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فصل 4
فناوری ها، استانداردها و تجهیزات
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                      تعاریف استانداردها 

ISO , DIN معرفی استانداردهای
مؤسساتی که در جهان عمل استانداردسازی را انجام می دهند بالغ بر 70 سازمان و موسسه دولتی، خصوصی 
ISO (the International Standardization for) یا دانشگاهی هستند. که از آن جمله می توان به
    DIN (  Deutsches Institut für Normun( :سازمان بين المللي استاندارد و به آلمانی Organization

مؤسسه استاندارد آلمان اشاره کرد که در ایران نيز از این دو استاندارد بيشتر استفاده می گردد.
DIN از سال ۱۹۱7 آغاز به کار کرده  است و از استاندارهای سخت گيرانه می باشد. DIN با بيش 

از ۳0٬000 عنوان استاندارد تقریباً تمامی  جوانب تکنولوژی را در بر می گيرد.
ISO از ۱۹47 به منظور یکپارچه سازی روند تدوین استاندارد در سراسر جهان با رویکرد ایجاد 
همکاري هاي  توسعه  و  مصرف کننده  و  توليدکننده  از  حمایت  بين المللي،  تجارت  در  تسهيالت 
علمي، تکنولوژیکي، اقتصادي و... با عضویت 25 کشور شکل گرفت. در حال حاضر این سازمان 
داراي ۱۳2 عضو شامل ۹0 عضو اصلي ۳4 عضو مکاتبه اي و 8 عضو مشترك مي باشد که موسسه 
استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران از جمله اعضاي اصلي آن بوده و با فعاليت در کميته هاي فني 
ایزو در تدوین استانداردهاي بين المللي مشارکت داشته و دارد. این استانداردها که تعداد آنها در 
حال حاضر ۱۱۹50 مورد مي باشد توسط 2856 کميته و زیر کميته و بيش از سي هزار کارشناس 

تدوین گردیده اند.
روند تهيۀ استانداردها به این گونه است که پس از موافقت اعضا با موضوع پيشنهادي، مدارك 
علمي و فني مربوطه تهيه و بين اعضاء )از جمله ایران) توزیع مي گردد که پس از انجام اصالحات 
آوردن  صورت  در  رای گيری  از  بعد  و  آمده  در  بين المللی  استاندارد  پيش نویس  به صورت  الزم 

حداقل 70% از آرا، اعالن عمومی  می گردد.
هر استاندارد یک شمارۀ منحصر به فرد دارد به همراه تاریخ ایجاد یا اصالح آن، که هنگام استفاده 

از مفاد آن استاندارد الزم است این شماره نيز آورده شود.

(
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           DIN EN 499 (1995-01)  

:  H5  4   5   B  3  46  E – 499 EN     
              H  

 
       

      

     
      

    1
        2
        

       3 

          4
     3 5

  

  

       
  
  

 A5 ٪

 
  
N/mm2 

  
  
N/mm2  

 
  

22 440…570 355 35 
20 470…600 380 38 
20 500…640 420 42 
20 530…680 460 46 
18 560…720 500 50 

 
  

  

   Ausbringung     
    ٪   

 
     >1051

   >1052
     >105<1253 

   >105<1254
     >105<1605

   >105<1606
     >1607

   >1608
  
  

       
  

    
47J    

  /  
   

    Z 
+20 A 

0 0 
-20 2 
-30 3 
-40 4   

 
      

              
               A 

               B 
         C 

                   R 
             

  
    

  RA 

             
         

    
  RB 

            
    

  RC 

             
         

    
  RR 

 
  

 

استانداردهای فلزکاری

جداول جوشکاری
توضيح عالیم حک شده روی الکترودهای جوشکاری برقی
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9-4         
         DIN EN 

4991 
          

    
S185… 
S275,DC01,DC03,DC04 

E 35 Z A 13 

            S235,S275,P235,P355,L
210…L360

E 35 2 C 25 

        
    

S185…S235,P235,P23G
H…P265GH 

E 35 A R 12 

        
      

S185…S355,P235,P265,
GP240R 

E 38 0 RC 11 

        
    . 

S185…S355,P235GH,
P265GH,P235…P355 

E 42 0 RC 11 

          
    

S185…S355,P235GH,
P265GH,P235 

E 42 A RR 12 

           
        

S185…S355,P235,P265
P235GH…P295GH, 
GP240R 

E 38 2 RB 12 

        
      

S185…S355,P235GH, 
P265GH,P295GH 

E 38 2 RA 73  

         
   

S185…S355,P235GH,
P265GH,P295GH,GP24
0R 

E 42 0 RR 53  

         
  4/0٪  

S185…S355,E295,E355,
P25…P295,L210…L360 

E 42 5 B 42 H 10  

         
  4/0٪     

S185…S355,P235GH,
P265GH, 
P295GH,P235…P355

E 42 3 B 42 H 10  

9-5   V     
      

  
Zs 

m/  

   
D × l 
mm  

   
2  

  
s 

mm 

   
a 

mm  
 

m 
g/m 

  
  

ms  
g/m 

155 7533.2 × 4501W1 4 8024 × 4501D
210 10043.2 × 4501W1.5 5 1102.94 × 4501D
285 10043.2 × 4501W2 6 1854.74 × 4501D

460 
10043.2 × 4501W

2 8 1453.74 × 4501F
2153.55 × 4501D

675 
10043.2 × 4501W

2 10 19544 × 4501F
3806.25 × 4501D

                                                      
-۱
-2

      DIN EN 499                 .  
W   F   D    
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80 803.23.2 × 4501- 3 
140 1403.64 × 4501- 4 
215 2158.63.2 × 4503- 5 
310 31084 × 4503- 6 
550 12034 × 4501W- 8 43075 × 4502D
865 12034 × 4501W- 10 74512.35 × 4504D

1245 12034 × 4501W- 12 112518.55 × 4504D

9-6      
   :  D :    A 

 

 :   L :    C 

:   L  : A 

      : Vs :   S 

   : VE :    b 

 :   i :    

،  V  s= 6mm, 2.5×350شکل :در جوشکاری        

α °  ،b= 1mm  ،L=1300mm  

  :  i, Vs ,A  

    V  
A= s (C.s+b)  

A=s. (C.s+b)=s (0.85. s +b)  
= 6mm. (0,85.6mm+1mm)=26.88mm2 
Vs = A.L = 26.88 mm2. 1300mm=3494 
mm2 

  

  
 C 

  VE  

C   

 α 
   DIN 1913 T1  

d ×l  mm 

  

0.58 60° 6.0× 
450 

5.0× 
450

4.0× 
350

3.2× 
350

2.5× 
350

2.0× 
250

1.5× 
200

 

1 90° 11875 8245 4220 2575 1570 690 300 
VE  

mm3 
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      (HSS)   DIN 1414-1 (1998-06) 
   
  

 
  

   

  

۱۱8 °  ۳0° … 40°      Rm 
=۱000N/mm 2   -   – 

 ...    

N 

۱۱8 °  ۱۳ ° … ۱۹°          
    PMMA,CuZn 

(  (  

H  

۱۳0°  40° … 47°         
    PA,Cu,Mg  (

  (PVC 

W 

         HSS

 dmm  
 

   
Vc   

m/min 

    
>25…5

0 
>۱2…2

5 
> 6…۱2 >۳…6 2…۳  

  
Rm  

N/mm 2  

  HB 

   

f/  mm 

0.۳5 0.25 0.۱50.۱00.0540Rm<800     
0.20 0.۱5 0۱.00.080.04 20Rm>800     
0.۱8  0.۱2 0.080.060.0۳۱2Rm>800     
0.60 0.40 0.۳00.200.۱020<250 HB      
0.60 0.40 0.۳00.200.۱045Rm<۳50  Al 
0.60 0.40 0.۳00.۱50.۱060Rm<500  Cu 
0.60 0.40 0.۳00.۱50.۱050-   
0.۳5  0.27 0.۱80.۱00.0525-   

          

 dmm  
 

   
Vc   

m/min 

    
>25…5

0 
>۱2…2

5 
> 6…۱2 >۳…6 2…۳  

  
Rm  

N/mm2  

  HB 

   

f/  mm 

0.40 0.25 0.۱50.۱00.05۹0Rm<800     
0.40 0.۳0 0.200.۱۳0.08 80Rm>800     
0.40 0.۳0 0.200.۱۳0.0840Rm>800     

سوراخ کاری مته های فوالدی تندبر
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0.70 0.45 0.۳00.۱50.۱0۱00<250 HB     
  

0.80 0.60 0.400.250.۱5۱80Rm<۳50  Al 
0.60 0.45 0.۳00.۱60.۱2200Rm<500  Cu 
0.40 0.۳0 0.200.۱00.0580-   
0.40 0.۳0 0.200.۱00.0580-   

      

:               
  ۳0min                           5.d >         

                      .  
                                        .  

  

   
 

  

 
 

   
  

  
 

  

 
 

 
 

   
 

   
 

 
  

 
 

 
 

  

                  
   

    
               

                  

                   

 (   (  
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   ( )    DIN 202 (1999-11)  

   
   

  
  (mm)  

    
  

 
 

 
 

 
(

IS
O

(  

M 

     
     0,۹  0,۳  

 

    

68 
(  ( 

۱ 
(  (  

۱000 
(  ( 

۱ 
(  (  

    ۱80 ۱2  
     60 6  

 
  

(
IS

O
 

 
(  

Tr  
     

    ۳00  8  

  

 
(

(  

S       640 ۱0 

 
(

 
(

  

Rd 

    200 8 

 
 ً      ۳00 ۱0 

 
 

  

G       6in  ۱
8  

  

 
  

W      ۳
۱
2  

۱
4  
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 )      M(  

 

  

  : d=D   
: P    

 d۳ = d –(۱,226۹×P)    :  
 D۱= d – (۱,0825×P)    :  

d-P =    
 

(     mm(  DIN 13-1 (1999-11) 
     

)d-P (   =  
   

D۱= d – (۱,0825×P)  
   

(d۳ = d –(۱,226۹×P  
   
P  

   
d=D  

0,75  0,7۳ 0,6۹ 0,25  M۱  
0,۹5  0,۹۳ 0,8۹ 0,25  M۱,2  
۱,25  ۱,22 ۱,۱7 0,۳5  M ۱,6  
۱,6  ۱,57 ۱,5۱ 0,4  M 2  

2,05  2,0۱ ۱,۹5 0,45  M 2,5  
2,5  2,46 2,۳۹ 0,5  M ۳  
۳,۳  ۳,24 ۳,۱4 0,7  M 4  
4,2  4,۱۳ 4,02 0,8  M 5  
5,0  4,۹2 4,77 ۱  M 6  
6,8  6,65 6,47 ۱,25  M 8   
8,5  8,۳8 8,۱6 ۱,5  M ۱0   

۱0,2  ۱0,۱۱ ۹,85 ۱,75  M ۱2  
۱4  ۱۳,84 ۱۳,55 2  M ۱6  

۱7,5  ۱7,2۹ ۱6,۹۳ 2,5  M 20  
2۱  20,75 20,۳2 ۳  M 24  

26,5  26,2۱ 25,7۱ ۳,5  M ۳0   
۳2  ۳۱,67 ۳۱,0۹ 4  M ۳6  

۳7,5  ۳7,۱۳ ۳6,48 4,5  M 42  
4۳  42,5۹ 4۱,87 5  M 48  

50,5  50,05 4۹,25 5,5  M56  
58  57,5۱ 56,64 6  M 64  

 

 )     mm(  DIN 13-2…10 (1999-11) 
 

(D۱( 
 

(d۳(  
  
d×P  

 
(D۱(  

 
(d۳(  

   
d×P  

 
(D۱( 

 
(d۳(  

   
d×P  

2۱,84  2۱,55  M 24×2 ۹,7۳ ۹,6۹ M ۱0 ×0,25  ۱,7۳  ۱,6۹  M 2×0٫25  
28,۳8  28,۱6  M۳0×۱,5 ۹,46 ۹,۳۹ M ۱0 ×0,5  2,7۳  2,6۹  M ۳×0٫25  
27,84  27,55  M ۳0 ×2 8,۹2 8,77 M ۱0 ×۱  ۳,78  ۳,76  M 4×0٫2  
۳4,۳8  ۳4,۱6  M۳6 ×۱٫5 ۱۱,62 ۱۱,57 M ۱2 ×0٫۳5  ۳,62  ۳,57  M 4×0٫۳5  

 

۳۳,84  ۳۳,55  M ۳6 × 2 ۱۱,46 ۱۱,۳۹ M ۱2×0٫5  4,7۳  4,6۹  M 5×0٫25  
40,۳8  40,۱6  M 42×۱٫5 ۱0,۹2 ۱0,77 M ۱2 ×۱  4,46  4,۳۹  M 5× 0٫5  
۳۹,84  ۳۹,55  M 42 × 2 ۱5,46 ۱5,۳۹ M ۱6×0٫5  5,7۳  5,6۹  M 6×0٫25  
46,۳8  46,۱6  M 48×۱٫5 ۱4,۹2 ۱4,77 M ۱6 × ۱  5,46  5,۳۹  M 6 × 0٫5  
45,84  45,55  M 48 ×2 ۱4,۳8 ۱4,۱6 M ۱6 × ۱٫5  5,۱۹  5,08  M 6×0٫75  
54,۳8 54,۱6  M 56×۱٫5 ۱8,۹2 ۱8,77 M 20 ×۱  7,7۳  7,6۹  M 8×0٫25  
5۳,84 5۳,55  M 56×2 ۱8,۳8 ۱8,۱6 M 20 × ۱٫5  7,46  7,۳۹  M 8×0٫5  
6۱,84 6۱,55  M 64×2 22,۳8 22,۱6 M 24× ۱٫5  8,۹2  6,77  M 8×1  
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    )Tr(  

    ISO   
d(  ( :      P( ( :    ac :

(   ( 
d۳=d-(P+2.ac)(    ( :  

D۱=d-P(    ( : 

    
ac 

  

  

D1 

  

  

d3 

  
d ×P 

    
ac 

  

  

D1 

  

  

d3 

  
d ×P 

0,5 

۳۳ ۳2 Tr 40×7

0,25 

8 7,5 Tr ۱0×2
۳7 ۳6 Tr 44×7۹ 8,5 Tr ۱2×۳
40 ۳۹ Tr 48×8۱2 ۱۱,5 Tr ۱6×4
44 4۳ Tr 52×8۱6 ۱5,5 Tr 20×4
5۱ 50 Tr 60×۹۱۹ ۱8,5 Tr 24×5
60 5۹ Tr 70×۱02۳ 22,5 Tr 28×5
70 6۹ Tr 80×۱0

0,5 

26 25 Tr ۳2×6
78 77 Tr ۹0×۱2۳۳ ۳2,5 Tr ۳6×6
88 87 Tr ۱00×۱2۳0 2۹ Tr ۳6×6

۱ ۱26 ۱24 Tr ۱40×۱426 25 Tr ۳6×۱0

  

)     S(  

      DIN 513 (1985-04)  

d=D(  ( : 
P( ( : 
 

d۳=d-۱,7۳6.P(    ( : 
D۱=d-۱,5.P(    ( : 
A=0,۱.√(  ( : 

     

D1 
  

d3 
   
d ×P 

    

D1 
    

d3 
   
d ×P 

۳۳,5 ۳۱,85 S 44×7 7,5 6,7۹ S ۱2×۳ 
۳6 ۳4,۱2 S 48×8 ۱0,0 ۹,06 S ۱6×4 
40 ۳8,۱۱ S 52×8 ۱4,0 ۱۳,06 S 20×4 

46,5 44,۳8 S 60×۹ ۱6,5 ۱5,۳2 S 24×5 
55 52,64 S 70×۱0 20,5 ۱۹,۳2 S 25×5 
65 62,64 S 80×۱0 2۳,0 2۱,58 S ۳2×6 
72 6۹,۱7 S ۹0×۱2 27,0 25,5۹ S ۳6×6 
82 7۹,۱7 S ۱00×۱2 2۹,5 27,85 S 40×7 
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)     G(  

  DIN ISO 228-۱ 
   

) >(  
  

) Z(  

 
P 

  

d1=D1 
   

d=D 
  

6,5 28 0,۹۱ 6,56 7,72 G ۱
۱6

 

6,5 28 0,۹۱ 8,57 ۹,7۳ G۱
8

 

۹,7 ۱۹ ۱,۳4 ۱۱,45 ۱۳,۱6 G۱
4

 

۱0,۱ ۱۹ ۱,۳4 ۱4,۹5 ۱6,66 G۳
8

 

۱۳,2 ۱4 ۱,8۱ ۱8,۳6 20,۹6 G۱
2

 

۱4,5 ۱4 ۱,8۱ 24,۱2 26,44 G۳
4

 

۱6,8 ۱۱ 2,۳۱ ۳0,2۹ ۳۳,25 G۱ 

۱۹,۱ ۱۱ 2,۳۱ ۳8,۹5 4۱,۹۱ G۱ ۱
4

 

۱۹,۱ ۱۱ 2,۳۱ 44,85 47,80 G۱ ۱
2

 

2۳,4 ۱۱ 2,۳۱ 56,66 5۹,6۱ G2 

26,7 ۱۱ 2,۳۱ 72,2۳ 75,۱8 G2 ۱
2

 

2۹,8 ۱۱ 2,۳۱ 84,۹۳ 87,88 G۳ 
۳5,8 ۱۱ 2,۳۱ ۱۱0,07 ۱۱۳,0۳ G4 
40,۱ ۱۱ 2,۳۱ ۱۳5,۳7 ۱۳8,4۳ G5 
40,۱ ۱۱ 2,۳۱ ۱60,87 ۱6۳,8۳ G6 

  

    )W(  

    (  ( 
d=D(  ( :  

Z (    ( : 
d۱=D۱=d-۱,25.P(   ( :  

25.4 ( (: 

  

  Z 
  

d1=D1 
   

d=D 
  
d 

 

  Z 
   

d1=D1 
   

d=D 
  
d 

7 27,۱0 ۳۱,75 ۱¼" 20 4,72 6,۳5 ¼" 

6 ۳2,68 ۳8,۱0 ۱½" ۱8 6,۱۳ 7,4۹ 5
۱6" 

5 ۳7,۹5 44,45 ۱¾" ۱6 7,4۹ ۹,5۳ ۳"
8

 

4,5 4۳,57 50,80 2" ۱2 ۹,۹۹ ۱2,70 ½" 

4 4۹,02 57,۱5 2¼" ۱۱ ۱2,۹2 ۱5,88 5
8" 

4 55,۳7 6۳,50 2½" ۱0 ۱5,80 ۱۹,05 ۳
4" 

۳,5 66,۹۱ 76,20 ۳" ۹ ۱8,6۱ 22,2۳ 7
8" 

۳,25 78,8۹ 88,۹0 ۳½" 8 2۱,۳4 25,40 ۱" 
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   DIN 962 (2001-11) 
      ISO 40۱7 – M۱2 × 80 – A2-70     

8,8 – 55 × ۱0M – 4762ISO       
  
  

   8,8 ،
۱0,۹ ،A2-70  ،A4-70 

  St ،( (  
CuZn   (– (  

  

   
M      
۱2     d  

80   l 

  
   

ISO ،DIN ،EN  ،
    

    

  

  

     

 (  (       6/۱  64  
   (.DIN EN ISO 40۱7( 
  )      (  8  64   

  (.DIN EN ISO 8676( 
           

       .  
       .  

        (  (    
    . 
   560 N/mm2 
   ۱0۹0 N/mm2  

  

  

           DIN EN ISO 4017 (2001-03) 

M42M36 M30 M24 M20 M16 M12M10 M8 M6 M5 M4 M3 d    

65 55 46 36 30 24 18 16 13 10 8 7 5٫5 SW   

71٫3 60٫8 50٫9 39٫6 33 26٫2 20 17٫8 14٫4 11٫1 8٫8 7٫7 6 e     

80 70 60 50 40 30 25 20 16 12 10 8 6 L   L 

200 200 200 200 200 200 120 100 80 60 50 40 30 L   L 

            DIN EN ISO 8676 (2001-03) 

M56×4 M48×3 M42×3 M36×3 M30×2 M24×2 M20×1٫5M16×1٫5M12×1٫5M10×1 M8×1  d    

85  75  65  55  46  36  30  24  18  16  13  SW   

93٫6  82٫6  71٫3  60٫8  50٫9  39٫6  33  26٫2  20  17٫8  14٫4  e     

۱20  ۱00  ۹0  40  40  40  40  ۳5  25  20  ۱6  L   L 

500 480 420 200 200 200 200 ۱60 ۱20 ۱00 80 L   L 
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     6/۱  64    (.
 DIN EN ISO 4762( 

          
.   

            
.  

   880 N/mm2 
   ۱2۹0 N/mm2  

  

  

  
           DIN  EIN ISO 4762 (2004-06) 

M42M36 M30 M24 M20 M16 M12M10 M8 M6 M5 M4 M3 d    

۳2  27  22  ۱۹  ۱7  ۱4  ۱0  8  6  5  4  ۳  2,5  SW   

6۳ 54 45 ۳6 ۳0 24 ۱8 ۱0 8 6 5 4 ۳ dk    
60  45  45  40  ۳0  25  20  ۱6  ۱2  ۱0  8  6  5  L   L 

۳00 200 200 200 200 ۱60 ۱20 ۱00 80 60 50 40 ۳0 L   L 

  

        

     6/۱  ۱0    (.
 DIN EN ISO ۱207( 

          
 .  
            

.  
 

   480 N/mm2 
   580 N/mm2  

  

  

  
          DIN  EN ISO 1207 (1994-10) 

M10  M8  M6  M5  M4  M3  M2,5  M2  M1,6  d    

2,5  2  ۱,6  ۱,2  ۱,2  0,8  0,6  0,5  0,4  n    

۱6  ۱۳  ۱0  8,5  7  5,5  4,5  ۳,8  ۳  dk   

۱2  ۱0  8  6  5  4  ۳  ۳  2  L   L 

80 80 60 50 40 ۳0 25 20 ۱6 L   L 

  

       

     6/۱  ۱0   ¬ (.
 DIN EN ISO 200۹( 
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      . 
         

.      
         

.        

  
        DIN EN ISO 4028 (200۳-05) 

M20 M16 M12 M10 M8 M6 M5 M4 M3 M2,5 M2 d    

۱0 8 6 5 4 ۳ 2,5 2 ۱,5 ۱,۳ 0,۹ SW    

۱۱,4 ۹,۱ 6,۹ 5,7 4,6 ۳,4 2,۹ 2,۳ ۱,7 ۱,5 ۱ e     

20 ۱6 ۱2 20 8 8 6 5 4 ۳ 2,5 L   L 

60 60 60 50 40 ۳0 25 20 ۱6 ۱2 ۱0 L   L 

  
   

     

    
  

 
 

 
 

 

 
 

 
  

   
 

 
 

 

 
 

 
  

   
 

 
 

 

 
 

 
  

  

H  D  d  H  D  d  H  D  d 
11  35  10  6300 9  30  10  6200 8  26  10  6000 
12  37  12  6301 10  32  12  6201 8  28  12  6001 
13  42  15  6302 11  35  15  6202 9  32  15  6002 
14 47 17 6303 12 40 17 6203 10  35 17 6003 
15 52 20 6304 14 47 20 6204 12  42 20 6004 
17 62 25 6305 15 52 25 6205 12 47 25 6005 
19 72 30 6306 16 62 30 6206 13 55 30 6006 
21 80 35 6307 17 72 35 6207 14 62 35 6007 
23 90 40 6308 18 80 40 6208 15 68 40 6008 
25 100 45 6309 19 85 45 6209 16 75 45 6009 
27 110 50 6310 20 90 50 6210 16 80 50 6010 
29 120 55 6311 21 100 55 6211 18 90 55 6011 
31 130 60 6312 22 110 60 6212 18 95 60 6012 
33 140 65 6313 23 120 65 6213 18 100 65 6013 
35 150 70 6314 24 125 70 6214 20 110 70 6014 
37 160 75 6315 25 130 75 6215 20 115 75 6015 
39 170 80 6316 26 140 80 6216 22 120 80 6016 
41 180 85 6317 28 150 85 6217 22 130 85 6017 
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43 190 90 6318 30 160 90 6218 24 14 90 6018 
45 200 95 6319 32 170 95 6219 24 145 95 6019 
47 215 100 6320 34 180 100 6220 24 150 100 6020 

     

:               
۱((          D(  
2(            

(  d(  
 

              
       (   (   ، 

    .  
          

          
.  

 
          

          
.  
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 ُ  

2

  
  

80  75  7۱  6۹  67  6۳  60  58  56  5۳  50  45  40  ۳0  28  25  20  ۱8 
d۱  :

  
d2=۳,55  d2=2,65  d2 : 

   d2=5,۳  d2=۳,55  

  
  

   
          :  

۱(    :    
2(  ( (      
۳( (     (  

       : L0×d× Dm  

       if  . 
   

  

)1(  )2(    

if=8,5(   )  if=5,5(   )  

 
 

 

 
 

 
 

N 

 
 

(
 

)
 

   
 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

  
 

   
 

  

 
   

 
 

  

 
 

  

k  Sn  L0  k Sn L0  Fn Dh  Dd  Dm d 
0,6۱  ۳6,۱  55,5  0,۹5  2۳,۱  ۳6,5  22  ۱4,4  ۱0,8  ۱2,5  

۱  2,۳۳  ۱4,2  28,5  ۳,6۱  8,۹  ۱۹,0  ۳۳,2  ۹,6  6,5  8  
۹,57  4,4  ۱7,0  ۱4,8  ۳,0  ۱2,0  4۳,8  6,5  ۳,6  5  
0,۹۹  84,5  ۱۱0  ۳6,۱  55,۹  7۳,5  84,۹  22,6  ۱7,5  20  

۱,6  4,0  ۳۳,4  5۳,5  ۱4,2  2۱,۹  ۳6,0  ۱۳5  ۱4,7  ۱0,۳  ۱2,5  
۱5,4  ۱۳,6  ۳۱,5  4,4  8,۹  2۱,5  2۱2  ۱0,۱  5,۹  8  
۱,2۳  ۱04  ۱۳5  84,5  67,۱  88,5  ۱28  28,0  22,0  2  

2  4,6۹  42,5  68,0  ۳۳,4  27,۳  45,0  ۱۹8  ۱8,6  ۱۳,4  ۱6  
۱۹,2  ۱6,5  ۳8,5  ۱۳,6  ۱0,۹  26,5  ۳۱8  ۱2,5  7,5  ۱0  
۱,4۳  ۱2۹  ۱70  2,22  82,۱  ۱۱0  ۱82  ۳6,0  28,۳  ۳2  

2,5  
۳,0  80,2  ۱۱5  4,64  50,5  74,5  2۳۳  28,4  2۱,6  25  
5,86  50,0  8۱,5  ۹,05  ۳2,۱  54,0  2۹2  ۳2,2  ۱6,8  20  
۱۱,5  ۳۱,7  6۱,0  ۱7,7  20,5  4۱,0  ۳65  ۱۹,۱  ۱2,۹  ۱6  
۱,۹6  ۱48  ۱۹0  ۳,0۳  ۹5,۳  ۱25  288  44,6  ۳5,6  40  ۳,2  

 

۳,82  ۹6,2  ۱۳5  5,۹2  6۱,۱  88,5  ۳6۱  ۳6,5  27,6  ۳2  
  8,0  57,4  ۹4,5  ۱2,4  ۳7,2  6۳,5  46۱  28,۹  2۱,۱  25  

۱5,7  ۳6,۹  74,0  24,2  2۳,6  4۹,5  577  2۳,۹  ۱6,۱  20  
2,45  ۱75  2۳0  ۳,7۹  ۱۱۱  ۱50  427  56,0  44,0  50  

4 
4,7۹  ۱۱0  ۱60  7,4۱  6۹,۹  ۱05  5۳۳  45,2  ۳4,8  40  
۹,۳5  72,8  ۱20  ۱4,4  46,2  7۹,5  666  ۳7,0  27,0  ۳2  

4  
۱۹,6  4۳,5  8۹,5  ۳0,۳  28,۳  60,5  852  2۹,7  20,۳  25  

   
 ُ  

2

  
  

80  75  7۱  6۹  67  6۳  60  58  56  5۳  50  45  40  ۳0  28  25  20  ۱8 
d۱  :

  
d2=۳,55  d2=2,65  d2 : 

   d2=5,۳  d2=۳,55  

  
  

   
          :  

۱(    :    
2(  ( (      
۳( (     (  

       : L0×d× Dm  

       if  . 
   

