ) ثر اسبس استبًذارد  IEC335-1اًتخبة شَد ٍ در صَرت اتصبل
سیستن دستگبُ ثِ هَتَر – شًراتَر استفبدُ از ولیذ ثب فبصلِ پالتیي ّبی  3هیلی هتری در هسیر سیستن راثط تَصیِ هی شَد.

 -7عیة یاتی دستگاه:

يابيدستگاه
عيب 


دستگاهروشننميشود


داليل

راه 
حل


است 
نشده 

برقوصل

به
دستگاه 

دوشاخهدستگاهرابهپريسمتصلکنيد.

سيمهایميکروسوئيچبههمديگرچسبيده
است 

ريموتکارنميکند

سيمهاراازهمديگرجداکنيد.

باطريهایريموتضعيفشدهاند

باطريهاراتعويضنماييد.

دستگاهنسديکبهسقفنصبشدهاست 

دستگاهراازسقففاصلهدهيد

دستگاهبازدهيمناسبيندارد
جسميرویدريچهمکشدستگاهقراردارد

هشدار های توصیه ای برای دستگاه پرده هوا تجاری:
-1در صَرتی وِ ثرق ته فبز هی ثبشذ از سبلن ثَدى سین وشی ّب اطویٌبى حبصل شَد.
-2در صَرتی وِ صذای دستگبُ تغییر وٌذ ،احتوبل شىستِ شذى في هی ثبشذ وِ در ایي صَرت حتوب وٌترل شَد.
 -3از زدى دٍ شبخِ هگٌت سَیچ ثِ ثرق خَدداری ًوبییذ.

دريچهمکشراچککنيد