  

)1(  )2(    

if=8,5(   )  if=5,5(   )  

 
 

 

 
 

 
 

N 

 
 

(
 

)
 

   
 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

  
 

   
 

  

 
   

 
 

  

 
 

  

k  Sn  L0  k Sn L0  Fn Dh  Dd  Dm d 
0,6۱  ۳6,۱  55,5  0,۹5  2۳,۱  ۳6,5  22  ۱4,4  ۱0,8  ۱2,5  

۱  2,۳۳  ۱4,2  28,5  ۳,6۱  8,۹  ۱۹,0  ۳۳,2  ۹,6  6,5  8  
۹,57  4,4  ۱7,0  ۱4,8  ۳,0  ۱2,0  4۳,8  6,5  ۳,6  5  
0,۹۹  84,5  ۱۱0  ۳6,۱  55,۹  7۳,5  84,۹  22,6  ۱7,5  20  

۱,6  4,0  ۳۳,4  5۳,5  ۱4,2  2۱,۹  ۳6,0  ۱۳5  ۱4,7  ۱0,۳  ۱2,5  
۱5,4  ۱۳,6  ۳۱,5  4,4  8,۹  2۱,5  2۱2  ۱0,۱  5,۹  8  
۱,2۳  ۱04  ۱۳5  84,5  67,۱  88,5  ۱28  28,0  22,0  2  

2  4,6۹  42,5  68,0  ۳۳,4  27,۳  45,0  ۱۹8  ۱8,6  ۱۳,4  ۱6  
۱۹,2  ۱6,5  ۳8,5  ۱۳,6  ۱0,۹  26,5  ۳۱8  ۱2,5  7,5  ۱0  
۱,4۳  ۱2۹  ۱70  2,22  82,۱  ۱۱0  ۱82  ۳6,0  28,۳  ۳2  

2,5  
۳,0  80,2  ۱۱5  4,64  50,5  74,5  2۳۳  28,4  2۱,6  25  
5,86  50,0  8۱,5  ۹,05  ۳2,۱  54,0  2۹2  ۳2,2  ۱6,8  20  
۱۱,5  ۳۱,7  6۱,0  ۱7,7  20,5  4۱,0  ۳65  ۱۹,۱  ۱2,۹  ۱6  
۱,۹6  ۱48  ۱۹0  ۳,0۳  ۹5,۳  ۱25  288  44,6  ۳5,6  40  ۳,2  

 

۳,82  ۹6,2  ۱۳5  5,۹2  6۱,۱  88,5  ۳6۱  ۳6,5  27,6  ۳2  
  8,0  57,4  ۹4,5  ۱2,4  ۳7,2  6۳,5  46۱  28,۹  2۱,۱  25  

۱5,7  ۳6,۹  74,0  24,2  2۳,6  4۹,5  577  2۳,۹  ۱6,۱  20  
2,45  ۱75  2۳0  ۳,7۹  ۱۱۱  ۱50  427  56,0  44,0  50  

4 
4,7۹  ۱۱0  ۱60  7,4۱  6۹,۹  ۱05  5۳۳  45,2  ۳4,8  40  
۹,۳5  72,8  ۱20  ۱4,4  46,2  7۹,5  666  ۳7,0  27,0  ۳2  

4  
۱۹,6  4۳,5  8۹,5  ۳0,۳  28,۳  60,5  852  2۹,7  20,۳  25  

)1()2(
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2,۹۹  2۱0  275  4,6۳  ۱۳5  ۱80  62۳  70,0  56,0  6۳  

5  5,۹8  ۱۳۳  ۱۹5  ۹,25  86,8  ۱۳0  785  57,0  4۳,0  50  
۱۱,7  8۱,6  ۱40  ۱8,۱  54,5  ۹5,5  ۹8۱  46,0  ۳4,0  40  
22,۹  52,5  ۱۱0  ۳5,5  ۳4,8  75,0  ۱226  ۳8,0  26,0  ۳2  
۳,6۹  250  ۳۳5  5,70  ۱60  220  ۹۳2  8۹,0  7۱,0  80  

6,۳ 
7,55  ۱55  2۳5  ۱۱,7  ۹۹,0  ۱55  ۱۱77  7۱,5  55,0  6۳  
۱5,۱  ۱00  ۱75  2۳,۳  62,0  ۱۱5  ۱48۱  58,0  42,0  50  
2۹,5  6۳,2  ۱۳5  45,6  ۳۹,7  ۹0,0  ۱854  47,5  ۳2,6  40  
4,۹  286  ۳۹0  7,58  ۱87  260  ۱4۱۳  ۱۱۱  8۹,0  ۱00  

8 
۹,58  ۱86  285  ۱4,8  ۱۱۱  ۱80  ۱766  ۹۱,0  6۹,0  80  
۱۹,6  ۱۱2  205  ۳0,۳  74,0  ۱40  22۳7  7۳,0  5۳,0  6۳  
۳۹,2  70,0  ۱60  60,8  46,8  ۱۱0  2825  60,0  40,5  50  

  
   

      Fn  ،      
(F = k × x   (    
¬.    

  

 
)mm( 

   
  

    

 N 

   
)mm( 

  

(  ) 
)mm( 

    

)mm( 
   

)mm( 

Sn  k Fn L0 Dh  Da  d 
۳۳,۳7  0,0۳6  ۱,26  8,6  ۳,50  ۳,00  0,20  
۳6,5۱  0,0۳۹  ۱,46  ۱0,0  5,70  5,00  0,25  
۱8,85  0,۱40  2,7۱  ۱0,0  6,۳0  5,50  0,۳2  
۱۹,2۳  0,۱7۳  ۳,50  ۱۱,0  6,۹0  6,00  0,۳6  
2۳,67  0,۱65  4,06  ۱2,7  8,00  7,00  0,40  
24,4۱  0,207  5,۳۱  ۱۳,7  8,60  7,50  0,45  
68,7۹  0,078  5,40  20,0  ۱۱,۱0  ۱0,00  0,50  
۱7,78  0,606  ۱۱,66  ۱۳,۹  7,۱0  6,00  0,55  
4۱,۱5  0,276  ۱2,۱۳  ۱۹,۹  ۹,۹0  8,60  0,6۳  
55,78  0,2۳۹  ۱4,۱۳  2۳,6  ۱۱,40  ۱0,00  0,70  
50,۳6  0,۳55  ۱۹,۱0  25,۱  ۱2,۳0  ۱0,80  0,80  
28,4۹  0,۹۳4  28,5۹  2۳,0  ۱۱,70  ۱0,00  0,۹0  
5۹,22  0,545  28,6۳  ۳۱,4  ۱5,40  ۱۳,50  ۱,00  
۳2,۹8  ۱,۱8۱  4۱,۹5  27,8  ۱4,00  ۱2,00  ۱,۱0  
74,25  0,5۳۳  42,۳5  ۳۹,8  ۱۹,50  ۱7,20  ۱,25  

20۱,60  0,۳22  70,5۹  ۱۳4,0  ۱۳,50  ۱۱,۳0  ۱,۳0  
۳8,00  ۱,5۹6  66,08  ۳4,۹  ۱7,50  ۱5,00  ۱,40  
۹۳,72  0,60۳  60,54  48,۹  22,70  20,00  ۱,50  
87,۳8  0,726  67,40  50,2  24,50  2۱,60  ۱,60  
5۱,70  ۱,8۱۹  ۱00,۹0  46,0  2۳,20  20,00  ۱,80  

۱04,00  0,۹07  ۱0۱,20  62,8  ۳0,50  27,00  2,00  
57,02  2,425  ۱48,00  55,6  27,80  24,00  2,20  
۱۳۱,۳۳  ۱,056  ۱48,50  7۹,7  ۳8,۹0  ۳4,50  2,50  
65,85  ۳,257  2۳۳,40  6۹,8  ۳4,70  ۳0,00  2,80  

۳45,۳۱  0,587  2۱4,20  ۱40,0  45,۱0  40,00  ۳,00  
۱56,۱۳  ۱,45۱  2۳8,40  ۱00,0  46,60  4۳,20  ۳,20  
۹0,۳8  ۳,7۳5  ۳57,۱0  ۹2,۱  46,00  40,00  ۳,60  
۱۳6,4۳  ۳,0۱۹  4۳6,۳0  ۱۱7,0  50,60  44,00  4,00  
۳۱2,74  ۱,6۱۳  5۳2,۳0  ۱۹4,0  57,60  50,00  4,50  
260,۱2  2,54۱  707,۹0  207,0  58,۳0  50,00  5,00  
۳5۱,72  2,0۹4  774,50  2۳6,0  6۹,۳0  60,00  5,50  
42۹,00  2,258  ۹68,50  272,0  80,00  70,00  6,۳0  
464,8۳  2,286  ۱۱۳2,00  ۳06,0  ۹2,00  80,00  7,00  
۳70,۹۱  4,065  ۱627,00  ۳۳0,0  ۹4,00  80,00  8,00  
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black oxide finish deburring Gear cutting Turning 

  

  ( (         

 ( ( :   

  

 ( ( :  

( :  (( (  

 ( : (  

c=0,۱67 × m(  ( :  

۱ 2
2

۱ 2
2  ( :   (

2

۱

۱

2
  ( :(  

 

  

   :         
.    

 :          ، 
 ( (    . 

      ) 1(   DIN 780 -1, -2 (1977-05)  

۱,25  ۱,0  0,۹  0,8  0,7  0,6  0,5  0,4  0,۳  0,25  0,2    
۳,۹27  ۳,۱42  2,827  2,5۱۳  2,۱۹۹  ۱,885  ۱,57۱  ۱,257  0,۹4۳  0,785  0,628     
۱6,0  ۱2,0  ۱0,0  8,0  6,0  5,0  4,0  ۳,0  2,5  2,0  ۱,5     

50,265  ۳6,6۹۹  ۳۱,4۱6  25,۱۳2  ۱8,850  ۱5,708  ۱2,566  ۹,425  7,854  6,28۳  4,7۱2     

  
  

      
black oxide finish deburring Gear cutting Turning 
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(    (        

 ( ( :  
 

  

 ( ( :  

 ( : (  

c=0,۱(or 0,۳) × m(  ( :  

α:    

  

( :  (( (  

da = d + 2×m×cosα   :  

            .     
       (          ۹0      (

        .  

  

  

 
  

     (   ۱(  (2         ( .  

2

۱

۱

2
 (  ( :  

  

۱
۱

2

۱

2

۱    : ۱  

2
2

۱

2

۱
    : 2  

۱
۱ 2 ۱

2 2 ۱
    : ۱  

  

2
2 2 2

۱ 2 2
    : 2  

Σ= α1+α2    :  

         : :          
  ۱-     
  2-   (  (    
  ۳-       

   
    

black oxide finish deburring Gear cutting Turning 

  

  ( (         

 ( ( :   

  

 ( ( :  

( :  (( (  

 ( : (  

c=0,۱67 × m(  ( :  

۱ 2
2

۱ 2
2  ( :   (

2

۱

۱

2
  ( :(  

 

  

   :         
.    

 :          ، 
 ( (    . 

      ) 1(   DIN 780 -1, -2 (1977-05)  

۱,25  ۱,0  0,۹  0,8  0,7  0,6  0,5  0,4  0,۳  0,25  0,2    
۳,۹27  ۳,۱42  2,827  2,5۱۳  2,۱۹۹  ۱,885  ۱,57۱  ۱,257  0,۹4۳  0,785  0,628     
۱6,0  ۱2,0  ۱0,0  8,0  6,0  5,0  4,0  ۳,0  2,5  2,0  ۱,5     

50,265  ۳6,6۹۹  ۳۱,4۱6  25,۱۳2  ۱8,850  ۱5,708  ۱2,566  ۹,425  7,854  6,28۳  4,7۱2     

  
  

      
black oxide finish deburring Gear cutting Turning 
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d     :  

Px= ×     :  

da=d+(2×m(     :  

   

D= ×z      :  

P= ×     :  

Da=D+(2×m(      :  

  
  

    

n1(   (     :  

  

n2(   (     :  

d1   :  

d2   :  

  

۱

2

2

۱
   :  

 

  
۱-      (      (. 
2-     .   
۳-       (           (. 
4-n         rpm(round per minutes  (.  
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ASTM E ۹27: ۱۹۹۱ standard Specification for 

Solar Simulation for Terrestrial Photovoltaic 
Testing 

      
   

8485  ۱  

ASTM E ۹48: ۱۹۹5 Standard test  Method for 
electrical performance of Photovoltaic Cells 

Using Reference Cells Under Simulated 
Sunlight 

      
        

   –    
8486  2  

ASTM E ۹7۳M:2002 Standard Test Method 
for Determination of the Spectra Mismatch 
Parameter Between a photovoltaic Device 

and a photovoltaic Reference Cell. 

        
      – 

   
8487  ۳  

ASTM E ۱02۱: ۱۹۹5 Test Methods for 
Measuning Spectral Response of 

Photovoltaic Cells. 

       
–     

8488  4  

ASTM E ۱0۳6-2002 Standard Test Methods 
for Electrical Performance of 

Nonoconcentrator Terrestrial Photovoltaic 
Modules and Arrays Using Reference Cells 

        
        – 

    
848۹  5  

ASTM E ۱0۳۹:۱۹۹۹ Standard Test Method 
for Calibration of Slicon NonConcentrator 

Photovoltaic primary Reference Cells Under 
Global Irradiation 

      
      –  

  
84۹0  6  

ASTM E ۱040:۱۹۹7 Standard Specification 
for Physical Characteristics of 

Noconcentrator Terrestrial photovoltaic 
Reference Cells 

      
     

84۹۱  7  

ASTM E ۱040:۱۹۹8 Standard Specification 
for Physical Characteristics of 

Nonconcenrtator Terrestrial photovoltaic 
Reference Cells 

         
   –     

84۹2  8  

ASTM E ۱۱7۱:200۱ Standard Test Methods 
for Photovoltaic Modules in Cysic 

Temperature and Humidity Environments 

    – 
     

84۹۳  ۹  

ASTM E ۱۳62-۱۹۹۹ Standard Test Method 

for Calibration of Nonconcentrator 
Photovoltaic Secondary Reference Cells 

      
  –    

84۹4  ۱0  

ASTM E ۱462-2000 Standard Test Method 

for Insulation Integrity and Ground Path 
Continuity of Photovoltaic Modules. 

       
  -    

84۹5  ۱۱  

ASTM E ۱802:200۱ Standard Test Methods 

for Wet Insulation Integrity Testing of 

       
 –      

84۹6  ۱2  

استانداردهای سیستم فتوولتاییک
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Photovoltaic Modules 
IEC 6۱427: 2005 Secondary Cells and 

batteries for photovoltaic energy systems 
(PVES) General requirements and methods 

of test 

         
  –      

  
۱0764  ۱۳  

IEC 6۱702: ۱۹۹5, Rating of Direct coupled 
photovoltaic (PN) pumping Systems. 

      
   

۱۱27۳  ۱4  

IEC 6۱7۳0-۱: 2004, photovoltaic (PV) 

module safety qualification – part ۱: 
Requirements for construction 

    –  
   :   

۱0۱۱274  ۱5  

IEC 6۱68۳:۱۹۹۹, Photovoltaic system –Power 
conditionsers- Procedure for measuring 

efficiency 

   –   – 
     

۱۱275  ۱6  

IEC 6۱۱۹4: ۱۹۹2, Characteristic Parameters 
of stand-alone photovoltaic (PV) systems 

     
  

۱۱276  ۱7  

IEC 6۱70۱:۱۹۹5, Salt mist corrosion testing 
of photovoltaic (PV) modules. 

        ۱۱277  ۱8  

IEC 620۹۳: 2005, Balance – of –system 
components for photovoltaic systems- 

Design qualification natural environments. 

       
–        

۱۱857  ۱۹  

IEC 6۱724: ۱۹۹8, photovoltaic system 
performance monitoring – Guidelines for 
measurement, data exchange and analysis 

    – 
     ،    

    
۱۱858  20  

IEC 6۱727:2004, Photovoltaic (PV) systems- 
Characteristics of the utility interface 

 –    
  

۱۱85۹  2۱  

IEC 6۱5۱5:2005, Crystalline silicon terrestrial 
photovoltaic (PV) modules – Design 

qualification and type approval 

      
–        

۱۱88۱  22  

IEC 62۱24: 2004, Photovoltaic (PV) stand – 
alone systems – Design verification 

    –  
  

۱۱882  2۳  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

احراز
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جدول انتخاب قطر مته برای سوراخ مورد قالویز کاری

M20M۱8M۱6M۱4M۱2M۱0M8M6M5M4M۳پیچ

چدن خاکستری، ۱7۱5۱۳/5۱۱/5۹/۹8/26/54/84/۱۳/22/4
برنج و برنز

فوالد، مس و ۱7/25۱5/25۱۳/75۱۱/75۱08/46/754/2۳/۳2/5
آلیاژهای روی

خشن تراشیپرداختتراشکاری ظریف
mm به r شعاع نوک رنده R z4µmR z6/3µmR z16µmR z25µmR z63µmR z100µm

پیش روی f به mm در یک دور

0,۱0,۱40,20,280,450,   570,4

0,۱60,20,۳0,40,  6۳0,  800,  8

0,20,250,40,  50,  8۱,01,2

0,2۳0,۳0,450,  60,۹۱,۱۳1,  6

0,280,۳50,  550,7۱,۳۱,42,4

DIN ISO 525 )2000 درجه سختی                                                                               طبق )08 ـ

مشخصهدرجه سختیکاربرد

سنگ زنی عميق و جانبی مواد سخت
A B C D

E F G
فوق العاده نرم

خيلی نرم

H I J Kسنگ زنی فلزات معمولی
L M N O

نرم
متوسط

سنگ زنی محوری خارجی مواد نرم
P Q R S

T U V W
X Y Z

سخت
خيلی سخت

فوق العاده سخت

DIN ISO 525 )2000 اندازه دانه ها                                                                               طبق )08 ـ

مشخصه دانه بندی سنگ ها

قابل حصول R z به µmمشخصه دانه بندیمحدوده دانه بندی

F4, F5, ... F24≈ ۱0 ... 5درشت

F۳0, F۳6, ... F46≈ 5, 0 ... 2,  5متوسط
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F70, F80, ... F220≈ 2, 5 ... ۱,  0ظریف

F2۳0, ... F۱200≈ ۱, 0 ... 0,  4خيلی ظریف

DIN ISO 525 )2000 ساختار                                                                                        طبق )08 ـ

رقم مشخصهساختار

۳0
...
۱4
۱۳
۱2
۱۱
۱0
۹
8
7
6
5
4
۳
2
۱
0

ر(
ذ دا

نف
 )م

ت
رش

ه د
دان

م(
راک

)مت
یز 

ه ر
دان

شکل 2-1

X 45°

ε 90°

X 60°

ε 60°

X 75°

ε 100°

X 95°

ε 80°

   X 107/5°

ε 35°
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f z mm شکل 2ـ2ـ دیاگرام بار پره ای بر حسب

f z mm/min شکل 3ـ2ـ سرعت پیشروی میز بر حسب

m/m
m ت برشی

سرع

v
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زاویه 

λ تمایل
γ زاویه برادهβ زاویه گوه

زاویه 

آزاد 

α

عمق 

a براده برداری

mm

مقدار پیشروی

f

mm

سرعت 

براده برداری

Vc

m/min

استحکام 

کششی

Rm

N/mm2

جنس قطعه 

کار

00 ... 40

۱8064080

0,  50,۱75 ... 60

<500

فوالد 

معمولی 

ساختمان، 

فوالد کربور، 

فوالد 

بهسازی، 

فوالد ابزاری، 

فوالد 

ریختگی

۳0,  565 ... 50

-406۱,050 ... ۳5

00 ... 40

۱4068080

0,  50,  ۱70 ... 50

500 ... 700
۳0,  550 ... ۳0

-406۱,0۳5 ... 25

00 ... 4000 ... 200620 ... 820

80

0,  50,۱۹0 ... 60

<700
فوالدهای 

اتومات
۳0,۳75 ... 50

60,  655 ... ۳5

00

00 ... 60780 ... 820

0,  50,۱40 ... ۳2

چدن ها250>
-40

۳0,۳۳2 ... 2۳

60,  62۳ ... ۱5

+40

۱80 ... ۳00500 ... 620

۱00

۳0,۳۱50 ... ۱00
ـ

آلياژهای 

مس 60,  6۱20 ... 80

250 ... ۳50450 ... 55060,  6۱80 ... ۱20<۹00
آلياژهای 

Al ـ

00800

بدون مواد پرکننده:۱50 ... ۳0,2250
دور پالست
ترمو پالست ۳0,2400 ... 200
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d ـ قطر v ـ سرعت برش n عدد دوران

سرعت برش

d ∅ به mm 1501008050403530252015108
عدد دوران در دقیقه

۹550
8000
6800
6000
5200
4800

6۳60
5۳00
4550
۳۹80
۳540
۳۱80

50۹5
4240
۳6۳0
۳۱80
28۳0
2550

۳۱80
2650
2275
۱۹۹0
۱770
۱5۹0

2548
2۱24
۱820
۱5۹2
۱4۱5
۱274

22۳0
۱856
۱5۹۳
۱۳۹۳
۱240
۱۱25

۱۹۱2
۱5۹۳
۱۳65
۱۱۹4
۱060
۹56

۱5۹0
۱۳25
۱۱۳6
۹۹6
886
7۹6

۱272
۱060
۹۱0
7۹6
708
6۳7

۹55
7۹7
68۳
5۹7
5۳0
478

6۳6
5۳۱
455
400
۳54
۳۱8

5۱0
425
۳64
۳۱8
28۳
255

5
6
7
8
۹

۱0

4۳50
4000
۳4۱0
2۹80
2660
2۳۹0

28۹0
2660
2280
۱۹۹0
۱770
۱5۹0

2۳۱0
2۱۳0
۱820
۱5۹0
۱420
۱270

۱445
۱۳25
۱۱۳6
۹۹5
885
7۹5

۱۱57
۱060
۹۱0
7۹6
708
6۳7

۱0۱۳
۹28
7۹6
6۹5
620
558

868
7۹6
682
5۹7
5۳0
478

724
66۳
568
4۹7
44۳
۳۹8

580
5۳۱
455
۳۹8
۳54
۳۱۹

4۳4
۳۹8
۳4۱
2۹8
265
2۳۹

28۹
265
228
۱۹۹
۱77
۱5۹

2۳۱
2۱2
۱82
۱5۹
۱42
۱28

۱۱
۱2
۱4
۱6
۱8
20

2۱70
۱۹۱0
۱7۱0
۱4۹0
۱۳۳0
۱200

۱450
۱280
۱۱40
۱000
8۹0
800

۱۱50
۱020
۹۱0
800
7۱0
640

72۳
6۳8
568
4۹8
442
۳۹۳

57۹
5۱0
455
۳۹8
۳54
۳۱8

506
446
۳۹8
۳48
۳۱0
278

4۳4
۳8۳
۳4۱
2۹8
265
2۳۹

۳62
۳۱۹
284
24۹
22۱
۱۹۹

2۹0
255
227
۱۹۹
۱77
۱5۹

2۱7
۱۹2
۱7۱
۱4۹
۱۳۳
۱۱۹

۱45
۱28
۱۱4
۱00
8۹
80

۱۱6
۱02
۹۱
80
7۱
64

22
25
28
۳2
۳6
40

۱060
۹50
870
800
680
600

7۱0
640
580
5۳0
450
400

570
5۱0
460
420
۳60
۳20

۳54
۳۱8
2۹8
265
227
۱۹۹

28۳
255
2۳۱
2۱2
۱82
۱5۹

248
22۳
20۳
۱86
۱6۹
۱۳۹

2۱4
۱۹۱
۱74
۱5۹
۱۳6
۱۱۹

۱77
۱5۹
۱45
۱۳۳
۱44
۱00

۱42
۱27
۱۱6
۱06
۹۱
80

۱06
۹6
87
80
68
60

7۱
64
58
5۳
45
40

57
5۱
46
4۳
۳6
۳2

45
50
55
60
70
80

5۳0
480
4۳5
۳80
۳40
۳00

۳55
۳20
2۹0
255
228
200

285
255
2۳2
200
۱80
۱60

۱77
۱5۹
۱45
۱27
۱۱4
۱00

۱42
۱27
۱۱6
۱02
۹۱
80

۱24
۱۱۱
۱0۱
8۹
80
70

۱06
۹6
87
76
68
60

8۹
80
7۳
64
57
50

7۱
64
58
5۱
46
40

5۳
48
4۳
۳8
۳4
۳0

۳5
۳2
2۹
26
2۳
20

28
26
2۳
20
۱8
۱6

۹0
۱00
۱۱0
۱25
۱40
۱60

265
240
2۱0
۱۹0
۱75

۱75
۱60
۱4۳
۱25
۱۱5

۱40
۱25
۱۱4
۱00
۹۳

88
80
7۱
64
58

7۱
64
57
5۱
47

5۳
62
50
44
40

5۳
48
4۳
۳8
۳5

44
40
۳6
۳2
2۹

۳5
۳2
2۹
25
2۳

27
24
22
۱۹
۱7

۱7
۱6
۱4

۱2,7
۱۱,  6

۱4
۱2

۱۱,  6
۱0,2
۹,2

۱80
200
220
250
275

۱60
۱۳5
۱20
۱05
۹5

۱05
۹۱
80
7۱
64

85
7۳
64
57
5۱

5۳
45
40
۳6
۳2

4۳
۳6
۳2
28
26

۳7
۳2
28
24
22

۳2
28
24
2۱
۱۹

26
22
20
۱8
۱6

2۱
۱8
۱6
۱4
۱۳

۱6
۱4
۱2

۱0,  6
۹,  5

۱0,  6
۹,۱
7,۹
7,۱
6,4

8  ,  5
7,2
6,۳
5  ,  6
5

۳00
۳50
400
450
500
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TN
ـ  40   50

۳5545۱8022/4

5006۳250۳۱/5

7۱0۹0۳5545

۱000۱255006۳

۱400۱807۱0۹0

2000250۱000۱25

U/min تعداد دوران قابل تنظیم میله کار

سرعت برش مناسب در تراشکاری برحسب متر بر دقیقه )جنس رنده فوالد تندبُر(

جنس قطعه کار
مقدار پیشروی برحسب میلی متر در هر دور

0/20/40/81/6

st5034251914

st6028211612

st702217139/5

22139/56/7چدن خاکستری

95634327برنج

48403227برنز

si%13 ـ382517آلیاژهای آلومینیوم 11% تا

Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1

Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1Z2
Z2Z1

Z1
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تعداد دندانه در یک اینچ برای پیچ های ویتورث
گام دندانه برحسب میلی متر در پیچ های متریک

مقدار پیشروی

ویتورث )اینچی)2654۳2۱654۳2۱۱۱2

80564844۳6۳2B

۱:۱

n

0507B

۱:۱

m
m

۱۹40282422۱8۱6CC

20۱4۱2۱۱۹8AA

۱076۱5
2

۱4
2

4B

8:۱

B

8:۱ 5۱۳
2

۳۳2
4

۱2
4

2CC

۱2
2

۳۱
4

۱۱
2

۱AA

۱/250/750/5B

۱:۱
m

m

0/200/۱40/۱20/۱۱0/0۹0/08B

۱:۱

 m
m

متریک

2/5۱/75۱/5۱C0/400/280/240/220/۱80/۱6C

5۳/5۳2A0/800/560/480/440/۳60/۳2A

۱0765/54/54B

8:۱

۱/60۱/۱20/۹60/880/720/64B

8:۱ 20۱4۱2۱۱۹8C۳/202/24۱/۹2۱/76۱/440/28C

40282422۱8۱6A6/404/48۳/84۳/522/882/56A

۳0a

TN40A
48b

c

۱20d

۳0a

TN50A
80b

c

۱20d

گام ميله هادیچرخ دنده های تعویضی

جدول مشخصات سوراخ جای مرغک

قطر قطعه کار 
D به میلی متر

اندازه اسمی 
d1

اضافه طول 
a الزمd2 حداقل عمق قطر خزینه

t سوراخ

۳۱۳2/52/2 تا ۹

۱/654۳/5بيش از ۹ تا ۱5

بيش از ۱5 
2/576/۳5/5تا ۳0

بيش از ۳0 
4۱۱۱0۹تا 60
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سرعت برشی تیغ  فرزها

فرزکاری

محاسبه دور و سرعت پیشروی

ve                                               دور تيغه فرز                                                               سرعت برش  n =   veــــــــ

π. d
vf                                           سرعت پيشروی                                                                                           
d                                               قطر تيغه فرز                                                                                           
R                                                دور تيغه فرز                                                                                          
fz                                   پيشروی به ازای هر لبه                                                                                          

                                                                                          براده برداری
z                                       سرعت پيشروی                                                 تعداد لبه براده برداری  vf = fz . z . n

mm /به لبه تیغه فرز fz و پیشروی m/min به ve مقادیر حدودی سرعت براده برداری

چدن سختی آلياژهای مسفلزات سبک
تا

۱80 HB

فوالد آلياژی 
Rm تا 

1000N/mm2

فوالد آلياژی 
Rm تا 

750N/mm2

مواد غير آلياژی 
Rm تا 

700N/mm2

نوع 
تیغه فرزماشين کاری

تیغه فرز تیغه  فرزهای از جنس فوالد تندبر
غلتکی

150..21060.........15020..........2515..............2025...........3030...............40ve خشن
تراشی 0/15..0/20/1.......0/250/1....... 0/30/1.........0/150/1.......0/150/1............0/2fz

200  30060.........15020........ 2515.............20 25...........3030...............40veپرداخت

0/1....0/150/1......0/150/1...0/150/05........0/10/05.....0/10/05........0/1fz

تیغه فرز با لبه های براده برداری فلز سخت

350...800150.....40070......12060...........12080.........15080.............150ve خشن
تراشی 0/150/1.......0/20/2......0/40/1...........0/30/1.........0/30/1.............0/3fz

400..1200150.....400100...16080...........150100.....200100...........200veپرداخت

0/080/05......0/10/1......0/20/03........0/10/05...0/150/05........0/15fz

اندازه اسمی مته مرغک ها )d۱) با توجه به قطر پيشانی قطعه کار و دور آنها با توجه به اندازه 
اسمی مته مرغک انتخاب می شود. الزم به ذکر است که مته مرغک زدن با در نظر گرفتن حداقل 

عمق سوراخ )t۱) و قطر خزینه )d۳) بایستی انجام گيرد. 
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تیغه فرزهای از جنس فوالد تندبر

150....25060.......15020.........2515.............2025..........30  30...............40ve خشن
تراشی

تیغه فرز 
پیشانی 0/2......0/30/2.......0/30/15....0/30/1.........0/150/1.........0/20/1.............0/2fz

200....30060.......15020........2515............2025..........3030...............40ve

پرداخت
0/1.....0/20/1.......0/20/1........0/20/05..........0/10/05.......0/10/05...........0/1fz

تیغه فرز با لبه های براده برداری فلز سخت

350....800150.......40070.......12060...........12080.........15080.............150ve خشن
تراشی 0/1......1/20/08.....0/150/1.......0/30/1..........0/30/1........0/30/1............0/3fz

400..1200150.....400100.....16080..........150100.......300100...........300ve

پرداخت
0/08..0/150/05.....0/10/1........0/20/06........0/150/1.......0/20/1............0/2fz

تیغه فرز با لبه های براده برداری تکه ویدیایی

350...800150.......40070........12060............12080.........15080.............150ve خشن
تراشی

تیغه فرز کلگی

0/1.....0/20/08....0/150/1.......0/30/1...........0/30/1.........0/31/0.............0/3fz

400..1200150.......400100.....16080..........150100.......300100..........300veپرداخت

0/08..0/150/05.....0/10/1.......0/20/06........0/150/1.......0/21/0...........0/2fz
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فرز کردن

مبنای تعداد دندانه ها و زاویه برش بر پایه تیغ فرز از فوالد تندبر قرار دارد

فرز کردن همراه                فرز کردن مخالف           λ = زاویه انحراف زاویه تمایل                 α = زاویه آزاد
                                                                   لبه برنده با محور                              γ = زاویه براده

فلزات سبک
مواد پرمقاومت تا استحکام

100 kg/mm2

فوالد معمولی تا استحکام
75 kg/mm2

نوع
 تيغه فرز

زاویه برش
∧

تعداد 
دنده

∅
زاویه برش

∧
تعداد
دنده

∅
زاویه برش

∧
تعداد 
دنده

∅

λγαzdλγαzdλγαzd

4مخالف
4
4
5
5
6
6
8

40
50
60
75
90
110
130
150

10مخالف
10
10
12
14
16
16
18

40
50
60
75
90
110
130
150

6مخالف
6
6
6
8
8
10
19

40
50
60
75
90
110
130
150

غلتکی

45˚25˚8˚۳5˚5˚4˚38˚10˚7˚

همراههمراههمراه

45˚30˚14˚30˚12˚8˚35˚16˚12˚

4مخالف
5
6
6
6
7
8
10

40
50
60
75
90
110
130
150

12مخالف
14
14
16
18
20
22
24

40
50
60
75
90
110
130
150

8مخالف
10
10
10
12
12
14
16

40
50
60
75
90
110
130
150

غلتکی 
پيشانی تراش

35˚25˚8˚20˚5˚4˚20˚10˚7˚
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4مخالف
6
6
8
8
10
10
12
12

50
60
75
90
110
130
150
175
200

16مخالف
16
18
20
22
24
26
28
30

50
60
75
90
110
130
150
175
200

10مخالف
10
12
12
14
16
18
18
20

50
60
75
90
110
130
150
175
200

پولکی

λγαλγαλγα

30˚25˚8˚10˚6˚5˚15˚12˚7˚

همراههمراههمراه

λγαλγαλγα

30˚30˚14˚12˚14˚8˚15˚18˚12˚

3مخالف
3
3
3
4
4
4
5
5

10
12
14
16
20
24
30
36
40

6مخالف
6
6
8
8
8
10
10
10

10
12
14
16
20
24
30
36
40

4مخالف
4
5
5
6
6
6
6
6

10
12
14
16
20
24
30
36
40

انگشتی

25˚20˚8˚15˚6˚4˚15˚8˚7˚
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تراش کاری با رنده های سرامیکی

مقادیر حدودی تراش کاری با تکه های برشی سرامیکی

زاویه 
میل 

λ

زاویه 
γ براده

زاویه 
آزاد 

α

mm به a عمق براده برداریmm به f سرعت پیشروی
براده برداری 

VC

m/min

استحکام 
Rm کششی
N/mm2 یا 

سختی

جنس 
قطعه کار خشن تراشیپرداختظریفخشن تراشیپرداختظریف

-4°0°...+6°+5°0/۳0/5...۱50/۱...0/20/2...0/40/۳...0/5

۱80...۹00<400
فوالد 

کربوره، 
فوالد 

بهسازی

۱50...750>400...600

۱20...600>600...800

50...2205۳ HRC

-4°0°...+6°+5°

0/۳0/5...۱50/۱...0/20/2...0/40/4...0/6

۱50...۱000۱00...۱50 HB
چدن ها

۹0...6002۳0...۳00 HB

-4°6°...-۱0°+5°20...۹0500 HV چدن
سفید

تراش کاری با فلزات سخت

تراش کاری، مقادیر تنظیم

مقادیر حدودی تراش کاری با تکه ویدیا

m/min     VC سرعت براده برداری

f پيشروی
mm

سختی برینل 
HB

جنس قطعه کار

تکه ویدیا بدون پوشش، شرایط 
براده برداری

تکه ویدیا پوشش دار، شرایط 
براده برداری

نوع تکه ویدیا، مثاًلنوع فلز سخت، مثاًل

K۱0P40P۱0P۳5C
K۳5C

P25C
K25C

P۱5C
K۱5C

ـ
ـ
ـ

۱۱0
۹0
80

۱65
۱45
۱20

۱65
۱۳5
۱00

200
۱75
۱45

255
2۳5
۱85

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

۹0...2۳0
فوالدهای ساختمانی معمولی

مثاًل فوالدهای اتومات
st ۳۳... st 602ـ

ـ
ـ
ـ

۹5
80
70

۱55
۱40
۱۱5

۱65
۱45
۱۱5

2۳5
200
۱70

270
2۳0
200

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

۱40...۳70

فوالد کربوره
مثاًل

C۱0, Ck۱0, C۱5
۱6MnCr5, ۱5CrNi6

ـ
ـ
ـ

85
75
65

۱20
۱05
۹0

۱40
۱20
۱00

۱80
۱60
۱۳5

2۳0
2۱0
۱75

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

۱60...260
فوالدهای بهسازی

مثاًل
C۳5, C45, C60
Ck۳5, Ck45, Ck60
۳4Ci4, 42CrMo4
50CrV4, ۳4CrNiMo6

ـ
ـ
ـ

85
75
60

۱۱0
۹0
80

۱00
۹0
80

۱۳0
۱05
85

۱50
۱25
۱00

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

2۳0...۳70

۱5 ۱۱5 ۱
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ـ
ـ
ـ

80
70
65

۱۱5
۹0
80

۱۱0
۹0
75

۱۳5
۱۱0
۹0

۱65
۱۳5
۱۱0

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

2۳0...420
فوالدهای نيتروره

مثاًل
۳4CrAlMo5, ۳4CrAlNi7

ـ
ـ
ـ

80
55
45

۹5
85
75

۹0
80
70

۱75
۱05
۹0

۱70
۱۳0
۹0

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

220...250

فوالدهای سردکار
مثاًل

۱00Cr6, X2۱0Cr۱2
60WCrV7

ـ
ـ
ـ

70
60
50

۱00
85
75

۹0
80
70

۱۱5
۱00
۹0

۱40
۱20
۱05

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

۱50...2۳0

فوالدهای گرم کار
مثاًل

X20Cr۱۳
X42Cr۱۳

ـ
ـ
ـ

80
70
60

۱۱5
۹5
80

۱۱0
۹0
80

۱40
۱20
۱05

200
۱60
۱25

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

۱40...220

فوالدهای ریختگی
مثاًل

GS-۳8, GS-52
GS-60, GS-۱7CrMo5

۱40
۱20
۱00

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

۱40
۱20
۹0

200
۱60
۱20

220
۱80
۱40

0/۱...0/25
0/۳...0/5
0/6...۱/5

≤200

چدن ها
مثاًل

GG-۱0, GG-۱5
GG-20

600
400
250

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

600
500
400

...0/۱
0/۱5...0/۳
0/۳5...0/6

آلياژهای آلومينيوم۱00≤
(6...۱2% Si(

500
400
200

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

...0/۱
0/۱5...0/۳
0/۳5...0/6

مس و آلياژهای مس۱00≤

شرایط براده برداری

شرایط براده برداری نامناسب
تراش کاری منقطع بزرگ

پوسته های ضخيم ریختگی یا نورد

تراش کاری منقطع جزیی پوسته های 
نازك ریختگی یا نورد پوسته های 

ماسه سوزی

شرایط براده برداری
معنیخوب تا خيلی خوب

۱۱5ـ مقادیر حدودی گرد شده و برای عمر ۱5 دقيقه داده شده است. ۱۱5 ۱۱5 ۱
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فلزات سخت )ویدیا، الماس(

DIN 4990 )گروه اصلی براده برداری و گروه کاربردی                                                 مقایسه با )منسوخ

خواص 
مقادیر 
حدودی

عالمت گروه کاربردی براده برداری
کوتاه

گروه اصلی، 
مشخصه 

رنگ فرایند کارمواد

گی
قرم

 چ
ش

کاه
ش، 

سای
به 

ت 
اوم

 مق
ش

زای
اف

وی
شر

 پي
ش

کاه
ی، 

دار
ه بر

راد
ت ب

رع
 س

ش
زای

اف

مواد براده بلند
فوالدهای ساختمانی معمولی

فوالدهای کربورهـ  بهسازی و نيتروره
45HRC فوالدهای ابزاری تا

فوالدهای آلياژی فوالد ریختگی
چدن چکش خوار براده بلند

تراش کاری ظریف، سوراخ کاری ظریف
تراش کاری، فرزکاری، پيچ بری

تراش کاری، کپی تراشی، پيچ بری

P0۱
P۱0
P20P

آبی تراش کاری، فرزکاری، گاه تراشی
تراش کاری، کله زنی، گاهی در تراش کاری اتومات

تراش کاری، کله زنی، تراش کاری اتومات

P۳0
P40
P50

مواد براده بلند و کوتاه؛
چدن خاکستری، 

ـ آلياژی، فوالد ریختگی 
فوالد اتومات، فلزات غيرآهنی

تراش کاری
تراش کاری، فرزکاری

تراش کاری، فرزکاری، کله زنی
تراش کاری، کپی تراشی، گاه تراشی، تراش کاری اتومات

M۱0
M20
M۳0
M40

M
زرد

مواد براده بلند و کوتاه،
فوالد سخت شده تا باالی 

45HRC
چدن سفيد، چدن خاکستری،

فلزات غيرآهنی،
مواد غيرآهنی مثاًل مواد مصنوعی،

چوب های چندال و سخت

تراش کاری ظریف، سوراخ کاری ظریف
فرزکاری پرداخت

تراش کاری، فرزکاری، سوراخ کاری، برقوزنی
خزینه کاری، خان کشی، پرداخت دقيق

K0۱

K۱0K
قرمز

تراش کاری، فرزکاری، پيچ بری، سوراخ کاری عميق
تراش کاری، کله زنی، فرزکاری

تراش کاری، کله زنی

K20
K۳0
K40

مختلف مواد  جنس  به  توجه  با  تقسیمات  از  فاصله  و  طول  ـ  قطر  برحسب  آج  قرقره های  انتخاب 

برای همه مواردبرای الستيک سختفيبر برای فوالد برنج و آلومينيوم

t = فيبرt =ttl طول هاd قطر

تا 8همه طول ها0/60/60/60/5

۱6ـ0/68     0/80/60/60/5

تا 0/66     0/80/60/60/5
۳2ـ۱6

بيش از ۱0/80/80/86

پخ
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تا 0/80/60/60/66

ـ  ۳2   6۳ ۱6ـ۱0/80/80/86

۱/2۱۱۱۱6

0/8
0/80/80/8

6

۱00ـ6۳
۱6ـ۱6

۳2ـ۱/2۱۱۱۱6

۱/6۱/2۱/2۱/2۳2

سرعت برش و تعداد دوران در تراش کاری
سرعت برش مناسب را می توان با توجه به جنس رنده، جنس قطعه کار و مقدار پيشروی از جدول 

سرعت برش در تراش کاری انتخاب نمود.
با در نظر گرفتن سرعت برش مناسب و قطر قطعۀ کار می توان تعداد دوران مناسب را از رابطه 

زیر محاسبه نمود.
تعداد دوران قابل تنظيم را نيز می توان با در نظر گرفتن سرعت برش مناسب و قطر قطعه کار از 

دیاگرام زیر تعيين نمود.

vn
d
×

=
× π
۱000  

v
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مخروط متریک، مخروط مورس، مخروط تند
طبق )DIN 228-1 )1987-05مخروط مورس و متریک 

فرم A: تنه مخروطی با رزوه بستفرم  B: تنه مخروطی با لبه بیرون آور

B گلویی مخروط مربوط به فرم :D  فرمA گلویی مخروط مربوط به فرم :C فرم

فرم های DK,CK,BK,AK هر کدام کانال هایی جهت مواد روغنکاری و خنک کاری دارند.

تنه مخروطیتنه مخروطیمخروط
نوع مخروطشماره α

2

باریک 
شدگی

z۱I4I۳d6H۱۱I2
al۱d5d4d۳d2d۱

۱ .4۳20۱:20
2.۹4.۱44ــ22۳ـ0.52025۳

مخروط 

(ME( متریک
4.46.266ــ۳۳2ـ0.528۳44.6

6.4۹.2۹.0450ـ4۹۱0۱:۱۹.2۱2۱45526.756.5۳506.۱ .۱

مخروط

(MK( مورس

۱. 42۹0۱:20.047۱4756۹.762۳.55۳.5۹M6۹.4۱2.2۱2.065۱

۱. 4۳۱0۱:20.020۱5867۱4.۹75564۱4M۱0۱4.6۱8.0۱7.7802

۱. 4۳80۱:۱۹.۹22۱728420.2۹458۱۱۹.۱M۱2۱۹.824.۱2۳.825۳

۱. 4880۱:۱۹.254۱۹2۱0726.5۱۱7.56.5۱02.525.2M۱625.۹۳۱.6۳۱.2674

۱.  5070۱:۱۹.002۱۱۱8۱۳5۳8.2۱4۹.56.5۱2۹.5۳6.5M20۳7.644.744.۳۹۹5

۱. 4۹۳0۱:۱۹.۱80۱۱64۱8854.82۱08۱8252.4M245۳.۹6۳.86۳.۳486

۱. 4۳20۱:20

۱.5۱702027۱.52208۱۹66۹M۳070.280.48080
مخروط 
متریک 

(MK(

۱.5200240۹0260۱02۳287M۳688.4۱00.5۱00۱00

۱.52۳0276۱08.5۳00۱2268۱05M۳6۱06.6۱20.6۱20۱20

22۹0۳50۱45.5۳80۱6۳40۱4۱M48۱4۳۱60.8۱60۱60

2۳50424۱82.5460204۱2۱77M48۱7۹.420۱.0200200

→تنه مخروطی متریک، فرم B ، شماره 80 ، کيفيت تلرانس ـ زاویه مخروط DIN 228-ME-B 80 AT6 : AT6 تنه مخروطی

۱) اندازه کنترل d۱ می تواند حداکثر تا فاصله z جلو گلویی مخروط قرار گيرد.

DIN 1080-1 )1978-12( طبق                                                  A شافت مخروط تند برای ابزار و فشنگی فرم

b 

H۱2
a+0.2l۱d4-0.4d۳d2a۱0d۱شماره

۱6.۱۱.668.450M۱2۱7.4۳۱.75۳0

۱6.۱۱.6۹۳.46۳M۱625.۳44.4540

25.7۳.2۱26.8۹7.5M24۳۹.66۹.8550

25.7۳.2206.8۱56M۳060.2۱07.۹560

۳2.442۹62۳0M۳6۹2۱65.۱70

40.5646۹۳50M48۱4025480

A 40 AT4 ـ DIN 2080 تنه مخروطی تند

AT4 شماره 40، کيفيت تلرانس ـ زاویه مخروط A فرم
→
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جدول سوراخ های جای مته مرغک

فرم و اندازه های سوراخ بر جای مرغک بر حسب میلی متر

فرم B با خزینه 
محافظ

B فرمA فرم
قطر قطعه کار

فرم A بدون 
خزینه محافظ

از انتخاب 
اندازه های داخل 

پرانتز حتی االمکان 
خودداری نمایيد.

td2d1
td2d1

)0/8)۱/82ـــ
۳ تا ۹

2/62/50/42/22/5۱

ـ ۱2))۱/25)۳/۳۳/۱50/52/8۳/۱5 بيش از )۹ 

ـ ۱5)440/5۳/54۱/6 بيش از )۱2 

ـ 20))2)5/۱50/64/55 بيش از )۱5 

ـ ۳0)6/۳6/۳0/85/56/۳2/5 بيش از )20 

ـ 40))۳/۱5)7/۹80/۹78 بيش از )۳0 

ـ 60)۱0/2۱0۱/2۹۱04 بيش از )40 

ـ ۹0))5)۱2/6۱2/5۱/6۱۱۱2/5 بيش از )60 

ـ ۱20)۱5/8۱6۱/8۱4۱66/۳ بيش از )۹0 

ـ ۱80))8)۱820ـــ بيش از )۱20 

سوراخ مته مرغک

GI قطر مته  مرغک m
m

/d / (F / .a .f .R )
R

= +    ۱
2 ۹۱ ۱5 2 5  

 
نيروی وزن روی سوراخ مته مرغک دو قطعه استوانه ای

 
G

GI
FF =
2

d۱               mm قطر سوراخ مته مرغک به
FG                    N وزن قطعه تراشکاری به
FGI    N وزن اعمالی بر سوراخ مته مرغک به
Rm                 N/mm2 استحکام کنشی به
a                     mm طول براده برداری به
f                                 mm پيشروی به فرم A: با سطح نشيمن تخت، بدون خزینه کمکی

فرم B: با سطح نشيمن تخت با خزینه کمکی
فرم R: با سطح نشيمن قوسی بدون خزینه کمکی

فرم
فرم

فرم
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                       مفاهیم و جداول فتوولتاییک
انواع فناوری های سلول های خورشيدی به همراه بازده و هزینه های مربوطه

        

    

 
 

 
(O

PV
)

 

 
 

 
(D

SS
C

)
 

C
PV

  
 

(C
dT

e)
 

C
IS

/C
IG

S
 

 
 

(a
-S

i)
 

 
 

 
(p

c-
Si

)
 

 
 

 
(s

c-
Si

)
 

1/11  1/11  5/43 5/16  3/20 
4/10

2/13  
-  7/24  ٪  

     
    

3/8  8/8  41-36 10-8  12-10 8-6  
18-

14  
24-

20  
٪  

       
   

1  5-1  30-25  11-8  11-7  8-5  
15-

13  
19-

15  
٪  

     
     

-  -  -  
 

9/0  
 

9/0  
 

8/0  
4/1<  4/1<  

 
 

   

     

-  -  -  13 1 3 83 ٪      2009  
-  -  -  9 2 2 87 ٪      2010  
-  -  120 120 120 300 320         

-  -  -  72/0  1-6/0  4/1  
5/2-
4-1  

2        

-  -  - 11 10 15 8 7         

 R&D 

 
  

 
 

 
   

  
 

 
  

    
   

    
   

      

 به طور کلي براي طراحي سيستم فتوولتایيک باید اصول اوليه زیر نظر گرفته شود:
1 سيستم فتوولتایيکي که طراحي مي شود باید انتظارات مصرف کنندگان را برآورده نماید. این 
انتظارات معموالً شامل کاهش هزینه هاي ماهيانه برق، فواید زیست محيطي، ذخيره انرژي و غيره 
مي شود. همچنين، ابعاد و جهت گيري آرایه هاي فتوولتایيک باید به گونه اي انتخاب و تنظيم شوند 

که بتوانند ميزان انرژي مورد نظر را تأمين کنند.
2 الزم است اطمينان حاصل شود که پشت بام و یا دیگر مکان هاي نصب تجهيزات فتوولتایيک، 



177

توانایي تحمل وزن پانل ها و تجهيزات مربوطه را دارد.
3 براي تمام تجهيزات مورد استفاده در فضاي باز، باید مواد مقاوم در برابر نور خورشيد و هوا 

مورد استفاده قرار گيرد. 
4 پانل ها باید در مکاني نصب شوند که ميزان سایه ایجادشده به وسيله تجهيزات مجاور، شاخ و 

برگ درختان، لوله ها و غيره به کمترین ميزان خود برسد.
5 سيستم باید به گونه اي طراحي شود که با مقررات ساختمان و تأسيسات الکتریکي آن مطابقت 

داشته باشد. 
6 سيستم باید به گونه اي طراحي شود که تلفات انرژي در سيم ها، فيوزها، سوئيچ ها و غيره به 

کمترین مقدار برسد.
7 چنانچه باتري در سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد، باید باتري هاي مناسب در نظر گرفته شود. 
و  بررسي  فتوولتایيک،  از شروع طراحي سيستم  اوليه فوق، الزم است پيش  بر اصول    عالوه 
مطالعه در زمينه محل به کارگيري سيستم فتوولتایيک انجام گردد. براي این منظور باید طراح 

خبره محل مورد نظر را مورد بازدید قرار دهد و موارد زیر را بررسي و تعيين نماید :
1 ارزیابي ایمني حرفه اي و سالمتي کار در حين کارکردن در محل مورد نظر.

2 ارزیابي ميزان دسترسي به نور خورشيد در محل مورد نظر.
3 تعيين زاویه تابش و جهت گيري محلي که آرایه هاي فتوولتایيک بر روي آن نصب مي شوند.

4 بررسي فضاي نصب آرایه ها و امکان نصب آرایه ها بر روي و تعيين کليات نحوه نصب آرایه ها.
5 تعيين محل نصب مبدل.

6 تعيين نحوه سيم کشي.
7 بررسي لزوم نمایش گرهاي کنترل کننده پانل و محل نصب آن.

مشخصات فنی ماژول فتوولتاییک:
مشخصه فنی باتری:

     

   

      

    

       

        (DC) 

          

         

        

        

        

       

      

   

    5٪+  
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 (Vmp)   

 (Imp)   

  (Isc)   

  (Voc)   

      

     

   

   

              

  

     

        

     

      

  (float)   

         

    
(SOC/LVR) 

  /  

      

   (SOC / LVD) 
  /   

       

         

    

     

         

       

۱ 7/26 80  
04/۱ 2/2۱ 70  
۱۱/۱ 6/۱5 60  
۱۹/۱ ۱0 50  
۳/۱ 4/4 40  
4/۱ ۱/۱- ۳0  
5۹/۱ 7/6- 20  

 (Vmp)   

 (Imp)   

  (Isc)   

  (Voc)   

      

     

   

   

              

  

     

        

     

      

  (float)   

         

    
(SOC/LVR) 

  /  

      

   (SOC / LVD) 
  /   

       

         

    

     

         

       

۱ 7/26 80  
04/۱ 2/2۱ 70  
۱۱/۱ 6/۱5 60  
۱۹/۱ ۱0 50  
۳/۱ 4/4 40  
4/۱ ۱/۱- ۳0  
5۹/۱ 7/6- 20  

 (Vmp)   

 (Imp)   

  (Isc)   

  (Voc)   

      

     

   

   

              

  

     

        

     

      

  (float)   

         

    
(SOC/LVR) 

  /  

      

   (SOC / LVD) 
  /   

       

         

    

     

         

       

۱ 7/26 80  
04/۱ 2/2۱ 70  
۱۱/۱ 6/۱5 60  
۱۹/۱ ۱0 50  
۳/۱ 4/4 40  
4/۱ ۱/۱- ۳0  
5۹/۱ 7/6- 20  

مشخصه فنی کنترل کننده شارژ:

اطالعات شاخص PSH: ضریب متوسط درجه حرارت منطقه در زمستان:
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 AC  LED   

              

          
   

  

                  

              

    -         

             

     -      

  TDD       

          

          -  

        

مشخصات فنی و الزامات مورد نظر برای کابینت باطری خانه و سایر تجهیزات:
1 برای قرارگيری باطری ها، اینورتر، شارژ کنترل و کليدهای حفاظتی باید از کابين فلزی مناسب 

برای این منظور و مطابق با استانداردهای رایج استفاده شود.
تجهيزات  سایر  و  باطری ها  کابين  گرفته  شود.  نظر  در  جداگانه  کابين  باید  پکيج  هر  برای   2
می تواند به صورت مشترك یا مجزا باشد. الزاماً برای باطری ها باید یک کابين فلزی در نظر گرفته 

شود.
3 سایز و ابعاد کابين )کابين ها) مناسب با نوع و تعداد باطری ها و تجهيزات مورد استفاده باید 

باشد به طوری که جابه جایی و تعویض باطری ها و تجهيزات به سهولت انجام گيرد.
4 فاصله بين باطری ها به منظور دفع حرارت کافی و مناسب باشد.

5 جهت ارتباط بين باطری خانه ها و نهایتاً ارتباط با شارژ کنترل خورشيدی از کانکتور مناسب 
استفاده شود به طوری که امکان جداسازی و اتصال مجدد باطری خانه به سهولت امکان پذیر باشد.

6 فاصله کف کابين از زمين حداقل 5 و حداکثر ۱0 سانتی متر باشد.
7 ورق استفاده شده برای کف و دیواره ها از نوع ضخيم با مقاومت مناسب باشد و استراکچر مقاوم 

در برابر پيچش و خمش حين کار و انتقال باشد.
8 رنگ بدنه از نوع کوره ای ـ پودر الکترواستاتيک باشد.

9 شرایط بسته بندی باید طوری در نظر گرفته شود که به لحاظ نگهداری کمترین فضا و به لحاظ 
حمل و نقل با ساده ترین ابزار و با اطمينان از عدم آسيب امکان پذیر باشد. 

با توجه به وزن باتری ها طراحی بدنه طوری باشد که باتری خانه از نظر ایستایی از استحکام الزم 
برخوردار باشد.

مشخصه فنی مبدل ها:
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                       جداول و استانداردهای برق صنعتی
برای بيان جنس  هادی و عایق به کار رفته در کابل ها و همچنين توضيحات بيشتر از جدول زیر 

استفاده می کنيم.

توضیحاتحرف اختصاری

NVDE کابل های نُرم شده با هادی مسی براساس استادارد

عایق پروتودورY)اولين Y در ردیف حروف)

روپوش پروتودورY )دومين Y در ردیف حروف)

کابل های نُرم شده با نوع هادی از جنس آلومينيوم NA )اولين حروف)

غالف خارجی دوبلA )دومين حرف)

B(کابل مسلح با نوار فلزی )بانداژ فوالدی

Kغالف سربی

انواع کنتاکتورها و کاربرد آنها

نوع 
جریان

استاندارد و 
طبقه بندی کنتاکتور

مورد استفاده

AC

AC۱ بار اهمی ـ  بار غيراندکتيو یا با اندکتيویتۀ ضعيفـ  گرم کن برقی با ضریب
Cosϕ =0/۹5 توان حدود

AC2 برای راه اندازی موتورهای آسنکرون روتور سيم پيچی، بدون ترمز جریان
مخالف، جریان راه اندازی بستگی به مقاومت مدار روتور دارد.

AC2برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سيم پيچی با ترمز جریان مخالف

AC۳
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ایـ  هنگام قطع جریان نامی از 
تيغه های کنتاکتور عبور می کند ـ تحمل جریان راه اندازی 5 تا 7 برابر 

جریان نامی

AC4
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسه ای ـ به کار بردن ترمز جریان 
مخالف تغيير جهت گردش الکتروموتور روتور قفسه ای ـ تعداد دفعات 

قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندك
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نوع 
کنتاکتور کمکی ـ کنتاکتور فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت )کویل AC۱۱جریان

مغناطيسی)ـ استفاده فقط در مدار فرمان

DC

DC۱ـ  بار غير اندکتيو یا با اندکتيویتۀ ضعيف ـ گرم کن برقی بار اهمی 

DC2راه اندازی موتور شنت ـ قطع کردن موتور هنگام کار

DC۳ برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل
زمانی اندك ـ مدار ترمز

DC4راه اندازی موتور سری ـ قطع موتور هنگام کار

DC5 راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد، در فواصل زمانی
اندك ـ تغيير جهت گردش موتور ـ مدار ترمز

DC۱۱کنتاکتور کمکی ـ کنتاکتور فرمان ـ کویل مغناطيسی

جدول انتخاب کنتاکتور، بی متال و فيوز

برای موتورهایی که به صورت مستقيم )یک ضرب) به شبکه متصل می شوند

ولتاژجریان کنتاکتورجریان بی متالجریان فیوز
380V

ولتاژ
240Vـ 220

AAAHPKWHPKW

۱/6۹0/50/۳7ـ2۱

2/5۹0/750/550/50/۳7ـ4۱/6ـ2

4۹2۱/5۱0/75ـ42/5ـ2

4۹۱/5۱/۱0/750/55ـ62/5ـ4

4۹2۱/5۱0/75ـ62/5ـ4

6۹۳2/2۱/5۱/۱ـ84ـ6

6۹4۳2۱/5ـ۱24ـ8

8۹ـ۱25/5ـ8

۱0۱65/54۳2/2ـ۱27ـ۱0
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۱۳۱67/55/54۳ـ۱6۱0ـ۱2

۱5۱6۱07/55/54ـ20۱۳ـ۱6

۱8۱6ـ20۱4ـ۱6

2525۱۳/5۱07/55/5ـ  25۱8ـ20

2525۱5۱۱ـ  25۱8

۳24020۱5۱07/5ـ402۳ـ۳2

404025۱8/5۱۳/5۱0ـ40۳0

4040۱5۱۱ـ40۳0

ـ   6۳۳8ـ50   506۳۳022

ـ   6۳48   576۳20۱5

ـ   6۳48    576۳40۳025۱8/5

666۳   ـ6۳57

80805027۳022   ـ8066

۱05۱256045ـ  ۱0075

۱25۱25755540۳0ـ   ۱25۹5
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انتخاب کنتاکتور، بی متال و فیوز
برای موتورهایی که به صورت ستاره مثلث راه اندازی می شوند

ولتاژجریان کنتاکتورجریان بی متالجریان فیوز
380V

ولتاژ
240Vـ 220

AAAHPKWHPKW

۱0۱2۱07/55/54ـ۱67

۱0۱2ـ207

۱2۱2۱۳/5۱07/55/5ـ20۱0

۱8۱6۱5۱۱ـ25۱۳

۱8۱620۱5۱07/5ـ۳2۱۳

252525۱8/5۱۳/5۱0ـ  40۱8

2525۱5۱۱ـ  40۱8

2525ـ  50۱8

۳240۳022ـ6۳2۳ـ50

۳24020۱5ـ6۳2۳

404040۳025۱8/5ـ6۳۳0

4040ـ80۳0

4040ـ80۳0

ـ  80۳8   506۳50۳7۳022

ـ  ۱00۳8   506۳

ـ  ۱0048   576۳6045

666۳755540۳0   ـ۱2557

808050۳7   ـ۱2560

۱05۱25۱00756045ـ   ۱6075

۱05۱25ـ   20075

۱25۱25۱25۹07555ـ   200۹5
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این PLC دارای تنوع وسيعی از کارتهای توسعه می باشد. برای دریافت جزئيات و متون تکميلی مربوطه، می توان به 
سایت www.deltaww.com مراجعه کرد.
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منوهای اصلی پارامترها
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                      جداول و استانداردهای شبکه کامپیوتری
wireless استاندارد های

حد اکثر سرعت تبادل نام استاندارد
فرکانساطالعات

802/۱۱24 Mbps2/45 GHz

802/۱۱ a (WiـFi(54 Mbps5 GHz

802/۱۱ b (WiـFi(۱۱ Mbps2/45 GHz

802/۱۱ g (WiـFi(54 Mbps2/45 GHz

802/۱۱ n۱04 Mbps2/45 GHz

BlueTooth2 Mbps2/45 GHz

802/۱6 (WiMAX(75 Mbps2GHz to ۱۱GHz and 66GHz

WIGIG600 Gbps60 GHz

Ethernet مشخصات فنی تکنولوژی

توپولوزینوع کابلنام
سرعتمورد استفاده

بیشترین مسافت 
مورد استفاده 
)برحسب متر(

۱0Base5RG 8ـ coaxialBus۱0 Mbps500 متر

۱0Base2RG 58ـ coaxialBus۱0 Mbps۱85 متر

۱0BaseـTCAT ۳ ـ UTPStar۱0 Mbps۱00 متر

 62. 5/۱25 multimode
fibr optic

Star۱0 Mbps۱ کيلومتر

۱0BaseـFL
 62. 5/۱25 multimode

fibr optic
Star۱0 Mbps2 کيلومتر
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۱0Baseـ FB
 62. 5/۱25 multimode

fibr optic
Star۱0 Mbps2 کيلومتر

۱0BaseـFP
 62. 5/۱25 multimode

fibr optic
Star۱0 Mbps500 متر

۱00BaseـTXCAT 5   ـ  UTPStar۱00 Mbps۱00 متر

۱00BaseـT4CAT ۳ ـ UTPStar۱00 Mbps۱00متر

۱00Base
FX  ـ

 62. 5/۱25 multimode
fibr optic

Star۱00 Mbps4۱2 متر

۱000Base
LX ـ

 ۹/۱25 multimode
fibr optic

Star۱000 Mbps5 کيلومتر

۱000Base
LX ـ

 50/۱25 or 62. 5/۱25
 multimode fibr

optic
Star۱000 Mbps550 متر

۱000Base
SX ـ

 50/۱25 multimode
 fibr optic
(400MHz(

Star۱000 Mbps500 متر

۱000Base
SX ـ

 50/۱25 multimode
 fibr optic
(500MHz(

Star۱000 Mbps550 متر

۱000Base
SX ـ

 62. 5/۱25 multimode
fibr optic (۱60MHz(

Star۱000 Mbps220 متر

۱000Base
SX ـ

 62. 5/۱25 multimode
 fibr optic
(200MHz(

Star۱000 Mbps275 متر

۱000Base
LH ـ

 ۹/۱25 singlemode
fibr optic

Star۱000 Mbps۱0 کيلومتر

۱000Base
ZXـ

 ۹/۱25 singlemode
fibr optic

Star۱000 Mbps۱00 کيلومتر

۱000Base
CX ـ

ohm shieldedـ۱50 
copper cable

Star۱000 Mbps25 متر

۱000Base  ـ
T

 CAT5 or CAT5e ـ
UTP

Star۱000 Mbps۱00 متر
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استاندارد رنگ بندی کابل های شبکه :

12345678 12345678
رنگ بندی کابل شبکه استاندارد:رنگ بندی کابل شبکه استاندارد:

T-568AT-568A

 1ـ سفید سبز  
2ـ سبز

3ـ سفید نارنجی              
4ـ آبی  

 1ـ سفید سبز  
2ـ سبز

3ـ سفید نارنجی              
4ـ آبی  

5ـ سفید آبی
6ـ نارنجی

7ـ سفید قهوه ای              
 8ـ قهوه ای

5ـ سفید آبی
6ـ نارنجی

7ـ سفید قهوه ای              
8ـ قهوه ای
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IP Address کالس های

IP رنج اکتت اول )باینری(رنج اکتت اول )دسیمال(نام کالس

A0 0۱۱۱۱۱۱۱ ـ ۱2700000000 ـ

B۱28 ۱0۱۱۱۱۱۱ ـ ۱۹۱۱0000000 ـ

C۱۹2 ۱۱0۱۱۱۱۱ ـ 22۳۱۱000000 ـ

D224 ۱۱۱0۱۱۱۱ ـ 2۳۹۱۱۱00000 ـ

E240 ۱۱۱۱۱۱۱۱ ـ 255۱۱۱۱0000 ـ
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: XDSL انواع تکنولوژی

حداکثر سرعت
تکنولوژیمسافت مورد استفادهارسال / دریافت

8Mbps / 800Kbps5500 مترADSL

۱2Mbps / ۱ .۳Mbpsبيش از 7 کيلومترADSL 2

24Mbps / ۳. ۳Mbpsبيش از 7 کيلومترADSL 2+

۱. 54Mbps / ۱. 54Mbps۳650 مترHDSL

2. ۳Mbps / 2. ۳Mbps6700 مترSDSL

7Mbps / ۱Mbps5500 مترRADSL

52Mbps / ۱6Mbps۱200 مترVDSL

CMD دستورات
روش های اجرای CMD به صورت استاندارد:

1 نگه داشتن کليد های Win+R و تایپ CMD در پنجره RUN )کليه ویندوز ها)
)کليه  آن  روی  کليک کردن  سپس  استارت،  منوی   Search Box در   CMD جست وجو   2

ویندوز ها)
 CMD و پيداکردن Windows\System۳2 3 رفتن به مسير درایو ویندوز، رفتن به آدرس

ویندوز ها) )کليه 
4 کليک راست روی آیکون استارت سپس کليک بر روی Command Prompt )ویندوز ۱0 

و 8/۱ و 8)
5 نگه داشتن کليد های Win+X، سپس کليک روی )Command Prompt (Admin )ویندوز 

۱0 و 8/۱ و 8)
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: CMD انواع دستورات
کليه   Mac آدرس  به  مربوط  اطالعات  می توان  دستور،  این  اجرای  با   :  getmac دستور   1
کارت های شبکه متصل به رایانه را به دست آورد. برای اجرای آن باید در محيط CMD، عبارت 

Enter را می زنيم. را وارد می کنيم و سپس کليد   getmac

2 دستور getmac /v : با اجرای این دستور، عالوه بر اطالعات مربوط به آدرس Mac، می توان 
نام کليه کارت های شبکه متصل به رایانه را نيز به دست آورد.

(Troubleshooting( این دستور یکی از پرکاربردترین دستورات عيب یابی : Ping 3 دستور
شبکه می باشد. با اجرای این دستور می توان از برقراری ارتباط با سایت یا IP وارد شده، مطمئن 

می شویم.
 IP آدرس سایت و یا ،Ping بعد از نوشتن دستور ،CMD روش کار بدین صورت می باشد که در

مورد نظر را وارد می کنيم.
در این صورت بسته های تستی )Packet) به طور اتوماتيک به آدرس مربوطه ارسال شده و نتيجه 
برقرار بودن ارتباط با مقصد را نمایش می دهد. همچنين مدت زمان پاسخ گویی و رسيدن بسته 

از مقصد را تحت عنوان Time To Live( TTL) مشخص می کند.
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ـ Ping: تا زماني که عمل Ping کردن را بطور دستي قطع نکنيم، عمليات ارسال و دریافت پاکت  t
اطالعاتي ادامه پيدا خواهد کرد. برای متوقف کردن این دستور باید کليد های Ctrl+C را بفشارید.

چنانچه از مقصد پاسخی دریافت نشود، پيام های دیگری بر روی صفحه CMD ظاهر می شود که 
به معنی عدم ارتباط رایانه شما با آدرس وارد شده می باشد. هر کدام از این پيام ها بيانگر بخشی 

از مشکالتی است که در ارتباط ایجاد شده و می بایست بررسی گردد.
: The Destination Host Unreachable پیام

این مشکل،  به رایانه مقصد پيدا نشده است. براي حل  این پيام بدین معني است که مسيري 
 default gateway رایانه خود و مقصد را بررسي کنيد و همچنين مطمئن شوید که IP تنظيمات

درست تنظيم شده است. 
: The Request Timed Out پیام

این پيام نشان دهنده این است که رایانه شما در مدت مشخص تعيين شده اي پاسخ پاکت ارسال 
رایانه مقصد  با  رایانه شما  ارتباطي  اگر فرض کنيم مسير فيزیکي  را دریافت نکرده است.  شده 
مشکلي نداشته باشد، این پيغام مي تواند نشانگر این مسئله باشد که رایانه مقصد به شبکه وصل 
نيست، خاموش بوده و یا به درستي تنظيم نشده است. همچنين این پيام مي تواند نشانگر این 
باشد که یکي از دستگاه هاي مياني )مانند سویيچ) درست کار نمي کند. در برخي موارد خاص این 
پيام به دليل ترافيک بسيار باالي شبکه به وجود مي آید. همچنين ممکن است که عمل ping به 

آدرس IP اشتباهي صورت گرفته باشد.
 : The Unknown Host پیام

هرگاه رایانه شما توانایی تشخيص آدرس مقصد را نداشته باشد، این پيام را دریافت خواهيد کرد. 
این پيام معموالً وقتي از آدرس مقصد اشتباه استفاده کنيد مشاهده می شود. همچنين گاهی عدم 

تنظيم DNS یا درست کار نکردن DNS هم باعث مشاهده این پيام می شود.
4 دستور ipconfig : با اجرای این دستور می توانيد تنظيمات کارت شبکه و آدرس IP یک رایانه 
را بررسي کنيد. در صورتي که این دستور تنها به کار برده شود تنها اطالعات اوليه کارت شبکه 
مانند نام کارت شبکه، آدرس subnetmask، IP و default gateway نمایش داده می شود. اما 

اگر از دستور {ipconfig /all{ استفاده نمایيد با جزئيات کامل تري رو به رو خواهيد شد.
 TCP/IP به طور مثال، زمانی که کاربر نمی تواند با رایانه هاي دیگر ارتباط برقرار کند، باید آدرس
و Subnet mask رایانه بررسی شود و یا اگر شبکه از DHCP استفاده مي کند، باید بررسی کنيد 

که DHCP بر روي رایانه شما فعال باشد.
 DNS همچنين اگر زمانی کاربری امکان ارتباط با اینترنت را نداشت، باید پارامتر های مربوط به

بررسی شوند.
5 دستور netstat: با اجرای این دستور، کليه پورت ها و ارتباطات خروجي فعال و وضعيت آنها 

نمایش داده می شود.
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سیستم اعالم سرقت اماکن
جدول نحوه سیم کشی سیستم اعالم سرقت

+ BAT باتری حداکثر 7/2 آمپرساعت را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمينال ـ
می نمایيد. متصل 

+ AUX تغذیه چشم ها و سنسورها را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمينال متصل ـ
نمایيد.

SP.بلندگوی بيرونی حداکثر 25 وات به این ترمينال متصل نمایيد

آژیر داخلی و سيرن اماکن را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمينال متصل  + SIRـ
نمایيد.

OPEN DOOR

این ترمينال ویژه دربازکن و کنترل وسایل برقی می باشد حالت پيش فرض آن 
در باز کن )لحظه ای) می باشد در صورتی که بخواهيد ویژه کنترل وسایل برقی 
استفاده کنيد وارد منوی دستگاه شده کد ۳6 را وارد کرده و با فشار یک با دکمه 
ENTER گزینۀ LEVEL را انتخاب نمایيد. ضمناً این ترمينال مانند یک کليد 

عمل می کند و دارای هيچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد.

Z4 , Z۳ , Z2 , Z۱

با سيم مستقل می باشد که ویژه فرمان های چشم ها  این دستگاه دارای 4 زون 
از یک چشم به هر زون  با سنسورها مورد استفاده قرار می گيرد. چنانچه بيش 
باید فرمان کليه چشم ها را باهم سری کرده و به زون مورد نظر  متصل نمایيد 

نمایيد. متصل 

Z8 , Z7 , Z6 , Z5 این دستگاه دارای 4 زون بی سيم می باشد که ویژه چشم سنسور مگنت و دتکتور
بيسيم مورد استفاده قرار می گيرد.

+ DATA این ترمينال جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد. که باید با رعایت جهت + و ـ
ـ به کی پد خارجی دستگاه متصل می شود.

CONTROL 4 این ترمينال ویژه اتصال به 4 رله کنترل وسایل برقی می باشد در صورت نياز
رله مخصوص GM8۹0 را تهيه و به ترمينال متصل نمایيد

OUT۱,OUT2,OUT۳جهت کنترل وسایل برقی

TELجهت اتصال خط تلفن به دستگاه

+ KEY جهت اتصال به ـ۱2+ کی پد خارجی با رعایت جهت مثبت و منفیـ
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جدول عیب یابی سیستم اعالم سرقت:

مشکالت مربوط به 
چشمی ها

و  نمی شود  چشمی  روشن  چراغ 
به محض فعال کردن دزدگير آژیر 

می زند.

مشکل می تواند مربوط به فيوز AUX یا 
سيم کشی تغذیه چشمی  باشد.

چشمی  روشن می شود ولی عمل 
نمی کند.

شده  وصل   Tamper به  سيم ها  احتماال 
 (NC( است، در صورتی که باید به ترمينال

Alarm و Com متصل باشد.

دو یا چند سنسور را به یک زون 
تحریک  با  ولی  کرده ایم  وصل 
نمی کند. عمل  دزدگير  چشمی، 

احتماالً به صورت موازی بسته شده و باید 
سری شود.

عدم تحریک سنسورهای 
بیسیم

تعویض باتری سنسوراتمام شارژ باتری سنسور

معرفی مجدد سنسور به دستگاهعمل نکردن آن سنسور )پاك شدن)

اعالم خطای سنسورهای 
بیسیم

محيط  در  مزاحم  امواج  وجود 
نصب

این  در  بی سيم  سنسور  از  است  بهتر 
نشود. استفاده  محيط ها 

آالرم خطا و به صدا در 
آمدن آژیر هشدار بدون 
حضور فیزیکی انسان در 

محیط

روی  بر  نور  انعکاس  یا  تابش 
مکان یا زاویه چشمی  را تغيير دهيدچشمی

تغيير دمای ناگهانی محيط توسط

بستن کليه منافذ محيط تحت پوششحضور جانواران کوچک در محيط

تعویض چشمیایراد و مشکل چشمی

تعویض باتری شارژیایراد و مشکل باتری دستگاه

آژیر دزدگیر هنگام 
تحریک به صدا در نمی آید.

از درست بستن سيم های بلندگو مطمئن بلندگو درست متصل نشده است.
شوید

بلندگو معيوب باشد.

با اهم متر دوسر بلندگو گرفته شود اگر 
اتصال برقرار بود درست است در غير این 

صورت مشکل دارد

اگر سيرن صدا ندهد باید باتری آن تست 
شود
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اعالم آژیر هشدار بالفاصله 
پس از فعال کردن دستگاه

Aux سوختن فيوزAux تعویض فيوز

محل قطع شدن مسير سيم زون مربوطه و چشمی ها  مسير  کوتاه  اتصال  با 
اصالح می کنيم. و  پيدا  و  خطا 

اعالم خطای زون مربوط به 
نصب دو قسمت مگنت به موازات همفاصله گرفتن دو قسمت مگنتمگنت ها

اعالم هشدار دستگاه پس 
تعویض باتری دستگاهاتمام عمر باتری دستگاهاز قطع برق

اعالم هشدار بدون صدای 
تعویض بلندگوی دستگاهقطعی مسير بلندگو یا خرابی بلندگوبلندگو

عدم تماس تلفن کننده 
خط ثابت با افراد

بررسی و اصالح مسير سيم تلفنقطعی خط تلفن

بررسی و اصالح مسير تحریکعدم تحریک تلفن کننده

تلفن کننده تماس 
نمی گیرد.

خط تلفن را متصل کنيد.خط تلفن متصل نيست

خراب  یا  باشد  نداشته  کارت  سيم 
سيم کارت سالم را متصل کنيدباشد.

تنظيمات سيم کارت را تغيير دهيد.سيم کارت دارای پين کد باشد.

باید اولين تماس با سيم کارت جهت 
اولين تماس را با سيم کارت برقرار کنيد.تست سيم کارت گرفته شده باشد.

سيم کارت را شارژ کنيد.سيم کارت شارژ نداشته باشد.

تنظيمات مربوط به شماره تلفن را 
انجام نداده باشيم.

  (Dialer( D هنگام واردکردن شماره، گزینه
ـ SMS( S)  را تعریف شود.

فعال نشدن دستگاه با 
ریموت

تعمير یا تعویض ریموتخرابی ریموت

تعمير باتری ریموتاتمام شارژ باتری ریموت

معرفی مجدد ریموت به دستگاهپاك شدن ریموت از حافظه دستگاه
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مشخصات فنی و عمومی تجهیزات اعالم سرقت :
: )PIR 1  چشمی دزدگیر )سنسور

ولتاژکاری ۹ تا ۱8 ولت
جریان مصرفی در زمان بيکاری ۱2 ميلی آمپر

سرعت تشخيص 0/2 تا ۳/5 ميلی ثانيه
زاویه دید ۹0 تا ۱۳0 درجه

برد دید ۱0 تا ۱5 متر
مصونيت در برابر نور سفيد تا 6500 لوکس

دمای کاری 20 تا 50 درجه سانتی گراد
وزن 74 گرم

2  بلندگو:
قدرت خروجی ۳0 تا 80 وات

AC حداکثر دامنه ولتاژ ۹ تا ۱۳ ولت
ضدآب

3  سیرن :
DC ولتاژکاری 6 تا ۱5 ولت

جریان مصرفی 280 ميلی آمپر
قدرت 80 تا ۱50 دسی بل

وزن 70 گرم

4  سنسور لرزشی:
جریان قابل تحمل 500 ميلی آمپر

DC ولتاژ 6 تا ۱4 ولت
محدوده تشخيص تا شعاع 2/5 متر

                  PIR الگوهای تشخیص چشمی باسیمMicrowave باسیم
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5  مگنت :
بدنه این سنسور از جنس پالستيک ABS می باشد.

جریان قابل تحمل 500 ميلی آمپر
DC ولتاژ ۱ تا 200 ولت

توان ۱0 وات
فاصله 2 قطعه از هم حداکثر ۱0 سانتی متر

2۹mm × ۱4mm × ۹mm :اندازه
وزن ۱5 گرم

6  دستگاه مه ساز:
جنس بدنه آهنی

ظرفيت مخزن 5/۱ ليتر 
ولتاژ تغذیه 220 ولت متناوب

مجهز به ریموت کنترل رادیویی
نصب دستگاه به صورت دیواری و سقفی

ظرفيت خروجی مه 28 متر مکعب در ثانيه
قابليت اتصال به پدال و سنسورهای تشخيص حرکت

توان مصرفی متوسط 45 وات بر ساعت، توان ماکزیمم دستگاه 700 وات 
قابليت اتصال به ماژول GSM یا سيستم حفاظتی جهت برقراری تماس در هنگام فعال شدن

دارای باتری پشتيبان با قابليت مدت زمان عملکرد تا 2 ساعت در حالت فعال و 24 ساعت در 
حالت آماده به کار.

روش تنظیم جامپرهای چشمی  بی سیم:
جهت کددهی بی سيم الزم است جامپر های D۳ـD2ـD۱ـD0 بسته شود جامپرهای D0 در 
سمت H جامپرهای D2 در سمت L و جامپر D۳ در سمت H قرار می گيرد و الباقی جامپرها را 
به صورت دلخواه و متفاوت بچينيد، چشم را روشن نموده، حال طبق دفترچه راهنما، با دستگاه 

ست نمایيد. شکل زیر نمونه ای از این چينش را نشان می دهد:

L

N

H

A0A۱A2A۳A4A5A6A7D0D۱D2D۳

 در بين چشمی های بيسيم، چشمی  بی سيم FOX کمی  متفاوت از بقيه است. به گونه ای که 
جامپرهای A0 تا A۹ باید به طور اتفاقی قرار گيرند. و جامپرهای A۱0 و A۱۱ حتماً باید در 

سمت چپ )L) باشند.
روش تنظیم جامپرهای دتکتور بی سیم:

در   D0 جامپر ها شود.  بسته   D۳ الی   D0 جانپر ها است  الزم  بی سيم  دتکتور  کددهی  جهت 
حالت H جامپر D۱ در حالت H جامپر D2 در حالت L و جامپر D۳ در حالت H قرار بگيرد و 
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جامپر های )A0 الی A7 ) به صورت دلخواه و متفاوت چيده شود. دتکتور را روشن نموده و طبق 
دفترچه راهنما دتکتور را با دستگاه ست نمایيد.

L

N

H

A0A۱A2A۳A4A5A6A7D0D۱D2D۳

HNL

A0

A۱

A2

A۳

A4

A5

A6

A7

D0

D۱

D2

D۳

روش تنظیم جامپرهای مگنت بی سیم:
جهت کددادن مگنت بی سيم جامپر ها D0 تا D۳ باید بسته شود جامپرD0 در سمت L جامپر
D۱ در سمت L قرار می گيرد جامپر D2 در سمت H و جامپر D۳ در سمت L قرار بگيرید و 
از جامپرهای )A0 الیA7) را به صورت دلخواه و متفاوت بچينيد سپس باتری مگنت را در جای 
خود قرار داده و طبق دفترچه راهنما مگنت را ست کنيد. شکل باال نمونه ای از این چينش را 
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نشان می دهد:
 در صورتی که بيش از یک عدد چشم دتکتور یا مگنت بی سيم قرار است به دستگاه ست 
 A7 تا A0 جامپرهای D۳ تا D0نمایيد حتماً قبل از ست کردن باید عالوه بر تنظيم جامپرهای
هر چشم را به صورت متفاوت بچينيد در غير این صورت دستگاه بيش از یک سنسور یا مگنت و 
یا چشم بی سيم را قبول نمی کند در صورتی که بدون تغيير جامپر ها سنسور چشم یا مگنتی را 
به دستگاه ست کرده اید باید ابتدا سنسور بی سيم آن زون را حذف کرده و پس از تغيير جامپرها 
مجدد ست نمایيد ضمناً پس از ست کردن چشم بی سيم چشم مورد نظر را خاموش و سپس 

چشم بعدی را ست نمایيد.

سیستم اعالم حریق
تفاوت سیستم های اعالم حریق متعارف با آدرس پذیر:

اعالم حریق آدرس پذیر

اعالم حریق متعارف
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ساختمان های تجاری، اداری و ترکيبی که نياز به سيستم کشف و اعالم حریق دارند :
1 ساختمان های تجاری تک واحد )مانند مراکز خرید و...) با متراژ ۹44 متر مربع و بيشتر.

تبصره : ساختمان های تجاری که کنار هم ساخته شده و هيچ ورودی مشترکی ندارند مانند بند 
الف می باشند.

2 ساختمان های تجاری دارای ورودی مشترك و متراژ کل )تجميع) ۳00متر مربع و بيشتر.
3 ساختمان های تجاری اداری و اداری مسکونی با بيش از ۳ طبقه از کف زمين و یا متراژ کل 

)تجميع)۳00مترمربع و بيشتر.
و  تجاری  واحد های  )تجميع  بيشتر  و  واحد   5 مجموع  با  مسکونی  تجاری،  ساختمان های   4

مسکونی).
5 در ساختمان های با کاربری مختلط در صورتی که هر کدام از کاربری ها به صورت مجزاء طبق 
شرح بندهای فوق و یا جداول مسکونی نياز به سيستم کشف و اعالم حریق داشته باشند، در کل 

بنا بایستی سيستم کشف و اعالم حریق طراحی و نصب گردد.
6 در ساختمان هایی با کاربری مختلط که الزم است سيستم کشف و اعالم حریق نصب گردد، 

می بایست سيستم فوق به صورت یکپارچه و یا مرتبط انتخاب، طراحی و نصب گردند.
توجه : گروه های ساختمانی الف، ب، ج و د بر اساس آیين نامه مقررات ملی طبقه بندی شده است.
توضیح : در صورت نياز به سيستم کشف و اعالم حریق در ساختمان های مذکور، نوع سيستم از 
جدول زیر مشخص می گردد. در صورتی که انتخاب سيستم به نحوی است که هم شامل سيستم 

متعارف و هم سيستم آدرس پذیر می گردد، سيستم از نوع آدرس پذیر طراحی و اجراء گردد.
همچنين در ساختمان هایی که سيستم کشف و اعالم متعارف پيشنهاد گردیده است می توان از 

سيستم هوشمند آدرس پذیر استفاده نمود.
در کليه ساختمان های مسکونی با شرایط ذیل سيستم های کشف و اعالم حریق الزامی  است :

1 ساختمان های ۹ سقف و بيشتر از تراز صفر
2 واحد های مسکونی با حداقل ۳۳ واحد و بيشتر

3 در کليه ساختمان های گروه »د« و باالتر سيستم اعالم حریق آدرس پذیر الزامی  است.
انتخاب  در  سهولت  به منظور  اما  می باشد  طراح  عهده  به  حریق  اعالم  سيستم  نوع  انتخاب   

نمود. استفاده  زیر  جداول  از  می توان 
آن،  کاربری  و  ساختمان  نوع  براساس  حریق  اعالم  سيستم  نوع  انتخاب  نحوه  زیر،  جداول  در 

است:  شده  مشخص 

سیستم آدرس پذیرسیستم متعارفنوع و کاربری ساختمان

گروه ج و دگروه الف و بساختمان های تجاری

ساختمان های مختلط )اداری وتجاری و عمومی و...) به جز 
گروه ج و دگروه الف و بتجاری مسکونی



215

20 واحد و به باال و یا تا ۱۹ واحدساختمان های مختلط تجاری مسکونی
گروه د

گروه ج و دگروه الف و بساختمان های اداری

گروه ج و دگروه الف و بدانشگاه دبيرستان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و پژوهشی

گروه ب و ج و دگروه الفمهد کودك کودکستان و محل نگهداری نوزادان و کودکان

گروه الف و ب و ج و د____________محل نگهداری معلولين و سالمندان

هتل خوابگاه دانشجویی مهمانسرا های اداری و خوابگاه های 
عمومی و زائرسرا

تا 25تخت ویا تا 
۱2اتاق

از 25تخت و یا ۱2اتاق 
به باال

گروه ب و ج و دگروه الفنمایشگاه کتابخانه گالری سالن مطالعه

مراکز درمانی بدون تخت بستری از قبيل درمانگاه کلينيک 
گروه ب و ج و دگروه الفپزشکی قانونی و...

مراکز درمانی با تخت بستری از قبيل بيمارستان زایشگاه 
کلينيک دارالشفا و...

گروه الف و ب و ج و د___________

گروه ب و ج و دگروه الفهتل آپارتمان

ساختمان های باستانی موزه و محل نگهداری آثار هنری و 
گروه ب و ج و دگروه الفباستانی

گروه ب و ج و دالفتاالر های پذیرایی تئاتر سينما و محل های تجمع عمومی

ساختمان های عمومی از قبيل سالن و محل های ورزشی 
گروه ج و دگروه الف و باستخر سونا حمام عمومی گلخانه به جز سالن چند منظوره

گروه الف و ب و جایگاه عرضه و سوخت
با ناظر کارفرماج و د

گروه دگروه الف و ب و جانبار ها و سردخانه

گروه الف و ب و ج و د___________پارکينگ مسقف

گروه الف و ب و ج و د___________سالن انتظار و سالن داخلی فرودگاه

گروه الف و ب و ج و د____________مراکز انتظامی  و محل های وابسته به آن
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مراکز مذهبی از قبيل مساجد، حسينيه، دارالقرآن، حوزه های 
گروه ج و دگروه الف و بعلميه، مصلی، کليسا

گروه الف و ب و ج و د___________انبار های سوخت

جدول انتخاب نوع سیستم اعالم حریق براساس نوع ساختمان:

ساختمان بيش از ۱0 طبقه ساختمان 20 واحد و به باالسیستم آدرس پذیر
از کف

ساختمان بيش از 5000 
متر مربع

ساختمان کمتر از 5 طبقه از سیستم متعارف
کف و ۱۱ واحد و به باال

ساختمان 5 طبقه از کف و به 
باال تا ۱0 سقف

ساختمان ۱۱واحد به باال 
تا 20 واحد

طبقه بندی سیستم های اعالم حریق براساس اهداف آنها:
در کتاب با انواع طبقه بندی سيستم اعالم حریق که شامل M، L و P بودند آشنا شدید. جدول 

زیر انواع مکان ها براساس این طبقه بندی را نشان می دهد.

توضیحاتدسته معمول سیستمنوع محل

مکان های متداول کار نظير:
ادارات، مراکز خرید، 

کارخانه جات، انبارها و 
رستوران ها

M یا P2\M یا P۱\M 

سيستم دستهM به طور معمول نياز قوانين را 
برآورده می کند، با این وجود اغلب با سيستم 
الزامات  ساختن  برآورده  به منظور   P دسته 
بيمه گران، مانند بيمه نامه شرکت برای حفاظت 
از اموال، یا برای حفاظت در برابر وقف کسب و 

کار ترکيب می شود.

 

L۱ یا L2هتل ها و خوابگاه ها

معموالً  طراحی  الزامات  خواب،  محل های  در 
 L۳ دسته  سيستم  برای  توصيه ها  براساس 

است. 
وليکن کاشف ها به طور معمول در اکثر اتاق ها 
و مناطق نصب می شود، از آنجایی که حریق 
می تواند  ساختمان  از  منطقه  هر  در  تقریباً 
بنابراین،  باشد،  برای ساکنان درخواب  تهدید 
در عمل دسته سيستم حداقل L۳ است. در 
صورتی که تعداد اندکی فضای حفاظت نشده 
 L۱ سيستم  دسته  عماًل  باشد  داشته  وجود 
است مگر توصيه های که نصب کاشف را در 

دسته L۱ را منع کرده باشد.

خانه های بزرگ عمومی )تصرف غير 
مسکونی) 

Mـ
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خانه ای عمومی با تصرف 
ـL2مسکونی

مدرسه ها، به غير از مدرسه های
کوچک تک طبقه با کمتر از 

۱60دانش آموز

M\P2\L4 یا M\P2یاM 
M\P2\L5 یا 

این دسته سيستم به طور معمول براساس یک 
ارزیابی از ریسک حریق است. در بسياری از 
مدارس به سيستم دسته P به منظور مقابله 
با خطر آتش سوزی عمدی نصب می شود. در 
مدارسی که در زمان های مشخص نسبتاً پر از 
 L5 یاL4 سکنه می شود. یک سيستم دسته
بعضی مواقع مناسب در نظر گرفته می شود.

L۱ )با تغييرات کوچک بيمارستان ها
احتمالی)

محل اجتماع، )نظير سينماها، 
تئاترها، کلوپ های شبانه، تاالرهای 
نمایشگاه، موزه ها و گالری ها، مراکز 

تفریحی و...)
محل های کوچک )نظير اقامت کمتر 

از ۳00نفر)
سایر محل ها

M

 L4تا L۱

 ـ

سيستم L۱ اغلب در ساختمان های مجتمع 
یا بزرگ ارائه می شود.

ـM\L5ترمينال های حمل ونقل

 L۱تاL۳ مراکز خرید سرپوشيده

طراحی دقيق باید محاسبه شده بوده و اغلب 
را شکل  راه حل مهندسی حریق  از  بخشی 

می دهد.

L۱ برای محل های بزرگ و وسيع مناسب تلقی L۱ تاL۳ محل های مراقبتی مسکونی
می شود.

M\L5زندان ها

ساختمان های با تخليه فازبندی 
L۳شده

ساختمان های که در آنها 
سایر اقدامات حفاظت در باربر 
حریق، از جمله مسير های فرار، 

M\L5راهنمایی حرکتی مشخص

جبران  برای  شده  نصب  حریق  کاشف های 
حدقل استاندارد حفاظت در برابر حریق را تامين 

می کند.
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ساختمان های دارای اتاق های 
داخلی که فرار از آنها تنها از 
طریق عبور از دیگر اتاق ها 

ممکن است، جایی دکه دید بين 
اتاق های داخلی و اتاق دسترسی 

ناکافی است.

M\L5

کاشف های دودی در اتاق
دسترسی قرار می گيرد.

ساختمان های که در آنها 
کشف کننده خودکار حریق برای 
بهره برداری از سایر سيستم های 
حفاظت حریقی ضروری است 
)نظير نگهدارنده مغناطيسی 

درب)

M\L5

مراقبت ضرورت دارد به منظور اطمينان از این که 
کاشف های حریق خودکار به نحوی قرار بگيرند 
که دود سرد نتواند از سطح پایين کاشف ها عبور 
نموده و موجب رهایی نگهدارنده های مغناطيسی 

درب و عبور دود از درب های باز شود.

شرایطی که در آنها حریق به 
سرعت می توانند از یک منطقه 
خالی از سکنه گسترش یافته و 
راه های فرار مناطق دارای سکنه 

را تخریب نماید.
M\L5 یا M\L4

عملکرد مرسوم شامل قرار دادن کاشف های 
حریق خودکار درکليه مناطق خالی از سکنه 

نظير انبار یا موتورخانه نمی شود.

هر ساختمانی که در آنها کشف 
خودکار حریق به عنوان ضرورتی 
برای بيمه اموال به منظور جذب 
تخفيف حق بيمه مهيا می شود.

M\P2 یا M\P۱
ـ

 
نمونه هایی از دیتاشیت تجهیزات اعالم حریق آدرس پذیر:

مرکز کنترل اعالم حریق آدرس پذیر سنس:
توضیحات:

برنامه ریزی  قابل  ميکروکنترلی  حریق  اعالن  کنترل  مرکز  یک  آدرس پذیر،  کنترل  مرکز  این 
می باشد. این پنل، یک سيستم آدرس دهی شده استفاده می کند و مدیریت مطمئنی، روی روش 
اخطار و نشانگرها دارد. این مرکز کنترل، قادر است، حریق را از طریق یک سيستم آدرس دهی 
شدۀ قابل توسعه تا ۹ حلقه، مدیریت نماید. هر حلقه، قادر است تا 240 دتکتور و ماژول ورودی/

خروجی را کنترل نماید.
مشخصات سخت افزاری:

 ميکرو پروسسور ۳2 بيتی
 یک حلقه قابل آدرس دهی با پروتکل دیجيتال به صورت باز یا بسته قابل ارتقا تا ۹ لوپ

 240 قطعه قابل آدرس دهی برای هر لوپ
 نمایشگر لمسی خازنی4/۳ اینچ با رزولوشن272*480 پيکسل

 حفاظت اتصال کوتاه لوپ
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(۱A یک خروجی برای آژیر یا تلفن کننده )24 ولت ـ جریان 
 ۳0vdc,۱20vac۱ خروجی 

 خروجی 485ـRS برای استفاده لوازم جانبی
 خروجی 2۳2ـRS یا micro USB جهت برنامه ریزی یا مانيتورینگ

( PTLAN ۱0 )انتخابی در بردMb/s کارت شبکه 
(ONE RDD کانال خروجی )انتخابی در برد 

( ONE RING مدیریت شبکه بين پنل ها )انتخابی در برد 
 24V / ۱7Ah باطری مورد نياز 2 عدد 

 تغذیه پشتيبانی با خروجی 24 ولت و جریان 500 ميلی آمپر و محافظ اتصال کوتاه
 در ابعاد ۱20*4۱*4۱0 ميلی متر

مشخصات نرم افزاری:
 کنترل پنل برای دتکتورهای با سيم یا بی سيم دو منظوره

 قابليت تعریف ۱۹2 زون تشخيص مستقل
 ۱۹2 تابع منطقی

 ذخيره بيش از ۱000 رویداد آخر
 حلقه های آنالوگ با برنامه ریزی اتوماتيک
 حلقه های آنالوگ با آدرس دهی اتوماتيک

 ترسيم نقشه قطعات
 ارتباط با سایر کنترل پنل ها توسط شبکه تلرانس خطا

 رابط کاربری چند زبانه
 قابليت تغيير لوگو و رنگ و نمایشگر لمسی مطابق با سليقه مشتری

 مدیریت انواع دتکتور ها و ماژول های آنالوگ چند پروتکلی
LED قابليت تغيير رنگ 

EN544ـ , EN54استاندارد طراحی 2ـ 

S6ـARDدتکتور حرارتی دما افزایشی 300ـ
دتکتور حرارتی دما افزایشی، دتکتوری است که به افزایش ناگهانی دما حساس بوده. اعالن حریق 
می نماید. عملکرد دتکتور براساس استاندارد بين المللی تنظيم شده است به گونه ای که با افزایش 

دما با سرعت 8 درجه سانتی گراد بر دقيقه فعال می شود.
 قابليت اطمينان بسيار باال با پردازش حالت چند باره دمای محيط

 تشخيص سریع افزایش دما با پردازش دمای محيط
 مصرف بسيار کم جریان
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اطالعات فنی

مدل S6ـARD300ـ

طبقه بندی دتکتور حرارتی دما افزایشی آدرس پذیر

کالس A۱R

استاندارد طراحی EN545ـ

ولتاژ کارکرد 28ـ  ۱5 ولت

جریان مصرفی در حالت عادی 250 ميکرو آمپر

جریان آالرم 24 ولت ۳ ميلی آمپر

دمای کارکرد 20تا 70 درجه سلسيوس

ميزان رطوبت محيط ۹5% بدون ميعان

ميزان حساسيت به نرخ رشد دما 8 درجه سانتی گراد بر دقيقه

زاویه دیده شدن نشانگر ۳60 درجه

منطقه زیر پوشش دتکتور ۱5 متر

ابعاد ۱00*48 ميلی متر

وزن ۱20 گرم

S6ـAHDدتکتور حرارتی دما ثابت آدرس پذیر 300ـ
در  دما  به  سنسور حساس  یک  از  استفاده  با   S6ـCHD۱0۱ـ مدل  ثابت  دما  حرارتی  دتکتور 
به دستگاه  را  اعالن حریق  حالت  برسد  سانتی گراد  درجه  باالی 70  محيط  دمای  که   صورتی 

می نماید. گزارش  مرکزی 
این دتکتور برای مکان هایی که در آنها تغييرات دمایی و مواد دودزا در شرایط عادی ممکن است 

وجود داشته باشند مناسب است.
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اطالعات فنی

مدل S6ـAHD300ـ

طبقه بندی دتکتور حرارتی دما ثابت آدرس پذیر

کالس دتکتور A2S

استاندارد طراحی EN545  ـ

ولتاژ کارکرد ۱5ـ  28 ولت

جریان مصرفی در حالت عادی 250ميکرو آمپر

جریان آالرم 24 ولت ۳ ميلی آمپر

دمای کارکرد 20تا70 درجه سلسيوس

ميزان رطوبت محيط ۹5% بدون ميعان

دمای آالرم 70درجه سلسيوس

نشانگر حالت عملکرد و آالرم LED

زاویه دیده شدن نشانگر ۳60 درجه

منطقه زیر پوشش دتکتور ۱5 متر

ابعاد ۱00*48 ميلی متر

وزن ۱20 گرم

S6ـASDدتکتور دود نوری آدرس پذیر 300ـ
کار  ميکروپروسسوری  پردازش  از  استفاده  با  S6  که  مدل  آدرس پذیر  هوشمند  دودی  دتکتور 
است. ریز  بسيار  ذرات  با  انواع مختلف دود، حتی  به  نسبت  مناسبی  دارای حساسيت  می کند 

توضیحات:
پردازش ميکروپروسسوری کار  از  استفاده  با  دتکتور دودی هوشمند مدل ۳00ـASDـS6 که 

می کند دارای حساسيت مناسبی نسبت به انواع مختلف دود، حتی با 
ذرات بسيار ریز است. این مدل دارای طراحی خاصی با یک جامپر بوده 

تا بتواند موارد زیر را محقق کند :
1 تشخيص سریع ذرات دود

2  جلوگيری از ورود ذرات گرد و غبار



222

3 محافظت در برابر ورود و اختالل حشرات
4 با حساسيت باال نسبت به انواع مختلف دود

مانند  است،  زیاد  دودزا  و  کند  سوزی  آتش  احتمال  آنها،  در  که  مکان هایی  برای  مدل  این 
می باشد. ایده آل  تجاری  یا  و  مسکونی  محل های 

ویژگی های دتکتور دودی 
 طراحی بروز و پایدار  

 مصرف جریان خيلی کم به کمک فناوری پيشرفته
 حذف هرگونه حساسيت به نور محيط
 ضریب اطمينان باال و حساسيت ثابت

 مدار ميکروکنترلی
FULL SMD تکنولوژی 

 وضعيت پيش هشدار LED ها
 حذف نویز و وضعيت های گذرا

 الگوریتم هوشمند
 مصونيت در برابر نور محيط

اطالعات فنی

مدل S6ـASD300ـ

طبقه بندی دتکتور دود نوری آدرس پذیر

استاندارد طراحی EN54/7

ولتاژ کارکرد ۱5Vdcـ28

جریان مصرفی حالت نرمال 250 ميکرو آمپر

جریان آالرم 24 ولت ۳ ميلی آمپر

دمای کارکرد 20تا 70 درجه سلسيوس

ميزان رطوبت محيط ۹5% بدون ميعان

ميزان حساسيت به دود 0/۱ db/m

زاویه دیدن نشانگر ۳60

ابعاد ۱00*50 ميلی متر

وزن ۱20 گرم

S6ـAMDدتکتور مولتی 300ـ
۱0۱ـCMDـS6 یک دتکتور مولتی سنسور است که شامل یک جامپر تشخيص دود به عالوه 
سنسور حرارتی  می باشد و در واقع دو نوع دتکتور دودی و حرارتی دما ثابت را با هم به همراه 

دارد.

FULL SMD تکنولوژی 

وضغیت پیش هشدار LED ها

حذف نویز و وضعیت های گذرا

الگوریتم هوشمند

مصونیت در برابر نور محیط
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3 محافظت در برابر ورود و اختالل حشرات
4 با حساسيت باال نسبت به انواع مختلف دود

مانند  است،  زیاد  دودزا  و  کند  سوزی  آتش  احتمال  آنها،  در  که  مکان هایی  برای  مدل  این 
می باشد. ایده آل  تجاری  یا  و  مسکونی  محل های 

ویژگی های دتکتور دودی 
 طراحی بروز و پایدار  

 مصرف جریان خيلی کم به کمک فناوری پيشرفته
 حذف هرگونه حساسيت به نور محيط
 ضریب اطمينان باال و حساسيت ثابت

 مدار ميکروکنترلی
FULL SMD تکنولوژی 

 وضعيت پيش هشدار LED ها
 حذف نویز و وضعيت های گذرا

 الگوریتم هوشمند
 مصونيت در برابر نور محيط

اطالعات فنی

مدل S6ـASD300ـ

طبقه بندی دتکتور دود نوری آدرس پذیر

استاندارد طراحی EN54/7

ولتاژ کارکرد ۱5Vdcـ28

جریان مصرفی حالت نرمال 250 ميکرو آمپر

جریان آالرم 24 ولت ۳ ميلی آمپر

دمای کارکرد 20تا 70 درجه سلسيوس

ميزان رطوبت محيط ۹5% بدون ميعان

ميزان حساسيت به دود 0/۱ db/m

زاویه دیدن نشانگر ۳60

ابعاد ۱00*50 ميلی متر

وزن ۱20 گرم

S6ـAMDدتکتور مولتی 300ـ
۱0۱ـCMDـS6 یک دتکتور مولتی سنسور است که شامل یک جامپر تشخيص دود به عالوه 
سنسور حرارتی  می باشد و در واقع دو نوع دتکتور دودی و حرارتی دما ثابت را با هم به همراه 

دارد.

FULL SMD تکنولوژی 

وضغیت پیش هشدار LED ها

حذف نویز و وضعیت های گذرا

الگوریتم هوشمند

مصونیت در برابر نور محیط

این دتکتور می تواند در بازه وسيعی از محل ها کاربرد داشته باشد چرا 
که به طور همزمان دو فاکتور ناشی از آتش سوزی را بررسی می نماید.

توضیحات:
یک  شامل  که  است  سنسور  مولتی  دتکتور  یک   S6ـAMD۳00ـ
دو  واقع  در  و  به عالوه سنسور حرارتی می باشد  دود  تشخيص  چامبر 

دارد. به همراه  با هم  را  ثابت  دما  و حرارتی  نوع دتکتور دودی 
این دتکتور می تواند در بازه وسيعی از محل های کاربرد داشته باشد 

چرا که به طور همزمان دو فاکتور ناشی از آتش سوزی را بررسی می نماید.

اطالعات فنی:

مدل S6ـAMD300ـ

طبقه بندی دتکتور مولتی سنسور دودی ـ حرارتی آدرس پذیر

کالس A2S

استاندارد طراحی EN545/7ـ

ولتاژ کارکرد 28ـ  ۱5 ولت

جریان مصرفی در حالت عادی 250 ميکرو آمپر

جریان آالرم 24 ولت ۳ ميلی آمپر

دمای کارکرد 70ـ20 درجه سلسيوس

ميزان رطوبت محيط ۹5% بدون ميعان

دمای آالرم 70 درجه سلسيوس

نشانگر حالت عملکرد و آالرم LED

زاویه دیده شدن نشانگر ۳60 درجه

منطقه زیر پوشش دتکتور ۱5 متر

زمان اعالم آالرم 4ثانيه

ابعاد ۱00*48 ميلی متر

وزن ۱20 گرم
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S1ـACPشستی قابل ریست آدرس پذیر 300ـ
آدرس پذیر  شستی  یک   S۱ـACPحریق ۳00ـ اعالن  شستی 
شستی،  این  آسان  ریست کردن  و  تست  قابل  خصوصيت  است 

می برد. باال  را  آن  از  استفاده  و  نصب  سهولت 
توضیحات:

آدرس پذیر  شستی  یک   S۱ـACPحریق ۳00ـ اعالن  شستی 
شستی،  این  آسان  ریست کردن  و  تست  قابل  خصوصيت  است 
سهولت نصب و استفاده از آن را باال می برد. همچنين این شستی 

مجهز به چراغ نشانگر LED عملکرد است و در صورت عمل کردن شستی به آسانی قابل تشخيص 
می باشد.

اطالعات فنی:

مدل RC100ـ

طبقه بندی شستی قابل ریست شدن

استاندارد طراحی EN54۱۱ـ

ولتاژ کارکرد ۳5-۹ ولت

جریان مصرفی در حالت عادی 250 ميکرو آمپر

جریان آالرم 24 ولت ۳ ميلی آمپر

دمای کارکرد ۱0تا 70 درجه سلسيوس

ميزان رطوبت محيط ۹5% بدون ميعان

استاندارد ایپی معادل IP40ـ

نوع شستی Type A استفاده داخلی

ابعاد ۹5*۹5*50 ميلی متر

وزن ۱۳0 گرم
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: IR دتکتور شعله
کابل حرارتی:

کابل دارای شیلد مختص سیستم متعارف:

کابل حرارتی:
کابل دارای شیلد مختص سیستم متعارف
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کابل دارای شیلد و بدون شیلد مختص سیستم آدرس پذیر:



227

جداول مرتبط با تجهیزات اعالم حریق:
: BS/EN جدول ضوابط طراحی سیستم های اعالم حریق براساس

مالحظاتشرایطشرح

2/5 سانتی مترحداقل فاصله کاشف دودی از سقف

60 سانتی مترحداکثر فاصله کاشف دودی از سقف

2/5 سانتی مترحداقل فاصله کاشف حرارتی از سقف

۱5 سانتی مترحداکثر فاصله کاشف حرارتی از سقف

بند ۳ـ4ـ۱ـ506 سانتی مترحداقل فاصله کاشف ها از دیوار

5/۳ مترحداکثر فاصله کاشف دودی از دیوار

۳/8 مترحداکثر فاصله کاشف حرارتی از دیوار

در ارتفاع نصب ۳ متر )بند ۳ـ4ـ۱ـ۹)۱0/6 مترحداکثر فاصله بين کاشف های دودی

در ارتفاع نصب ۳ متر )بند ۳ـ4ـ۱ـ۹)7/5 مترحداکثر فاصله بين کاشف های حرارتی

۱00 سانتی مترحداقل فاصل کاشف از دریچه های دمنده سقفی

۱50 سانتی مترحداکثر فاصله کاشف از درب خروجی و آسانسور

در ارتفاع نصب ۳ متر۱۱2 متر مربعسطح پوشش هر کاشف دودی نقطه ای

در ارتفاع نصب ۳ متر56/۳ متر مربعسطح پوشش هر کاشف حرارتی نقطه ای

۱500 متر مربعحداکثر سطح پوشش هر کاشف بيم

۱0% ارتفاع حداکثر برآمدگی و فرورفتگی در زیر سقف
سقف

بند ۳ـ4ـ۱ـ۱8

25 مترحداکثر ارتفاع نصب کاشف بيم

۱۱ مترحداکثر ارتفاع نصب کاشف دودی

58 °C 8 مترحداکثر ارتفاع نصب کاشف حرارتی

در صورت عدم وجود مواد قابل اشتعال80 سانتی مترحداکثر عمق سقف کاذب بدون سيستم اعالم

۳0 مترحداکثر فاصله دسترسی به شستی ها

۱40 سانتی مترحداکثر ارتفاع شستی از کف تمام شده

۱۱0 سانتی مترحداقل ارتفاع شستی از کف تمام شده
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60 مترحداکثر مير پيمایش تا رویت چراغ از شروع زون

45 مترحداکثر مسير پيمایش تا شستی اعالم

۳0 مترحداکثر فاصله بين دو شستی اعالم حریق

2 مترحداکثر فاصله آژیر از کف تمام شده

۱40 سانتی مترارتفاع نصب دستگاه مرکزی از کف تمام شده 

۱ ميلی متر مربعحداقل سطح مقطع کابل یا سيم مصرفی

۱20 دسی بلحداکثر صدای توليد شده توسط آژیر الکترونيکی 

بل 65 دسی بلحداقل صدای توليد شده توسط آژیر الکترونيکی  دسی   75 خواب  اتاق های  برای 
می باشد.

۱000 هرتزحداکثر فرکانس صدای توليد شده توسط آژیر

500 هرتزحداقل فرکانس صدای توليد شده توسط آژیر

۱/5 مترحداکثر فاصله شستی تا هرخروج

۳ ثانيهحداکثر فاصله پخش آالرم از زمان فشار دادن شستی

50 سانتی مترحداقل فاصله شعاعی کاشف تا کاالهای انبار شده

7/5 مترحداکثر فاصله افقی هر نقطه از فضا با خط پرتو

:NFPA جدول ضوابط طراحی سیستم های اعالم حریق براساس

شرایطشرح

۹/۱ مترفاصله قابل قبول بين کاشف های دودی در شرایط معمولی

۱20 ثانيهحداکثر زمان انتقال هوا از دورترین نقطه به کاشف نمونه گير از هوا

نصب کاشف 
حرارتی روی دیوار

۱00 ميلی مترحداقل فاصله کاشف حرارتی شده روی دیوار تا زیر سقف

۳00 ميلی مترحداکثر فاصله کاشف حرارتی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف

نصب کاشف 
حرارتی زیر تير

۳00 ميلی مترحداکثر ارتفاع تير

2/4 مترحداکثر حدفاصل مراکز تيرها از یکدیگر

50 سانتی مترحداکثر فاصله مجاز کاشف حرارتی خطی نصب شده روی دیوار تا سقف

0/5Sحداکثر فاصله کاشف حرارتی با دیوار یا پارتيشن با ارتفاع بيش از 85% ارتفاع سقف
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0/7Sحداکثر فاصله دورترین نقطه سقف از کاشف حرارتی نقطه ای

0/5Sحداکثر فاصله کاشف های حرارتی تا تيرچه

2/۳Sحداکثر فاصله کاشف ها با تيرهای بار ارتفاع بيش از ۱00 ميلی متر

۱0 مترحداکثر ارتفاع مجاز سقف برای کاشف حرارتی

شرایط مجاز نصب 
کاشف های دودی

صفر درجه حداقل دمای محيط
سانتی گراد

۳8 درجه سانتی گرادحداکثر دمای محيط

۹۳%حداکثر رطوبت نسبی

۱/5 متر بر ثانيهحداکثر سرعت هوا

نصب کاشف 
دودی روی دیوار

۱00 ميلی مترحداقل فاصله کاشف دودی نصب شده روی سقف تا دیوار مجاور

۱00 ميلی مترحداقل فاصله کاشف دودی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف

۱5 مترحداقل فاصله تأیيد شده کاشف های چند حسگره از یکدیگر

۱00 ميلی مترحداقل فاصله کاشف حرارتی نصب شده روی سقف تا دیوار مجاور

شستی اعالم 
حریق

۱/۱مترحداقل ارتفاع نصب شستی

۱/۳7حداکثر ارتفاع نصب شستی

۱/5 مترحداکثر فاصله نصب شستی از درب ورودی

6۱ مترحداکثر فاصله پيمایش برای دسترسی به شستی در هر طبقه
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مقایسه آشکارسازهای مرسوم:

مقاومت محیطیکار بردمعایبمزایاویژگی

آشکار ساز
ماوراء بنفش

)آشکار ساز شعله)

ـ پاسخ سریع
ـ پوشش وسيع

ـ عدم تأثيرپذیری 
زیاد

ـ نياز به خط مستقيم 
دید

ـ تشعشعات 
ماوراءبنفش توسط 
دود غليظ جذب 

می گردد

ـ در مناطق عمومی که 
شعله از نشانه های اصلی 

بروز آتش می باشد.
ـ نواحی سوخت و 

هيدروکربن ها
ـ نواحی باز

ـ خيلی خوب 
ـ عدم تأثيرپذیری از باد، 

باران و غيره 
ـ اگر حساسيت آن 

از2800 آنگستروم کمتر 
باشد از نور خورشيد تأثير 

می پذیرد

آشکار ساز
مادون قرمز

)آشکار ساز شعله)

ـ پاسخ سریع
ـ پوشش وسيع

ـ عدم تأثيرگذاری 
از باد

ـ عدم جذب 
توسط دود

ـ نياز به خط مستقيم 
دید

ـ تشعشعات 
خورشيدی و 

ماشين آالت گرم 
با ارتعاش باال 

ممکن است موجب 
آشکارسازی اشتباه 

شوند

 .UV ـ همانند
 اما برای نواحی باز و 

مناطقی که ماشين آالت 
با ارتعاش باال کار 
می کنند پيشنهاد 

نمی شود

ـ خوب 
ـ عدم تأثيرپذیر از باد و 

باران و غيره 
ـ تأثيری از نور خورشيد

پاسخ نسبتاً آهستهقابل اطمينانآشکارساز حرارت

ـ در مناطق عمومی  که 
شرایط محيطی برای 
آکار ساز دود مناسب 

نمی باشد.
 ـ به عنوان پشتيبان 

برای آکارساز های شعله 
در مناطق پر طر

ـ خوب 
ـ اگرچه تأثيرپذیری از 
باد استفاده از آنهارا در 
محيط های باز نامناسب 

می کند

آشکار ساز دود

ـ حساسيت باال
ـ قدرت 

آشکارکردن
حرف های نهان 

را درمراحل اوليه 
بروز آتش دارد

به محيط نسبتاً تميز 
نياز دارد

ـ در مناطق عمومی تميز 
که در معرض 

اشغال دهنده ها نيست 
ـ اتاق کنترل 

ـ اتاق سوئيچ گير
 ـ مناطق مسکونی و 

دفتری 
ـ فضای خالی پشت 
سقف و کف کاذب

جهت مناطق باز که به طور 
طبيعی تصویه می شوند 

مناسب نمی باشد

آشکارساز
شعاع نور

ـ دسترسی به 
تعمير و نگهداری 

آسان 
ـ تعداد کمتر 

ـ شعاع پوششی 
بيشتر ـ خواص 

سنسورهای دودی 
را دارد

انبارکردن مواد مطابق 
با استاندارد باشد

در منا طقی که دود و 
ذرات گرد و غبار زیادی 

وجود ندارد استفاده 
می گردد

خوب
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انتخاب آشکارساز براساس نواحی مختلف:

نوع آشکارسازیناحیه

شعله/ حرارتسيستم ذخيره سازی سوخت

شعله/ حرارت/ دوداتاق دیزل ژنراتور

حرارتتعميرگاه

دود/ حرارتاتاق کنترل

دود/ حرارتاتاق باتری

دوداتاق سوئيچ گير )کليد خانه)

حرارت/ دوداتاق های عمومی

دودراه پله

حرارت/ دودسرویس های بهداشتی

طبقه بندی)کالس( حرارتی آشکارسازها)دتکتورها(:

کالس آشکار ساز
حرارت محل 
کاربری درجه 

سلسیوس

حداکثر حرارت 
محل کاربری 

درجه سلسیوس

حداقل حرارت 
پاسخ استاتیک 
درجه سلسیوس

حداکثر حرارت 
پاسخ استاتیک 
درجه سلسیوس

A۱25505465

A225505470

B40656۹85

C558084۱00

D70۹5۹۹۱۱5

E85۱۱0۱۱4۱۳0

F۱00۱25۱2۹۱45

G۱۱5۱40۱44۱60
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حدود ارتفاع سقف تحت پوشش آشکارسازها )به صورت کلی(

 ارتفاع سقف که نباید بزرگ تر از
اعداد زیر باشد )متر(

 ارتفاع سقف
حداکثر قابل اعمال نوع آشکار ساز

۱0/5
۱0/5

۹
7/5

A۱ حرارتی کالس
سایر کالس ها

۱2/5 ۱0/5 دودی نقطه ای

۱2/5 ۱0/5 مونواکسيد کربن

25 25 دودی پرتو نوری

۱2/5
۱4
۱8

۱0/5
۱2
۱5

نودی استثناقی باحساسيت نرمال
حساسيت ارتقا یافته
حساسيت بسيار باال

مطابق مشخصات ارائه شده توسط سازنده سایر آشکارسازها

جداول مربوط به دتکتور حرارتی:

ضریب تغییرفاصله مجاز 
کاشف ها

حداکثر ارتفاع سقف

بر حسب فوت برحسب متر

۱ تا۱0 تا ۳/05

0/۹۱ تا ۱2 تا ۳/66

0/84 تا ۱4 تا 4/27

0/77 تا ۱6 تا 4/88

0/7۱ تا ۱8 تا 5/4۹

0/64 تا20 تا6/۱0

0/58 تا 22 تا 6/7۱

0/52 تا 24 تا 7/۳2

0/46 تا 26 تا7/۹۳

0/40 تا 28 تا 8/54

0/۳4 تا۳0 تا ۹/۱4
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کد رنگی
حداکثر دمای سقف محدوده دمایی دسته بندی 

F°دمایی °C °F °C

بدون رنگ 80 28 ۱۳4ـ۱00 57ـ۳۹ پایين

بدون رنگ ۱۱5 47 ۱74ـ۱۳5 7۹ـ58 معمولی

سفيد ۱55 6۹ 24۹ـ۱75 ۱2۱ـ80 متوسط

آبی 2۳0 ۱۱۱ ۳24ـ250 ۱62ـ۱22 باال

قرمز ۳05 ۱52 ۳۹۹ـ۳25 204ـ۱6۳ خيلی بااال

سبز ۳80 ۱۹4 4۹۹ـ400 25۹ـ205 بسيار بسيار باال

نارنجی 480 24۹ 575ـ500 ۳02ـ260 فوق العاده باال

عالئم مورد استفاده شستی دستی:
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نکات پنل مرکزی آدرس پذیر:
ـ مجهز به مدارهای کنترل دستی، دتکتورهای خودکار از انواع دودی، و حرارتی یا کاری متناسب 
با نياز این نوع تابلو ها باید از نوع ميکروپروسسور پایه و مجهز به نقاط آدرس بوده و حداقل دارای 

مشخصات و امکانات زیر می باشد:
ـ تعداد مدارهای حلقه ای مناطق تشخيص حریق گروه های خروجی و نقاط آدرس پذیر متناسب 

با مورد مصرف بوده و دارای قابليت افزایش برای توسعه آتی باشد.
ـ پنل باید به صورت مدوالر طراحی شده باشد.

ـ دارای سيستم نمایشگر دیداری و شنيداری راه دور باشد.
ـ دستگاه مجهز به سيستم گزارش دهی در ایستگاه مرکزی بر حسب نقطۀ منطقه حریق باشد.

ـ سيستم دارای مدول های کنترل آدرس پذیر باشد.
ـ تابلو دارای لوازم و امکانات الزم مانند LCD/LED برای نشان دادن عيوب و اشکاالت سيستم 

باشد.
ـ مجهز به سيستم جبران انحراف ردیابی باشد.

ـ دارای امکانات الزم برای اینترفيس بين سيستم اعالم حریق و سيستم تهویه برای اینترالك های 
الزم بين راه انداز مکنده تخليه دود و سيستم مزبور باشد.

ـ مجهز به سيستم مخابره کننده دیجيتال برای حداقل دو خط تلفن باشد.
ـ مجهز به باتری و منبع تغذیه با خروجی تثبيت شده 24 ولت مستقيم شارژر اتوماتيک محافظت 
شده در برابر اتصال کوتاه و اتصال معکوس به باتری و دارای قابليت کار با باتری های خشک یا 

آب بندی شده باشد.

                     توضیحات تصویری نکات طراحی و اجرای سیستم های کشف و 
اعالم حریق:

ارتفاع نصب پنل مرکزی:
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نکات مربوط به آشکارساز دودی:
:BS/ EN سطح پوشش آشکارساز دودی براساس

 نصب دتکتور در یک فضا باید به گونه ای انجام شود که 
هيچ نقطه ای از فضا بدون کاشف باقی نماند. تصویر زیر را 

نگاه کنيد:

:NFPA سطح پوشش آشکارساز دودی براساس

نواحی بدون پوشش
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دتکتورهای دودی که به صورت نقطه ای عمل می نمایند، باید با سقف حداقل 2/5 سانتی متر و 
حداکثر 60 سانتی متر فاصله داشته باشند. به تصویر زیر دقت کنيد:

برای اتاق های با مساحت 84 متر مربع و یا کمتر، نصب یک دتکتور دودی کافی است. به تصویر 
زیر دقت کنيد:

نکات مربوط به آشکارساز حرارتی:
:BS/ EN سطح پوشش آشکارسازحرارتی براساس
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مکان صحیح و غلط نصب دتکتورها در کریدور و راه پله:

:CO2 نکات مربوط به آشکارساز گاز

)CO detector( نکاتی درخصوص سنسورهای آشکارساز و هشداردهنده گاز مونوکسید کربن
فاصله طولی و عرضی عملکرد بیم دتکتور:
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نکات جانمایی دتکتورها:
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: BS فاصله افقی دتکتورها از دریچه کولر یا هواساز در استاندارد

:NFPA فاصله افقی دتکتورها از دریچه کولر یا هواساز در استاندارد

فاصله دتکتور تا دیوار کاذبی:
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فاصله دتکتور از روشنایی:

فاصله دتکتور از درب آسانسور:

جانمای دتکتور در سقف های مشبک:

فاصله دتکتوردر سوله های انبار:
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جانمایی دتکتور در سقف های شیب دار:

نکات مربوط به شستی:
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نکات مربوط به آژیر و هشداردهنده ها:
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سیستم نظارت تصویری)دوربین مداربسته(
پیدایش سیستم نظارت تصویری:

داده  نمایش  زیر  در شکل  تصویری)  )نظارت  مداربسته  دوربين  پيشرفت سيستم های  تاریخچه 
است: شده 

فیش تغذیه دوربین مداربسته:
شکل زیر ابعاد یک فيش نری تغذیه را نشان می دهد. همان گونه 
که مشخص است طول این فيش ۱2ميلی متر می باشد و در بازار 
که  همان گونه  همچنين  می باشد.  معروف   ۱2mm فيش  به  هم 
مشخص است می توان با یک فيش مادگی )ورودی) چندین فيش 

نری )خروجی) داشت.
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بررسی خروجی تصویر دوربین مداربسته:
نام  به  عاملی  تصویر،  مقایسه  عددِی  معيارهای  از  یکی  گرفتيد،  فرا  کتاب  در  که  همان طور 
پيکسِل منفرد،  بدین معنا که هر  پيکسل است.  واحد آن  )Resolution) است.  تفکيک پذیری 
کوچک ترین جزء ساختاری یک تصویر است و از نقاط ریزی روی صفحه نمایش تشکيل می شود. 
محور  در  پيکسل  برابر ۱۹20  تصویری  )2MP) خروجی  2مگاپيکسل  دوربين  یک  مثال  برای 
دارد.   (Vertical( عمودی  یا  عرضی  محور  در  ۱080پيکسل  و   (Horizontal( افقی  یا  طولی 
بنابراین خروجی این تصویر ۱۹20*۱080 نيز گفته می شود. با ضرب این دو عدد در یکدیگر 
به حدود دو ميليون پيکسل می رسيم. لذا نام گذاری 2MP یا ۱06×2 نيز به همين دليل است. 

زیر می بينيد: را در جدول  رزولوشن دوربين های دیگر 

تصویر زیر تفاوت دو نوع تصویر 5MP و 2MP را نمایش می دهد:
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تعداد پيکسل ها تنها یکی از عوامل متعدد تأثيرگذار در کيفيت تصویر می باشد و لزوماً افزایش 
تعداد پيکسل ها نشانه بهتر بودن دوربين نخواهد بود. ميزان کيفيت هر پيکسل را می توان برحسب 
مواردی همچون دقت هندسی، دقت رنگ، گستره دیناميکی و ميزان نویز مورد بررسی قرار داد. 
کيفيت پيکسل به عواملی همچون »تعداد تشخيص دهنده های تصویر«، کيفيت لنز، نوع سنسور، 
فرمت  دوربين،  پردازشگر  توانایی  دوربين،  مولفه های  کيفيت  نور،  به  حساس  دیدودهای  اندازه 

ذخيره سازی و عواملی دیگر بستگی خواهد داشت.
ارائه  را  تصویری  نظارت  سيستم های  در   HD دوربين های  کاربرد  ميزان  راست  سمت  تصویر 
به  مربوط  مداربسته  دوربين  فروش  درصد  بيشترین  می شود  مشاهده  که  همان طور  می نماید. 
دوربين های 2MP یا همان ۱080P می باشد. تصویر سمت چپ نيز نمونه ای از زوم تصویر در 

می دهد. نشان  را   HD و  آنالوگ  دوربين های 

همان طور که در کتاب با انواع خروجی تصویر دوربين های مداربسته آشنا شدید اینجا به بررسی 
تفاوت های آنها می پردازیم:

HD-SDIHD-TVIHD-CVIAHDIP Camera

خروجی 
ندارددارد داردداردداردآنالوگ

NTSC/PAL پشتيبانی
می کند

پشتيبانی 
می کند

پشتيبانی 
می کند

پشتيبانی 
می کند

پشتيبانی 
نمی کند

۱080P/720Pوضوح تصویر
کيفيت عالی

۱080P/720P
کيفيت خوب

۱080P/720P
کيفيت متوسط

۱080P/720P
کيفيت خوب

۱080P/720P
 و باالتر

960H/D1 پشتيبانی
نمی کند

پشتيبانی 
نمی کند

پشتيبانی 
می کند

پشتيبانی 
می کند

پشتيبانی 
نمی کند
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با تطبیق 
پذیری 

سنتی های 
DVR  آنالوگ

نداردداردنداردنداردندارد

و ارسال در 
داردندارد نداردنداردنداردتأخیر دریافت

۱00 متر500 متر500 متر۳00 متر۱50 مترفاصله انتقال

نداردداردداردداردداردنصب آسان

روی صدا 
انتقال 

کواکسیال

دارد با تجهيزات 
نداردداردداردندارداضافی

فرمان دیتا 
انتقال روی 
کواکسیال

دارد با تجهيزات  
ندارددارددارددارداضافی

کمپانی 
Techpointمختلف سازنده

آمریکا
DAHUA

چين

 Nextchip
ITE
کره

مختلف

لنز دوربین مداربسته:
زاویه دید تقریبی افقی دوربین برای لنزها:
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در تصاویر زیر دوربين در موقعيت یکسان و فاصله ۱0 متری از ساختمان روبه رو نصب شده است. 
با تغيير لنزها تصاویر را با هم مقایسه می کنيم. با توجه به تصویر مربوط به لنز ۳. 4 ميلی متری، 
واضح است که برای دید کامل تر باید این لنز را انتخاب کنيم. هرچه به لنز 25ميلی متری پيش 

می رویم زوم بيشتر شده و دامنه دید کمتر می شود.

جدول زیر دیتاشيت نوعی یک لنز سه مگاپيکسلی را نشان ميدهد.
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:CCD و CMOS مقایسه حسگرهای
همان طور که در کتاب با انواع حسگرهای 
به  اینجا  شدید  آشنا  مداربسته  دوربين 
بررسی دقيق تر و فنی تر آنها می پردازیم:

تصویر راست ساختار داخلی سنسور CCD و تصویر چپ سنسور CMOS را نشان می دهد:

همان طور که مشخص است ساختار CCD نياز به تجهيزات اضافی تقویت کننده و مبدل آنالوگ 
به دیجيتال دارد که خود این موضوع سبب گرانترشدن و ابعاد بزرگ تر و توان مصرفی باالتر این 

سنسور نسبت به سنسور CMOS می شود.
منو OSD در دوربین:

همان طور که در کتاب فرا گرفتيد منو OSD یکی از امکانات اضافی دوربين است که چندین 
 CVBSتغيير نوع خروجی تصویر )آنالوگ یا ALL IN ONE قابليت دارد. در برخی دوربين های
ـ AHDـ  CVIـ  TVIـ  IP) به عهده OSD می باشد. البته مهم ترین وظيفه منو OSD تنظيمات 
تصویر از نظر کيفيت و تنظيمات نور و رنگ و موارد مشابه است که نمونه ای از این تنظيمات را در 
فلوچارت زیر مشاهده می نمایيد. همچنين رنگ بندی کابل منو OSD را در زیر مشاهده می کنيد:
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: COC یا UTC قابلیت

انتخاب دستگاه ضبط کننده:
یکی از مهم ترین مشخصاتی که جهت انتخاب صحيح DVR وجود دارد مشخصات سخت افزاری 
)چيپست پردازنده) آن می باشد. اگر با این قطعه آشنا نباشيد در انتخاب دستگاه دچار مشکل 
خواهيد شد. جدول زیر مشخصات سخت افزاری DVR های 2مگاپيکسل )رزولوشن ۱080) را 

نمایش می دهد:



250

معرفی امکانات و قابلیت های دوربین و دستگاه های ضبط سیستم نظارت تصویری :
تصویر زیر قابليت های مختلف XVR SIMARAN را نمایش می دهد:

تصویر زیر قابليت پشتيبان گيری مستقيم هنگام بازپخش را نمایش می دهد:

تصویر زیر قابليت پشتيبانی از تقویم شمسی را نمایش می دهد:

افزوده شدن قابلیت پشتیبانی از تقویم شمسی در حالت Live و Play back در 
دستگاه های  XVR و NVR را نمایش می دهد:
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تصویر زیر قابليت های مختلف IVS را نمایش می دهد:

 : Exception ۱ـ قابليت

 : Object Removal 2ـ قابليت
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 : Line Crossing ۳ـ قابليت

 : Intrusion 4ـ قابليت

انتخاب هارد دیسک:
با رنگ بندی متفاوت. به مشخصات ستون اول  جدول مشخصات  هارد دیسک های یک شرکت 

)surveillance) دقت کنيد: نظارت تصویری  سمت راست که مخصوص سيستم 
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تأثير فرمت ذخيره سازی در کيفيت تصویر خروجی و حجم  هارد سيستم مؤثر است. ابتدایی ترین 
فناوری ذخيره سازی فرمت H.264 بود که باعث می شد تصاویر دوربين های مداربسته با کيفيت 
باالتری فشرده سازی شوند و همين طور انتقال تصاویر با این سيستم در بستر اینترنت یا شبکه های 
محلی کمک می کند که پهنای باند کمتری را اشغال کند. این فناوری از سال 2004 آغاز شد و 
در سال 2007 تکميل و در 20۱0 تقریباً همه گير شد. تکنولوژی H.265 نسل جدید و تکامل 
یافتۀ تکنولوژی  H.264 هست که توسط HEVC Advance در سال 20۱6 عرضه نهایی شد. 
این فناوری، فشرده سازی تصویر را به یک چهارم H.264 انجام می دهد. به نظر می رسد با توجه به 
گسترش استفاده از دوربين های با رزولوشن باال، از این تکنولوژی استقبال شود. تصویر زیر تأثير 

نوع فرمت ذخيره سازی در کيفيت تصویر خروجی را نشان می دهد:

انتخاب دوربین بر اساس درجه های بین المللی:
با شرایط آب و هوایی و دمایی  اینکه دوربين های مداربسته در محيط های مختلف  با توجه به 
مختلف نصب می شوند، می بایست هنگام طراحی سيستم مداربسته عالوه بر قابليت های تصویری و 
توانایی دوربين ها در مقابله با شرایط نوری مختلف به منظور تامين تصویر مورد نياز، به ویژگی های 

مکانيکی و ظاهری آنها نيز، توجه کرد که مهم ترین آنها عبارتند از:
استاندارد  یک   (International Protection( یا   (Ingress Protection(  IPاستاندارد  :  IP 1ـ 
بين المللی برای تعيين مقاومت تجهيزات الکتریکی )از جمله دوربين مداربسته) در مقابل نفوذ ذرات 
خارجی و آب است. سيستم درجه بندی IP از یک عدد دو رقمی  تشکيل شده است. رقم اول )سمت 
راست) حفاظت در مقابل ورود اجسام خارجی به بدنه را نشان می دهد. رقم دوم )سمت چپ) حفاظت 

در مقابل ورود مواد مایع مانند آب به بدنه را نشان می دهد. 
جدول زیر درجه IP را در استاندارد ۱ـIEC605۹8 نشان 

می دهد: 
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برای نصب بيرونی، یک دوربين باید حداقل استاندارد IP66 را داشته باشد. در غير این صورت 
امکان نصب دوربين در محيط بيرونی وجود ندارد.

2ـ IK : استاندارد IK برای تجهيزات الکترونيکی از جمله دوربين های مداربسته، ميزان استحکام 
 EN62262 اروپایی از استاندارد  IK تعریفی  برابر ضربات مکانيکی مشخص می کند.  را در  آن 
و استاندارد جهانی IEC62262 می باشد که در سال 2002 وضع شده و عبارت از گواهی نامه 
مشخص  خارجی  اجسام  ضربات  برابر  در  را  الکترونيک  لوازم  مقاومت  ميزان  که  است  عددی 

می کند. در شکل زیر، جدول استاندارد IK برای ضربات مختلف از 
فواصل گوناگون قابل مشاهده است. الزم به ذکر است دوربينی که 
دارای درجه IK۱0 )مقاوم در برابر ضربه وارده از جسم سخت 5 
کيلوگرمی  از فاصله 40 سانتی متری) باشد به اصطالح وندال پروف 
باالترین درجه IK در دوربين است.  )Vandal Proof) است که 
نيز گفته  بسته ضد ضربه  مدار  این دوربين، دوربين  به  اصطالحاً 

می شود.

تصویررقمانرژی ضربه بر حسب ژولفاصله )میلیمتر(جرم وزنه ) کیلوگرم(

0.25560.14
1

0.25800.2
2

0.251400.35
3

0.252000.5
4

0.252800.7
5

0.254001
6

0.54002
7

1.73005
8

520010
9

540020
10
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درجه حفاظت سومی  نيز در انتخاب دوربين مداربسته نقش دارد که کارکرد دوربين در بازه دمایی 
و رطوبت را مشخص می کند. 

اطالعات فنی تجهیزات نظارت تصویری:

Model
                            

Specifications          
SMـD50IRV/TVI

Camera

Image Sensor ۱ / 2. 5 ʺCMOS

Resolution 5MP / 4MP

Image Size 25۹2 x ۱۹44

Video Output AHD / TVI / CVI / CVBS

Image System PAL / NTSC

Electronic Shutter Auto; ۱ / 25s ~ ۱ / ۱00000s 
(PAL(;

۱ / ۳0s ~ ۱ / ۱00000s (NTSC(

IR Distance ۱0 ~ 20 m

Frame Rate 5MP@20fps/4MP@۳0fps

Min. Illumination Color : 0/00۱ lux@F۱/2, AGC 
ON; B/W : 0 lux with IR

Lens ۳/6 mm (2/8 mm optional(

Lens Mount M۱2

S / N Ratio ≥52dB ( AGC OFF (

Ingress Protection IP66

Functions

Function Control OSD (COC Control(
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Day & Night ICR

Digital WDR Yes

Digital NR Yes (2D DNR(

AGC Yes

Auto White Balance Yes

BLC Yes

Edge Brightness
Compensation

Yes

Defogging Yes

HLC Yes

Sharpness Yes

Mirror Image Yes

Smart IR Yes

Image Setting Yes

Defect Correction Auto / Manual

Language English and Chinese

Angle Adjustment Any angle

Others

Power Supply DC۱2V ( ± ۱0% (

Power Consumption IR OFF : < ۱W; IR ON : < ۳W

 Working
Environment

 % C ~ 50 °C, ۱0 % ~ ۹0° 20 ـ
relative humidity))

Dimensions(mm( Ф 87 x ۱08
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به دیتاشيت دوربين های زیر دقت کنيد:

Model SMـIR349VF

Camera

Image Sensor Color ۱/2. 8« 2M Sony Sensor 

DSP NVP244۱H

Resolution ۱080P

Effective pixels 2M (۱۹20H*۱080V(

TV System PAL/NTSC

Sync System Internal

Min. Illumination 0/00۱LUX

Video output AHD/CVI/TVI/CVBS output

S/N More than 50dB (AGC off(
Lens

Focus Length ۱2mmـ2/8

Focus Control Varifocal

Lens Type Varifocal

Auto Iris Support NO

Night Vision

Infrared LED ۳0PCS SMD

Infrared Distance 40M
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IR Status Under ۱0 Lux By CDS

IR Power On CDS Auto Control

Camera Features

AES Yes

AGC Yes

AWB Yes

D&N Auto (ICR( / Color / B&W

BLC BLC / HBLC / OFF

Noise Reduction 2D/۳D

OSD Optional

ICR Yes

Anti Foggy ON/OFF

DWDR ON/OFF

Flicker less ON / OFF

Picture Adjustment Yes

 General

Weatherproof Housing IP65

Antiـcut Bracket Axisـ۳

Electrical protection Yes

Temperature Working C~50°C°۱0ـ

Humidity 20%~۹0%

Operating voltage ۱2VDC

Dimension ۳۱5*۹8*۹0mm

Weight ۱/0KG
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به دیتاشيت دستگاه ضبط زیر دقت کنيد:

Model SMـXV1604HS

System

Compression Standard H.264 High Profile

CPU Cortex A۹

OS Embedded Linux

Input BNC x ۱6

Resolution TVI / CVI / AHD ۱080P, 720P, WD۱ real time

IP Input /
Access

Bandwidth
IPC x 4 / 24Mbps

Output
HDMI x ۱:۱۹20 x ۱080, VGA x ۱:۱۹20 x ۱080
BNC x ۱ : CVBS (used as the main or SPOT 

output(

Audio

Input RCA x 4

Output RCA x ۱

way audioـ2 Take up channel one audio input

Record

Resolution ۱080P, ۱080P lite, 720P, WD۱

Frame Rate
۱080P : 200 fps (PAL( / 240 fps (NTSC(

۱080P Lite / 720P / WD۱ :
400 fps (PAL( / 480 fps (NTSC( ( PAL / NTSC (

Bit Rate 768Kbps ~ 8Mbps

Mode Manual, timer, motion, sensor

IP Input
Resolution ۳MP / ۱080P / ۹60P / 720P

Frame Rate ۱00 fps (PAL( / ۱20 fps (NTSC(
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Play
back

Playback ۱6 CH

Search Time slice / time / event / tag search

Smart
Search

 Highlighted color to display the camera record
 in a certain period of time, different colors
refers to different record event

Function Play, pause, FF, FB, digital zoom, etc.

Alarm

Mode Manual, sensor, motion, exception

Input 4 CH

Output ۱ CH

Triggering Record, snap, preset, eـmail, etc.

Network

Interface RJ45 ۱0M / ۱00Mbps x ۱

Protocol  TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP,
NTP, SMTP

Web Client Max 6 users online

Mobile
Device

OS iOS, Android

Storage HDD SATA x 2, max 6T per HDD

Backup

Local Backup U disk, USB mobile HDD

Network
Backup

Yes
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Port

RS485 RS485 x ۱, connect to PTZ or keyboard

USB USB 2,0 x 2 (one in the front panel and the other
in the rear panel(

Remote
Controller

Optional

Others

Power Supply DC ۱2V

Consumption ≤۱5W (without HDD(

Dimensions
( mm (

4۳0 x ۳00 x 55 (W x D x H)

۳80 x 268 x 52 (W x D x H)

Work
Environment

C 50 ° C۱0 % ∼۹0 % humidity ° ۱0 ـ

 Characteristics
  ۱6 CH TVI / CVI / AHD video input, ۱6 CH ۱080P / ۱080P lite / 720P / WD۱
recording
 Support 4 CH IPC ۳MP / ۱080P / ۹60P / 720P recording
 Adopt standard H.264 high profile compression format to get highـquality

  video at much lower bit rate
 Intuitive and userـfriendly Graphics User Interface ( GUI (, window style
 operation by mouse
 Multiـmode recording: manual / timer / motion / sensor
 Playback : ۱6 CH simultaneously playback
 Search: time slice, time, event ( manual, sensor, motion (, tag search
 Express and flexible backup via USB and network and so on
 Pentaplex: preview, record, playback, backup and remote access
 DHCP, DDNS, PPPoE network protocol, IE browse and CMS supported
 Remote control via IE or CMS : preview, playback, backup, PTZ and 

configuration
 Dual stream technology for local storage with high definition, remote
 network transmission and remote surveillance with mobile device
 Multiـuser online simultaneously
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 Authorization management, log review and device status review
 HDMI ۱080P output, true high resolution display
 Support PTZ preset and auto cruise, up to 255 presets and 8 cruises
 Support NAT function and QRCode scanning by mobile phone and PAD
 Powerful smart phone & Pad surveillance with iOS and Andriod OS

دیتا شيت نوعی اسپيددام در زیر مشاهده می شود:
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نمونه ای از دیتاشیت چیپست دوربین مداربسته:
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نحوه سیم کشی چیپ باال:

Label Socket Specific No. Interface Description Function

P۱
J۱

۱ GND Ground

2 K_LEFT OSD Menu

۳ K_RIGHT OSD Menu

4 K_SET OSD Menu

5 K_UP OSD Menu

6 K_DOWN OSD Menu

P2
CN2

۱ Infrared led Input Signal Input

2 GND Ground

۳ NC Undefined

P۳

CN۱

۱ VIDEO Video output

2 GND Ground

۳ +12V 12V DC input

P4

CN4

۱ ICR control signal output

2 ICR control signal output
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انواع سنسورهای دوربین مداربسته:

سایت http://www.xiongmaitech.com یکی از مراجع آشنایی با دیتاشيت چيپ و سنسور و 
دستگاه ضبط کننده سيستم نظارت تصویری می باشد.
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آیفون تصویری
نحوه سيم کشی به صورت کلی
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شيوه سيم بندی چند واحدی بدون سوئيچر
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شيوه سيم بندی چند واحدی بدون سوئيچر
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شيوه سيم بندی سيستم کدینگ:

سیم بندی در باز کن تصویری با پنل کدینگ
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ایرادات رایج دربازکن های تصویری
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)BMS(مدیریت هوشمند ساختمان
مشخصات فنی تجهیزات هوشمندساز زیپاتو با پروتکل ZWAVE به صورت نوعی: 

:(SMART COMBUTIBLE GAS SENSOR( ۱ـ آشکارساز هوشمند گاز
مشخصات فنی:

:(SWIICH DOUBLE MICROMODULE( 2ـ ماژول دوبل هوشمند
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۳ـ آشکارساز دود:

:(QUAD MULTIISENSOR( 4ـ سنسور چهارکاره
مشخصات فنی:

:(LIGHT BULB RGBW( 5  ـ المپ چند رنگ
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                       تعمیر لوازم خانگی

اتوی خشک

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

کف اتو داغ نمی شود و چراغ 
نشان دهنده خاموش است.

با ولت متر، ولتاژ پریز را کنترل کنيد و در پریز برق ندارد.
صورت خراب بودن پریز آن را تعویض کنيد.

معيوب  رابط  سيم  یا  دوشاخه 
است.

دو شاخه را باز کنيد و اتصال های داخل آن 
را بازدید کنيد. آوومتر را روی رنج Rx۱ قرار 
دهيد و سيم رابط را از دو شاخه تا ترمينال 
کنترل کنيد. درصورت معيوب بودن دو شاخه 

یا کابل ورودی آن را تعویض کنيد.

ترموستات خراب است.

را روی رنج  از برق جدا کنيد. آوومتر  را  اتو 
Rx۱ قرار دهيد و رابط های آن را به دو شاخۀ 
سيم رابط اتصال دهيد و ترموستات را قطع 
و وصل کنيد. اگر با وصل ترموستات عقربۀ 
آوومتر به سمت صفر و با قطع آن عقربه به 
سمت بی نهایت متمایل شد ترموستات سالم و 
در غير این صورت معيوب است و باید تعویض 

شود.

المنت قطع است و المپ سوخته 
المنت و المپ را تعویض کنيد.است.

اتصال های ترمينال معيوب است.
سرسيم ها را از ترمينال جدا کنيد و پس از 
بازدید مجدداً آنها را ببندید. در صورت نياز 

ترمينال را تعویض کنيد.

مطابق دستور کارخانۀ سازنده اتو، ترموستات را ترموستات تنظيم نيست.
تنظيم  کنيد.

درجۀ اتو را روی عدد مناسب قرار دهيد.درجۀ اتو کم انتخاب شده است.

سيم های رابط داخلی اتو معيوب 
است.

و  بازدید  دقيقاً  را  رابط  سيم های  مجموعۀ 
پس از آزمایش آنها با اهم متر، سيم رابط 
معيوب را شناسایی و آن را تعویض کنيد.
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روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

کف اتو داغ می شود اما چراغ 
نشان دهنده روشن نمی شود

المپ را تعویض کنيد.المپ سوخته است.

سيم فاز یا نول چراغ قطع شده 
است.

اتو را از برق جدا کنيد و آوومتر را در رنج 
Rx۱ قرار دهيد و سيم های رابط مدار مربوط 
به چراغ را کنترل کنيد تا قطع شدگی مدار 

مشخص شود.

بدنۀ اتو برق دارد.

کابل رابط در محل ورود به اتو 
است. معيوب 

آن را تعمير یا تعویض کنيد.

المنت را تعویض کنيد. چنانچه المنت قابل المنت اتصال بدنه دارد.
تعویض نيست کفی را با المنت تعویض کنيد.

سيم های رابط داخل اتو معيوب 
است.

سيم های رابط داخل اتو را بازدید و سيم معيوب 
را تعویض کنيد.

ترموستات را باز کنيد. چنانچه قابل تعمير عایق ترموستات از بين رفته است.
نيست آن را تعویض کنيد

سيم اتصال زمين از بدنۀ اتو قطع 
است.

پس از عيب یابی و رفع عيب سيم اتصال زمين 
را وصل کنيد.

کف اتو خيلی داغ است و 
ترموستات اتومات نمی کند.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

اتصالی  ـ  داخلی  رابط  سيم های 
دارند.

کنيد.  آزمایش  و  بازدید  را  رابط  سيم های 
سيم های معيوب را شناسایی و آن را تعویض 

کنيد.

کف اتو کمی گرم است و 
ترموستات زود به زود اتومات 

می کند

ترموستات راتنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

درجۀ ترموستات را روی عدد مناسب بگذارید.درجۀ اتو کم است.
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اتوی بخار

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

دستگاه نشتي آب دارد

مخزن را تعویض کنيد.مخزن آب معيوب است.

آن را تعمير یا کفی را تعویض کنيد.مخزن بخار معيوب است.

کامل  اتو  بدنۀ  به  مخزن  اتصال 
نيست.

اتصال  اتو  بدنۀ  به  به طور صحيح  را  مخزن 
دهيد.

مخزن  روی  آب  بندی  الستيک 
است. معيوب  ـ  بخار 

آن را تعویض کنيد.

سطح آب در مخزن بيش از حد 
مجاز است.

سطح آب داخل مخزن را درحد مجاز دستگاه 
تنظيم کنيد.

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب علتنوع عیب
ـ تعمیر و راه اندازی

دستگاه نشتي آب دارد

دکمۀ  پریز،  به  اتو  اتصال  از  قبل 
بخار باز بوده و مخزن از بخار آب 

است. شده  پر 

دستگاه را از برق جدا کرده و صبر کنيد 
شود.  تخليه  بخار  مخزن  داخل  آب  تا 

بزنيد. برق  به  را  اتو  سپس 

درجۀ ترموستات روی درجه حرارت 
کم، انتخاب شده است و بخار توليد 

نمی شود.

درجۀ ترموستات را مناسب انتخاب کنيد.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

دستگاه نشتی بخار دارد.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.شير بخار معيوب است

مخزن  روی  آب بندی  الستيک 
است. معيوب  بخار 

آن را تعویض کنيد.

مخزن بخار یا کفی اتو را تعویض کنيد.مخزن بخار معيوب است.

از مجرای خروج بخار همراه 
بخار آب نشت می کند.

درجۀ ترموستات را مناسب انتخاب کنيد.درجه ترموستات کم است.
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تنظيم ترموستات تنظيم نيست. دستورالعمل  مطابق  را  ترموستات 
کنيد.

شير بخار باز است اما بخار از 
دستگاه خارج نمی شود.

المنت را تعویض کنيد.المنت معيوب است.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

شير بخار را تعمير یا تعویض کنيد.شير بخار معيوب است.

مقطر آب داخل مخزن آب نيست. آب  از  مجاز  حد  در  را  آب  مخزن 
پرکنيد.

مسدود  بخار  خروج  سوراخ های 
است. شده 

را  دستگاه  قبلی  دستورهای  طبق 
رسوب زدایی کنيد.

بخار  مخزن  آب بندی  الستيک 
معيوب است.

الستيک آب بندی را تعویض کنيد.

آب فشان درست کار 
نمی کند.

سوراخ آب فشان توسط رسوب بسته 
شده است.

سوراخ آب فشان را باز کنيد.

را  پيستون  و  است  معيوب  فنر 
اوليه  به جای  از فشرده شدن  بعد 

برنمی گرداند.

فنر را تعویض کنيد.

پمپ آب فشان گریپاژ است )قطعات 
شده  محکم  خود  درجای  متحرك 

است).
آن را تعمير یا تعویض کنيد.

در درجۀ کم ترموستات کف 
اتو بيش از حد گرم می شود 
و ميزان بخار خروجی زیاد 

است.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

سيم های رابط معيوب را بازدید و کنترل درسيم های رابط اتصالی وجود دارد.
کنيد و در صورت نياز آنها را تعویض کنيد.
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روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

کف اتو هنگام کار به لباس 
می چسبد

مواد نچسب کف اتو از بين رفته 
است.

کف اتو را با سازی یا تعویض کنيد.

شير بخار بسته است و کف اتو زیاد 
داغ می شود.

شير بخار را باز کنيد و درّجۀ ترموستات را 
درست انتخاب کنيد.

طبق دستور رسوب زدایی عمل کنيد تا عيب کف اتو جرم یا رسوب گرفته است.
برطرف شود.

بهرۀ حرارتی اتو کم است 
یعنی اتو نمی تواند حرارت 

الزم را توليد کند.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

آن را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

طبق دستور دستگاه را رسوب زدایی کنيد.مخزن بخار سوب گرفته است.

سيم جمع کن کار نمی کند.

فنر را تعمير و در صورتی که از جای خود فنر معيوب است.
خارج شده است آن را تعویض کنيد.

یا  ضامن سيم جمع کن معيوب 
آن را تعمير یا تعویض کنيد.از جای خود خارج شده است.

پالتين های سيم جمع کن معيوب 
آن را تعویض کنيد.است.

سيم های رابط سيم جمع کن به 
ترمينال یا به پالتين معيوب است.

سيم رابط معيوب را تعویض و اتصال را به طور 
صحيح برقرار کنيد.

با راه اندازي اتو فيوز شبکۀ 
برق منزل عمل مي کند.

رابط  سيم های  در  کوتاه  اتصال 
دارد. وجود 

سيم رابط معيوب را تعویض کنيد.

اتصال بدنه را رفع کنيد.اتصال بدنه ایجاد شده است.

المنت را تعویض کنيد.المنت معيوب است.

اتصال صحيح را برقرار کنيد.اتصال ها معيوب یا شل است.
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سماور برقي

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

سماور اصال گرم نمی کند 
و چراغ نشان دهنده روشن 

نمی شود.

پریز برق ندارد.

با ولت متر ولتاژ پریز را اندازه گيری کنيد. 
در صورتی که عيب از سيم کشی پریز است 
آن را رفع و در صورت خرابی پریز را عوض 

کنيد.

دوشاخه و کابل رابط معيوب است.

ابتدا دوشاخه را از پریز جدا کنيد و آوومتر 
را روی رنج )Rx۱) قرار دهيد. سپس یکی از 
رابطه های اهم متر را به یک سر دوشاخه و 
رابط دیگر را به انتهای دو سيم کابل رابط 
در محل ترمينال چينی، تک به تک اتصال 
دهيد. در صورتی که عقربۀ اهم متر حرکت 
چنانچه  کنيد.  بازدید  را  دوشاخه  نکند 
دوشاخه سالم باشد کابل رابط خراب است 

و می بایست تعویض شود.

ترموستات خراب است.

اهم متر را روی رنج )Rx۱) قرار دهيد و پس 
رابط های  پریز،  از  شاخه  دو  کردن  جدا  از 
متصل  ترموستات  دوپایۀ  به  را  متر  اهم 
ترموستات،  وصل  و  قطع  با  چنانچه  کنيد. 
ترموستات  نشد  منحرف  متر  اهم  عقربۀ 

شود. عوض  باید  و  است  معيوب 

سيم های رابط با اتصال های داخلی 
سماور معيوب است.

سيم های رابط معيوب را تعویض و اتصال ها 
را محکم کنيد. چنانچه مقواي نسوز یا عایق 
تعویض  را  آنها  است  شده  خراب  حرارتی 

کنيد.

سماور گرم نمی کند اما 
چراغ نشان دهنده روشن 

است.

المنت قطع است.

ابتدا دو شاخه را از پریز جدا کنيد و دو سر 
المنت را به اهم متر اتصال داده و مقاومت 
اندازه بگيرید. درصورت خراب بودن  را  آن 

المنت آن را تعویض کنيد.

سيم های رابط قطع است.

ابتدا سيم های رابط را بازدید کنيد. چنانچه 
عيب قابل رویت در سيم های رابط مشاهده 
نشد توسط اهم متر سيم های رابط را کنترل 
کنيد تا سيم رابط معيوب مشخص شود. پس 
از اطمينان از معيوب بودن سيم رابط آن را 

تعویض کنيد.
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سماور گرم می کند اما چراغ 
نشان دهنده خاموش است.

آن را تعویض کنيد.المپ سوخته است.

به وسيله اهم متر روی رنج )Rx۱) از معيوب سيم های رابط چراغ معيوب است.
بودن سيم رابط مطمئن شوید و سپس آن 

را تعویض کنيد.

سماور برقی گرم می کند 
ولی گرمای آن مطلوب نبوده 
و ترموستات زود به زود قطع 

و وصل می کند.

ولوم ترموستات روی درجۀ مناسب 
قرار نگرفته است.

ولوم ترموستات را روی درجۀ مناسب قرار 
دهيد.

در ترموستات های گازی مطابق دستورالعمل ترموستات تنظيم نيست
ترموستات را تنظيم کنيد و در ترموستات های 
بی متالی قابل تنظيم سر ولوم ترموستات را 
باز کنيد. سپس با پيچ گوشتی تخت مناسب، 
در  را  ترموستات  ميلۀ  یا  محور  داخل  پيچ 
جهت خالف حرکت عقربۀ ساعت بچرخانيد 

تا تنظيم مناسب صورت گيرد.

در سماور با ترموستات بی متالی 
صفحۀ مقوای نسوز یا عایق حرارتی 

خراب است.

گرماي  تا  کنيد  تعویض  را  حرارتی  عایق 
ترموستات  که  پایه  سمت  به  کمتر  المنت 
در آن قرار دارد برسد و ترموستات به موقع 

کند. عمل 

سماور یکسره کار می کند و 
اتومات نمی شود.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات خراب است.

پالتين های ترموستات به هم جوش 
خورده است.

ترموستات را تعویض کنيد چون حساسيت 
ترموستات هم کاهش یافته است.

سيم های رابط به هم اتصال شده 
است.

سيم های رابط را تعویض و از لولۀ عایق نسوز 
و مرغوب برای عایق کاری استفاده کنيد.

سماور اتصال بدنه دارد.

عایق کاری المنت با بدنه و عایق کاری سيم های عایق بندی ضعيف است.
رابط را اصالح کنيد.

المنت را تعویض کنيد.المنت اتصال بدنه دارد.

پس از رفع عيب، سيم اتصال زمين را وصل سيم اتصال زمين قطع است.
کنيد.

اتصال کابل رابط با بدنه در محل 
ورود کابل به پایه

چنانچه کابل بلند است قسمتی از کابل را 
که اتصال کرده است، قطع کنيد و درصورتی 

که کابل کوتاه است آن را تعویض کنيد.
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سماور دیرتر به جوش 
می آید و کيفيت اتومات هم 

مطلوب است.

را  مخزن  دیوارۀ  روی  رسوب، 
پوشانده است.

روی المنت رسوب با ضخامت زیاد 
وجود دارد.

یک قاشق غذا خوری جوش شيرین داخل 
مخزن سماور بریزید و مخلوط آب و جوش 
شيرین را تا حد جوش گرم کنيد تا رسوب ها 
از بدنه جدا شود یا از مواد رسوب گير آماده 
در بازار و طبق دستور کارخانۀ سازندۀ آن 

استفاده کنيد.

سماور نشتی آب دارد 
و هنگام کار اتصال بدنه 

می شود.

المنت  واشر  لوله ای،  المنت  در 
است. شده  فرسوده 

واشر المنت را تعویض کنيد.

محل عيب را شناسایی و برای قلع کاری و تنوره یا مخزن سوراخ شده است.
مسدودکردن سوراخ دستگاه را به سماور ساز 

بدهيد.

کتري برقي

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

کتری اصالً گرم نمی کند 
اما چراغ نشان دهنده روشن 

است.

المنت را تعویض کنيد.المنت قطع است.

مدار را بررسی و اتصال را برقرار کنيد.اتصال المنت به کليد قطع است.

سيم رابط معيوب را با هم متر شناسایی و آن سيم رابط داخل دستگاه قطع است.
را تعویض کنيد.

کتری اصالً گرم نمی کند 
اما چراغ نشان دهنده هم 

خاموش است.

در صورت خرابی پریز با قطع سيم های آن، پریز برق ندارد.
نسبت به تعمير یا تعویض آن اقدام کنيد.

شده  قطع  بی متال  توسط  کليد 
است.

زیرا حساسيت  کنيد  تعویض  را  ترموستات 
خود را از دست داده است.

مدار مربوط به سيم های رابط را قسمت به سيم رابط یا دوشاخه معيوب است.
قسمت کنترل کنيد در صورت خرابی یا قطع 

شدگی، نسبت به تعویض آن اقدام کنيد.

اتصال ها را محکم کنيد.شل بودن اتصال ها

پالتين های کليد وصل نمی شود 
و فرسوده شده است.

کليد را تعویض کنيد.
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کتری به طور خودکار 
خاموش نمی شود.

در کتری را ببندید.در کتری خوب بسته نشده است.

ميلۀ عمل کننده بی متال چسبيده 
است.

درصورتی که چربی یا جرم سبب چسبيدگی 
این  غير  در  و  تميز  را  آن  باشد  شده  ميله 

کنيد. تعویض  صورت 

لولۀ بخار گرفته است )در ترموستات 
بخار آب)

سطح آب زیاد است آب را کم کنيد. بعد از 
خنک شدن کتری لولۀ بخار را وارونه کنيد 

تا تخليه شود.

پالتين های کليد به هم چسبيده 
و جوش خورده است.

کليد را تعویض کنيد.

دچار  بی متال  نوار  با  صفحه 
شکستگی یا خوردگی شده است.

بی متال را تعویض کنيد.

کتری نشتی دارد.

پيچ ها را محکم کنيد. در صورت تداوم نشتی، پيچ نگه دارندۀ المنت شل هستند.
واشر های آب بندی را تعویض کنيد.

ترموستات  نوع  از  چنانچه کتری 
از  بيش  کتری  است  داغ  بخار  با 

پر شده است. حد 

سطح آب را کم کنيد تا در زمان جوشيدن، 
آب سرریز نشود.

اصلی  بدنۀ  یا  منبع  است  ممکن 
ترك داشته یا سوراخ شده باشد.

منبع را تعویض کنيد.

بهره گرمایی کتری مطلوب 
نيست.

پوشش روی المنت رسوب گرفته 
است.

طبق دستورالعمل دستگاه رسوب زدایی کنيد.

المنت را تعویض کنيد.المنت خراب است.
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پلوپز و آرام پز برقي

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

دستگاه روشن نمی شود.

پس از اطمينان از برق دار بودن شبکه برق پریز برق ندارد.
منزل به رفع عيب یا تعویض پریز اقدام کنيد.

سيم رابط را تعویض کنيد.سيم رابط قطع است.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.سيم رابط به دو شاخه قطع است.

کليد را تعویض کنيد.کليد خراب است.

تایمر را تعویض کنيد.پالتين های تایمر قطع است.

المنت قطع و المپ نشان دهنده 
سوخته است.

هردو را تعویض کنيد.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

سيم های رابط داخلی معيوب را تعویض کنيد.سيم های رابط داخلی قطع است.

یا  است  شده  قطع  سرسيم ها 
ندارد. اتصال  درست 

اتصال  سرسيم های قطع شده را تعویض و 
برقرار کنيد. را 

ترموستات قطع و وصل 
نمی کند )عمل نمی کند) و 
در حالت قطع یا وصل باقي 

مانده است.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

سرسيم های رابط به ترموستات 
قطع شده یا اتصال خوب برقرار 

نيست.

سرسيم های قطع شده راتعویض و اتصال ها 
را درست برقرار کنيد.

دستگاه کار می کند اما چراغ 
نشان دهنده روشن نمی شود.

چراغ را تعویض کنيد.چراغ سوخته است.

یا سرسيم مربوط به  سيم رابط 
است. قطع  چراغ 

سيم رابط را تعویض کنيد.
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برنج خوب نمی پزد.

درجۀ ترموستات مناسب انتخاب 
نشده است.

درجۀ ترموستات را مناسب انتخاب کنيد.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

مطابق دستور دستگاه نسبت آب و برنج را نسبت آب با برنج درست نيست.
رعایت کنيد.

تماس دیگ یا صفحۀ گرم کننده 
خوب برقرار نشده است.

نسبت به رفع عيب اقدام کنيد تا تماس کامل 
برقرا رشود.

ترموستات خوب کار 
نمی کند )قطع و وصل آن 

مطابق استاندارد تعریف شده 
نيست)

بعد از پختن پلوـ  ترموستات عمل 
نمی کند.

ترموستات را تنظيم یا تعویض کنيد.

قبل از پختن کامل برنج ترموستات 
عمل می کند.

ترموستات را تنظيم یا تعویض کنيد.

دستگاه به صورت تراز قرار نگرفته 
است.

دستگاه را به صورت تراز قرار دهيد.

ترموستات خوب کار 
نمی کند)قطع و وصل آن 

مطابق استاندارد تعریف شده 
نيست )

دیگ، درست در جای خود قرار 
نگرفته است.

قرار  به طور صحيح  را در جای خود  دیگ 
دهيد.

جسم خارجی بين دیگ و صفحۀ 
گرم کننده قرار دارد.

با  تماس دیگ  تا  بردارید  را  جسم خارجی 
برقرار  به طور کامل  صفحه ی گرم کننده 

شود.
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پلوپز و آرام پز برقی

روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازیعلتنوع عیب

بدنۀ دستگاه برق دار شده 
است.

اتصال بدنه را رفع کنيد.سيم رابط به بدنه چسبيده است.

در صورتی که دستگاه سيم اتصال 
زمين  اتصال  سيم  دارد،  زمين 
بدنه  به  رابط  و سيم  است  قطع 

چسبيده است.

پس از رفع عيب سيم اتصال زمين را وصل 
کنيد.

المنت، ترمستات یا چراغ نشان 
دهنده اتصال بدنه دارد.

اتصال بدنه را رفع کنيد و در صورت خرابی 
هر کدام از قطعات، نسبت به تعویض آن اقدام 

کنيد.

در حالی که ترموستات کار 
می کند، ته برنج می سوزد.

آن را به صورت تراز قرار دهيد.دستگاه تراز نيست.

برنج را روغن بپزید.روغن در پلوپز نریخته اند.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

تایمر را تعویض کنيد.تایمر معيوب است.

در پلوپزهای مجهز به تایمر، 
دستگاه قطع نمی کند.

ترموستات را تعویض کنيد.موتور تایمر سوخته است.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

چسبيده  تایمر  پالتين های 
. ست ا

تایمر را تعویض کنيد.

دستگاه آرام پز بعد از پخت 
غذا اتوماتيک نمی کند.

آن را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

در صورتی که موتور تایمر سوخته یا پالتين های تایمر معيوب است.
آن به هم چسبيده اند، تایمر را تعویض کنيد.

سيم های رابط معيوب را تعویض کنيد.سيم های رابط داخلی معيوب است.

ترموستات را تنظيم کنيد.ترموستات تنظيم نيست.

آب دستگاه پس از جوش 
آمدن از دیگ سر ریز می شود.

مطابق دستور بهره برداری از دستگاه عمل شود.ميزان آب دستگاه زیاد است.

ظرفيت آب و برنج بيش از حد 
است. نامی  دستگاه  ظرفيت 

مطابق دستور ظرفيت دستگاه رعایت شود.
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سشوار

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

دستگاه روشن نمي شود

بعد از اطمينان از برق دار بودن شبکۀ برق منزل پریز برق ندارد.
نسبت به رفع عيب پریز اقدام کنيد.

در سيم رابط معيوب است. را  رابط  سيم  و  دوشاخه  بازدید،  از  پس 
کنيد. تعویض  یا  و  تعمير  نياز  صورت 

اتصال سيم رابط به ترمينال دستگاه 
قطع است.

اتصال را برقرار کنيد.

ترموستات را تعویض کنيد.ترموستات معيوب است.

موتور را تعویض کنيد.موتور سوخته است.

آنها را تعویض کنيد.جاروبک ها کوتاه شده است.

پل دیود یا دیودهای یک سوسازی 
موتور DC خراب است

آنها را تعویض کنيد.

المنت را تعویض کنيد.المنت معيوب یا قطع است.

سيم های رابط معيوب را تعویض و اتصال را سيم های رابط داخلی قطع است.
برقرار کنيد.

کالف های استاتور در موتور یونيور 
سال یا موتور قطب چاکدار قطع 

است.

در صورت امکان آن را تعمير یا تعویض کنيد 
)معموالً باید تعویض شود.)

آنها را تعویض کنيد.کليد یا کليدها معيوب هستند.

آنها را تعویض کنيد.سيم رابط موتور خراب است.

المنت ها کامالً قرمز شده ولي 
موتور نمي چرخد.

در صورت امکان آن را تعمير یا تعویض کنيد.موتور سوخته یا معيوب است.

پروانۀ دمندۀ هوا به بدنه یا موتور، 
گير دارد.

در صورت معيوب بودن پروانه آن را تعویض 
کنيد و در صورتی که به علت پيچيدن مو به 
دور آن گير کرده، گير پروانه را تميز و آن را 

رفع کنيد.

رابط  سيم  به  هوا  دمندۀ  پروانۀ 
است. کرده  موتورگير 

گير آن را رفع کنيد.

زغال یا زغال ها در جا زغالی گير 
کرده یا کوتاه شده است.

چنانچه زغال ها گير دارند آن را رفع و در 
تعویض  را  آنها  شده اند  کوتاه  که  صورتی 

کنيد.
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سشوار

المنت ها کاماًل قرمز شده 
ولي موتور نمي چرخد.

معيوب  موتور  شفت  یا  محور 
ست. ا

آن را تعویض کنيد.

اتصال کوتاه شده  دو سر موتور 
است.

عيب آن را رفع کنيد.

موتور صدای هوم می کند و 
نمی چرخد.

در صورت امکان آن را تعویض کنيد و در غير بوش موتور خراب است
این صورت موتور را جایگزین کنيد.

پروانه به بدنه یا سيم های رابط 
موتور گير کرده است.

در صورت معيوب شدن پروانه، آن را تعویض 
و در صورتی که معيوب نباشد عيب را برطرف 

کنيد.

اگر موتور دستگاه یونيور سال است، 
سيم بندی آرميچر قطع است.

تعویض  یا  و  تعمير  را  آن  امکان  در صورت 
شود.) تعویض  باید  )معموالً  کنيد 

دیودهای  است،   DC موتور  اگر 
است. معيوب  یک سوسازی 

آنها را تعویض کنيد.

در صورت امکان آرميچر یا موتور را تعویض محور موتور معيوب است.
کنيد. در غير این صورت موتور را عوض کنيد.

موتور کار می کند اما هوایی 
از دستگاه خارج نمی شود و 

المنت ها رنگ قرمز دارند.

یا  و  بدنه  به  هوا،  دمندۀ  پروانۀ 
موتور گير کرده و سوراخ پروانه که 
محور موتور در آن قرار می گيرد 

است. شده  گشاد 

پروانه را تعویض کنيد.

موتور کار می کند اما صدای 
آن طبيعی نيست.

وضعيت  در  ولتاژ  انتخاب  کليد 
ندارد. قرار  مناسب 

آن را در وضعيت مناسب قرار دهيد.

آنها را تعویض کنيد.بوش ها معيوب هستند.

موتور  سازی  یک سو  دیودهای 
هستند. معيوب 

آنها را تعویض کنيد.

گير آن را رفع و در صورتی که پروانه خراب پروانه به بدنه یا موتور گير دارد.
است آن را تعویض کنيد.

در صورت امکان آن را رفع عيب و در غير موتور معيوب است.
این صورت آن را تعویض کنيد.



304

موتور ضمن کار جرقۀ شدید 
می زند و گاهی دود از موتور 

خارج می شود.

آن را در وضعيت مناسب قرار دهيد.کليد انتخاب ولتاژ مناسب نيست.

در صورت امکان آن را تعویض کنيد. در غير آرميچر سوخته است.
این صورت موتور جایگزین شود.

 DC دیودهای یکسوسازی موتور
خراب است.

آنها را تعویض کنيد.

سشوار

آنها را تعویض کنيد.بوش های موتور خراب است.

موتور کار می کند اما هوای گرم از دستگاه 
نمی شود. خارج 

آنها را تعویض کنيد.المنت قطع یا معيوب است.

آنها را تعویض کنيد.کليد معيوب است.

قطع  المنت  رابط  سيم های 
. ست ا

سيم رابط معيوب را تعویض 
و اتصال را برقرار کنيد.

از  بدنه  اتصال  دارد.  بدنه  اتصال  دستگاه، 
طریق پيج ها و بدنۀ فلزی ایجاد شده است.

سيم های رابط معيوب را سيم های رابط معيوب است.
تعویض کنيد.

موتور را تعویض کنيد.موتور، اتصال بدنه دارد.

عایق حرارتی نسوز که المنت، اتصال بدنه دارد.
معموالً مقوایی یا پالستيکی 
است را تعویض کنند. در 
صورتی که المنت خراب 

است المنت جدید جایگزین 
کنيد.

بدنۀ سشوار بيش از اندازه گرم شده و در بعضی 
موارد تغيير شکل پيدا کرده است.

عایق حرارتی نسوز از بين رفته 
است.

آن را تعویض کنيد.

المنت را تعویض کنيد.المنت، اتصال کوتاه دارد.

کليد را تعویض کنيد.کليد معيوب است.

سشوار  داخل  رابط  سيم های 
است. معيوب 

سيم های معيوب را تعویض 
کنيد.

سيستم هوادهی را تعمير یا هوادهی دستگاه کافی نيست.
تعویض کنيد.
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ماشین اصالح برقی

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

کليد درحالت وصل قرار دارد 
اما ماشين اصاًل کار نمي کند.

پس از اطمينان از برق دار بودن شبکۀ برق پریز برق ندارد.
منزل اقدام به رفع عيب و تعمير و یا تعویض 

پریز کنيد.

قابل سيم رابط معيوب است. که  صورتي  در  و  بازدید  را  رابط  سيم 
کنيد. تعویض  را  آن  نيست  تعمير 

در  درست  رابط  سيم  دوشاخه 
است. نگرفته  قرار  پریز  داخل 

اتصال را کاماًل برقرار کنيد.

کليد را تعویض کنيد.کليد معيوب است

سيم هاي رابط معيوب را تعویض کنيد.سيم هاي رابط داخلي قطع است

بوبين در ماشين هاي اصالح برقي 
با مکانيزم نوساني یا لرزشي سوخته 

است.

آن را تعویض کنيد.

ماشین اصالح برقی

کليد درحالت وصل قرار دارد 
اما ماشين اصالً کار نمي کند.

داراز  موتور  اصالح  ماشين هاي  در 
نوع چرخشی موتور سوخته است.

موتور را تعویض کنيد.

سيستم  با  اصالح  ماشين هاي  در 
موتور  زغال هاي  الکترومکانيکي، 

است. شده  کوتاه 

زغال ها را تعویض کنيد و چنانچه نياز به 
تعویض فنرها دارد آنها را تعویض کنيد.

قابل شارژ،  در ماشين هاي اصالح 
باتري یا مدار شارژ معيوب است.

آن را تعویض کنيد.

صداي ماشين خيلي زیاد و 
پس از چند لحظه کار کردن 
دود از ماشين خارج مي شود.

ولتاژ  دو  با  که  ماشين هایي  در 
۱۱5ولت و 2۳0 ولت کار مي کنند 
وضعيت  در  ولتاژ  انتخاب  کليد 

ندارد قرار  مناسب 

بالفاصله دستگاه را از پریز جدا کنيد. کليد 
قرار  مناسب  وضعيت  در  را  ولتاژ  انتخاب 
ماشين  تا  کنيد  دقيقه صبر  و چند  دهيد 

شود. خنک 

کليد را تعویض کنيد.کليد انتخاب ولتاژ معيوب است.

موتور نيم سوز است
موتور را تعویض کنيد..

اتصال کوتاه در سيم هاي رابط ماشين  وجود دارد.
سيم هاي رابط معيوب را تعویض کنيد.
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بوش ها را تعویض کنيد.بوش هاي موتور معيوب است.

مکانيزم  با  برقي  اصالح  درماشين 
لرزنده یا نوساني بوبين یا بوبين ها 

اند. نيم سوز شده 

بوبين ها را تعویض کنيد.

ماشين کند کار مي کند و 
قدرت تيغه کم است.

بوش ها را تعویض کنيدبوش ها معيوب است

چرخ دندۀ معيوب را تعویض کنيد.چرخ دنده ها خراب است

ذرات مو از حرکت تند تيغ جلوگيري 
مي کند

تيغ ها و نگه دارندۀ آنها را تميز کنيد.

لرزنده  با مکانيزم  در ماشين هایي 
هسته  از  متحرك  هستۀ  فاصله 

است. زیاد  ثابت 

فاصله هستۀ متحرك را تنظيم کنيد.

در شبکه ۱۱5 ولت کليد ولتاژ روي 
2۳0 ولت قرار دارد.

وضعيت کليد را تغيير دهيد.

درماشين اصالح با مکانيزم لرزنده 
فنر ها معيوب اند.

فنر ها را تعویض کنيد.

سرعت تيغ متحرك طبيعي 
اما سر و صداي ماشين زیاد 

است.

چرخ دنده ها را تعویض کنيد.چرخ دنده ها خراب است

در ماشين هاي که با مکانيزم لرزنده 
فاصله هسته متحرك از هسته ثابت 

تنظيم نيست.

فاصله هسته ها را تنظيم کنيد.

سرعت تيغ متحرك طبيعي 
اما سر و صداي ماشين زیاد 

است.

لرزنده  مکانيزم  در  فنر ها  نيروي 
نيست. تنظيم 

نيروي  ماشين  بغل  تنظيم  پيچ  توسط 
کنيد. تنظيم  را  فنرها 

در ماشين اصالح با مکانيزم لرزنده 
قاب نگه دارنده تيغ ها لقي دارد.

لقي آن را رفع کنيد.

پس از خاموش کردن ماشين 
دستگاه روشن است و به کار 

خود ادامه مي دهد

کليد را تعویض کنيد.کليد خراب است
ماشين  داخلي  رابط  سيم هاي 

ند. ا معيوب 
سيم هاي رابط معيوب را تعویض کنيد.
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ماشين اتصال بدنه دارد.

رفع موتور اتصال بدنه دارد. را  بدنه  اتصال  یا  تعویض  را  موتور 
. کنيد

با  برقي  اصالح  ماشين هاي  بویين 
کرده  بدنه  اتصال  لرزنده  مکانيزم 

است.

بوبين را تعميریا تعویض کنيد.

سيم هاي رابط دستگاه به بدنه وصل 
شده است.

سيم هاي رابط معيوب را تعویض و اتصال 
بدنه را رفع کنيد.

به محض وصل کليد دستگاه 
فيوز اصلي منزل عمل 

مي کند.

وجود  رابط  سيم  در  کوتاه  اتصال 
دارد.

سيم رابط معيوب را تعویض کنيد.

کوتاه  واتصال  است  سوخته  موتور 
دارد.

موتور را تعویض کنيد و سيم هاي رابط مدار 
را کنترل کنيد، اگر صدمه دیده اند آنها را 

تعویض کنيد.
در ماشين هاي اصالح الکترومغناطيسي 

با مکانيزم لرزنده بوبين سوخته است.
بوبين یا بوبين ها را تعویض کنيد.

سوخته  گير  پارازیت  خازن هاي 
است.

آنها را تعویض کنيد.

رابط  سيم هاي  در  کوتاه  اتصال 
دارد. وجود  دستگاه  داخلي 

سيم هاي رابط معيوب را تعویض کنيد

پریز را تعویض کنيدپریز داخلي ماشين معيوب است.

ماشين موي صورت را اصالح 
نمي کند.

تيغ را تعویض کنيد و هرچند وقت یک بار تيغ ها کند شده است.
آن را با روغن مخصوص روغن کاري کنيد.

موتور را تعویض کنيد.موتور نيم سوز است.
فاصله تيغ ها را تنظيم کنيد.فاصلۀ تيغه ها تنظيم نيست.

تراشيدن  درجۀ  انتخاب  دستۀ 
ماشين  و  نيست  مناسب  ماشين 

است کثيف 

درجه ماشين را مناسب انتخاب کنيد. ماشين 
را تميز کنيد.
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چرخ گوشت

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب ـ علتنوع عیب
تعمیر و راه اندازی

کليد روشن است اما دستگاه 
کار نمی کند.

پس از اطمينان از برق داربودن شبکۀ برق، پریز برق ندارد.
برای رفع عيب پریز اقدام کنيد.

ابتدا دوشاخه را بازدید کنيد. اگر معيوب بود سيم رابط معيوب است.
در صورت امکان آن را تعمير کنيد. اگر قابل 
تعمير نبود آن را تعویض کنيد. اگر دو شاخه 

سالم بود سيم رابط را تعویض کنيد.

کليد را تعویض کنيدکليد معيوب است

سيم های رابط داخل دستگاه قطع 
است

سيم های رابط معيوب را به وسيلۀ اهم متر 
شناسایی و آنها را تعویض کنيد.

اتصال ها را برقرار کنيد.اتصال های مدار قطع است.

سيم پيچ بالشتک ها یا آرميچر قطع 
است.

بالشتک ها یا آرميچر را تعویض کنيد.

پس از رفع عيب به وسيلۀ کليد مخصوص، فيوز فيوز حرارتی مدار عمل کرده است.
حرارتی مدار را به وضعيت اوليۀ آن برگردانيد.

جاروبک ها کوتاه شده اند و اتصال 
را در مدار برقرار نمی کنند.

جاروبک ها را تعویض کنيد تا اتصال مدار برقرار 
شود.

دوشاخه به طور صحيح در پریز قرار 
نگرفته است.

دوشاخه را به طور صحيح در پریز قرار دهيد

موتور کار می کند اما محور 
خردکننده یا مار پيچ 

نمی چرخد

موتور  محور  سر  مارپيچ  دندۀ 
است. شده  سایيده  یا  شکسته 

آرميچر را تعویض کنيد.

دندۀ مارپيچ یا محور خردکننده را تعویض دندۀ مارپيچ سایيده شده است.
کنيد.

شده  سایيده  اصلی  دندۀ  چرخ 
است.

چرخ دنده را تعویض کنيد.

از جای  اصلی  دندۀ  محور چرخ 
است. شده  خارج  خود 

محور را در جای خود قرار دهيد.

شکسته  دنده  چرخ  خار  و  پين 
است.

پين و خار را تعویض کنيد
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چرخ گوشت

چرخ گوشت با لرزش و سر و 
صدای زیاد کار می کند.

چرخ دندۀ اصلی که محور دندۀ 
معيوب  می چرخاند  را  مارپيچ 

است.

آن را تعویض کنيد.

کج  موتور  خنک کنندۀ  پره های 
است. یا شکسته  شده 

پروانه ی خنک کننده را تعویض کنيد.

جسم خارجی بين چرخ دنده ها 
قرار گرفته است.

دنده ها  اگر چرخ  و  بردارید  را  جسم خارجی 
کنيد. تعویض  را  آنها  بود  خراب 

یاتاقان ها را تعویض کنيد.یاتاقان ها معيوب است.

خود  محل  در  درست  قطعات 
ندارند. قرار 

قطعات را به طور صحيح در محل خود
قرار دهيد.

آرميچر را تعویض کنيد.آرميچر نيم سوز است.

قسمتی از بالشتک ها اتصال کوتاه 
شده است.

بالشتک ها را تعویض کنيد

دندۀ مارپيچ یا محور خردکنندۀ 
گوشت معيوب است.

آن را تعویض کنيد.

فاصله  تنظيم کننده  واشرهای 
معيوب اند.

واشر یا واشرهای معيوب را تعویض کنيد.

اتصال های مکانيکی را محکم کنيد.اتصال های مکانيکی شل است.

موقع کارکردن موتور،گریس 
از جعبه دنده بيرون می ریزد

شده  شل  مکانيکی  اتصال های 
است.

پيچ های قاب جعبه دنده را محکم کنيد.

ميزان گریس در جعبه دنده بيش 
از حد مجاز است.

مقدار گریس را در جعبه دنده تنظيم کنيد.

واشر آب بندی جعبه دنده خراب 
است.

واشر آب بندی محفظۀ جعبه دنده را تعویض 
کنيد.

نوع گریس تعویض شده مرغوب 
نيست.

گریس را تعویض کنيد.

شکسته  جعبه دنده  قاب های 
است.

قاب های جعبه دنده را تعویض کنيد.
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موتور صدای ناهنجار 
می دهد و نمی چرخد.

نکتۀ مهم : فوراً در این 
حالت دستگاه را خاموش 

کنيد.

یاتاقان ها را تعویض کنيد.یاتاقان ها معيوب است.

چرخ دنده ها معيوب شده و حالت 
گریپاژ ایجاد کرده است.

چرخ دنده ها را تعویض کنيد.

و  آرميچر  بين  خارجی  جسم 
است. گرفته  قرار  استاتور 

جسم خارجی را بردارید

جسم خارجی بين چرخ دنده ها 
قرار دارد.

چرخ  چنانچه  و  بردارید  را  خارجی  جسم 
کنيد. تعویض  را  آنها  شده،  معيوب  دنده ها 

عایق بندی موتور از بين رفته و 
موتور را تعویض کنيد.موتور اتصال بدنه دارد.

درصورت امکان آن را رفع کنيد. در غير این پروانۀ خنک کننده گير دارد.
صورت پروانه را تعویض کنيد.

هنگام کار کردن دستگاه 
دود از دستگاه خارج می شود 
و کار دستگاه طبيعی نيست

مقدار گوشت تغذیه شده به گلویی چرخ گوشت بار چرخ گوشت زیاد است.
را کاهش دهيد.

آرميچر را تعویض کنيد.آرميچر نيم سوز است.

بالشتک ها را تعویض کنيد.بالشتک ها نيم سوز است.

چرخ دنده ها را تعویض کنيد.چرخ دنده ها معيوب است.

یاتاقان ها را تعویض کنيد.یاتاقان ها معيوب است.

معيوب  دستگاه  مارپيچ  دندۀ 
ست. ا

آن را تعویض کنيد.

از ترانسفور ماتور یا دستگاه تنظيم ولتاژ برای ولتاژ تغذیه زیاد است.
تغذیۀ دستگاه استفاده کنيد.

بيشتر  و  مداوم  به طور  دستگاه 
از ۳0 دقيقه به کار رفته است.

زمان کارکرد دستگاه را کاهش دهيد و بيش از 
۳0 دقيقه دستگاه را به طور مداوم به کار نبرید.

بدنۀ چرخ گوشت برق دار 
شده است.

سيم اتصال زمين را وصل کنيد.سيم اتصال زمين قطع است.

موتور را تعمير یا تعویض کنيد.موتور اتصال بدنه دارد.

سيم های رابط داخل دستگاه اتصال 
بدنه کرده است.

سيم رابط معيوب را تعویض و اتصال بدنه را 
رفع کنيد.

کليد را تعویض کنيد..کليد اتصال بدنه دارد.
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دستگاه در حال کارـ جرقۀ 
شدید می زند.

آرميچر را تعویض کنيدآرميچر نيم سوز است.

و  است  سوز  نيم  بالشتک ها 
قرار  آرميچر  دوسر  زیاد  ولتاژ 

می گيرد.

بالشتک ها را تعویض کنيد.

بار را کاهش دهيد.بار دستگاه زیاد است.

زغال ها را تعویض کنيد.زغال ها کوتاه شده است.

یاتاقان ها را تعویض کنيد.یاتاقان ها معيوب است.

چرخ دندۀمعيوب را تعویض کنيد.دندۀ چرخ دنده ها شکسته است.

مرغوب  و  مناسب  زغال ها 
. نيستند

زغال ها را تعویض کنيد.

اتصال های مکانيکی را محکم کنيد.اتصال های مکانيکی شل است.

اتوترانسفورماتور ولتاژ شبکه زیاد است. به وسيلۀ  را  دستگاه  ولتاژ 
قرار  دستگاه  مناسب  ولتاژ  تنظيم  دستگاه  یا 

دهيد.

گير دستگاه را رفع کنيد.دستگاه گير مکانيکی دارد.

مقدار گوشت چرخ کرده کم 
و به صورت پوره یا له شده 

است.

کار تيغ تيز نيست. استاد  توسط  باید  تيغ  امکان  صورت  در 
حرفه ای با دستگاهی که سنگ مغناطيسی دارد 
تيز شود. در غير این صورت آن را تعویض کنيد.

محفظۀ  داخل  مارپيچ  دندۀ 
خردکنندۀ گوشت تنظيم نيست.

به  گوشت  محفظۀ  داخل  در  را  مارپيچ  دندۀ 
کنيد. تنظيم  واشر  وسيلۀ 

با پنجره یا شبکه تيز نيست. خبره  افراد  وسيلۀ  به  شبکه  یا  پنجره 
دستگاهی که سنگ مغناطيس دارد تيز شود. 

شود. تعویض  صورت  این  غير  در 

تقریباً  گوشت  چرخ  پنجرۀ 
است. شده  مسدود 

پنجره را تميز کنيد.
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جارو برقی

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب علتنوع عیب
ـ تعمیر و راه اندازی

دستگاه روشن نمی شود.

پس از اطمينان از برق دار بودن شبکه برق پریز برق ندارد.
ـ نسبت به رفع عيب یا تعویض پریز اقدام 

کنيد.

کليد را تعویض کنيد.کليد اصلی معيوب است.

تعویض زغال ها معيوب است. را  آنها  شده اند  کوتاه  زغال ها  اگر 
یا زغال ها در داخل جا  اگر زغال  و  کنيد 
زغال گير کرده اند گير آنها را رفع کنيد تا 

شود. کامل  مدار  اتصال 

که سيم رابط معيوب است. صورتی  در  کنيد.  بازدید  را  دوشاخه 
کنيد.  تعویض  یا  تعمير  را  آن  بود  معيوب 
اگر سيم رابط در مسير بين دوشاخه و پریز 
سيم جمع کن معيوب باشد آن را تعمير یا 

کنيد. تعویض 

قطع  آن  مدار  و  سوخته  آرميچر 
است.

آرميچر را تعویض کنيد.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.بوبين ها استاتور معيوب است.

برد الکترونيکی تغيير سرعت موتور 
معيوب است.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.

سيم های رابط داخلی دستگاه معيوب 
است.

سيم های رابط معيوب را تعویض کنيد.

پالتين ها یا پریز جمع کن معيوب 
است.

هر یک را تعویض کنيد.

اتصال های مدار را برقرار کنيد.اتصال های مدار برقرار نيست.

)در  است  سوخته  دستگاه  فيوز 
دستگاه  داخل  فيوز  صورتی که 
موجود باشد وگرنه همان فيوز زیر 

است.) کنتور 

تعویض  را  فيوز  رفع عيب دستگاه  از  پس 
کنيد.

ترموستات حدی یا با تنظيم ثابت 
است. مدار معيوب 

ترموستات  این  برقی ها  جارو  از  بعضی  در 
عمل می کند و چنانچه جریان مدار زیاد باشد 
ترموستات به وضعيت قبلی بر نمی گردد و 

بایستی تعویض شود.
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هنگام کار صدای ناهنجار 
به گوش می رسد و بهرۀ کار 

دستگاه خوب نيست

پروانه را تعویض یا محکم کنيد.پروانه معيوب یا شل شده است.
بلبرینگ ها را تعویض کنيد.بلبرینگ ها خراب هستند.

بوش ته موتور در جاروبرقی بوش دار 
خراب است.

آن را تعویض کنيد.

آن را تعویض کنيد.آرميچر سوخته است.
در بوبين ها اتصال کوتاه وجود دارد 
و آرميچر را به سمت خود می کشد.

آن را تعویض کنيد.

کليد ولتاژ اشتباهاً روی ۱۱0v قرار 
گرفته است.

آن را تغيير وضعيت دهيد.

دستگاه منظم کار نمی کند.

آن را تعویض کنيد.آرميچر نيم سوز است.
تيغه های  و  زغالی  جا  بين  فاصلۀ 

کلکتور تنظيم نيست.
آن را تنظيم کنيد.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.کالف های استاتور اتصال کوتاه دارد.
از سطح کلکتور در صورت امکان بار بردارید.سطح کلکتور صاف نيست.

نوع عيب

روش های رفع عيب ـ تعمير و راه اندازیعلت
عایق بين تيغه های کلکتور برجسته 

است.
آن را تعمير یا تعویض کنيد.

آنها را تعویض کنيد.زغال ها کوتاه شده است.
آنها را تعویض کنيد.فنرهای پشت زغال ها معيوب است.

هنگام کار جرقه و حرارت 
زیاد ایجاد شده و صدای 
دستگاه طبيعی نيست.

آرميچر را تعویض کنيد.آرميچر نيم سوز است.
یک یا چند تيغه از کلکتور کنده شده 

است.
آرميچر را تعویض کنيد.

کليد ولتاژ اشتباها رویV ۱۱0 قرار 
دارد.

وضعيت کليد را تغيير دهيد.

اتصال کوتاه در بوبين های استاتور 
وجود دارد.

استاتور را تعمير یا تعویض کنيد.

هنگام روشن شدن دستگاه 
فيوز می پرد.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.سيم رابط دستگاه معيوب است.
دستگاه های برقی و پرمصرف هم زمان کار ميزان بار شبکۀ منزل زیاد است.

می کنند که با ایجاد عدم هم زمانی به هنگام 
را کاهش  بار  برقی ميزان  از جارو  استفاده 

دهيد.
آن را تعویض کنيد.موتور سوخته است.

پریز یا پالتين سيم جمع کن معيوب 
و سبب اتصال کوتاه مدار شده است.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.

سيم های رابط داخل دستگاه معيوب 
است.

آن را تعویض کنيد
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قدرت مکش دستگاه کم 
است.

آنها را تعویض کنيد.پروانه های مکش معيوب اند.
آن را تعویض کنيد و در صورتی که کسيه کسيه زبالۀ جارو برقی پرشده است.

دائمی  است آن را تخليه کنيد.
فيلتر را تعویض کنيد.فيلتر دستگاه کثيف است.

لولۀ مکش تا خوردگی دارد یا زباله 
داخل آن گير کرده است.

لولۀ مکش را از دستگاه خارج کنيد و دست 
را جلوی محفظۀ مکش دستگاه قرار دهيد 
در صورتی که مکش خوب بود عيب از لوله 
یا شيلنگ رابط است آن را تعویض یا گير 

آن را برطرف کنيد.
لولۀ مکش با خرطومی پاره است و 

هوا خارج می شود.
آن را تعویض کنيد

داخل پروانۀ مکش زباله و پرز زیاد 
وجود دارد.

این  در  کنيد.  رفع عيب  و  تميز  را  موتور 
است. ضروری  فيلتر  تعویض  مرحله 

سرعت  کنترل  الکترونيکی  برد 
معيوب است و سرعت خيلی پایين 

است.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.

گير موتور را بر طرف کنيد.موتور گير مکانيکی دارد.

دستگاه با لرزش کار می کند.

الستيک لرزه گير سروته و یا بغل 
موتور خراب است.

آنها را تعویض کنيد.

پروانۀ مکش را تعویض کنيد.پروانه ی مکش هوا باالنس نيست.
موتور را به طور صحيح در جای آن قرار دهيد.موتور درجای خود قرار ندارد.

سيم جمع کن کار نمی کند
آن را تعمير یا تعویض کنيد.فنر معيوب است.

آن را تعمير یا تعویض کنيد.ضامن نگهدارنده معيوب است.
فنر را شارژ کنيد.فنر شارژ نيست.

دستگاه خاموش نمی شود
آن را تعویض کنيد.کليد خراب است

اتصال در سيم های رابط کليد وجود 
دارد.

سيم رابط معيوب را تعویض کنيد.
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کولر آبی

روش تشخیص وچگونگي رفع عیب علتنوع عیب
ـ تعمیر و راه اندازی

کليد های پمپ آب و موتور 
دو دور وصل است اما کولر 

اصال کار نمی کند.

اقدامي صورت نگيرد و کليد ها را در وضعيت برق شبکه قطع است.
قطع قرار دهيد.

فيوز اصلی شبکۀ برق ورودی قطع 
است.

پس از رفع عيب شبکۀ برق ورودی فيوز 
را وصل کنيد.

پس از رفع عيب مدار الکتریکی کولر فيوز فيوز کولرقطع شده است.
را وصل کنيد.

قطع سيم نول کولر را از محل قبل از کليد نول یا سيم مشترك کولر قطع است
مخصوص و در محفظۀ کليد مخصوص و 
تا  کليد  محفظۀ  از  را  مشترك  سيم  قطع 
ترمينال کولر در کابل چهار رشته بررسی 
کنيد. چنانچه اتصال ها قطع شده است آن 
را برقرار کنيد. در صورتی که سيم مشترك 

کابل قطع است، کابل را تعویض کنيد.

اتصال ها را برقرار کنيد.اتصال ها قطع هستند.

و  دور  دو  موتور  رابط  سيم  کابل 
پمپ آب معيوب است.

را  پمپ  رابط  سيم  و  رشته  سه  کابل 
تعویض کنيد.

موتور دو دور و پمپ آب معيوب 
هستند.

موتور دو دور و پمپ آب را تعویض کنيد.
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کولر کار مي کند اما باد آن 
گرم است.

نکته مهم
در این شرایط هرگز از کولر 
استفاده نکنيد زیرا موتور 
کولر به علت گرما می سوزد.

کليد پمپ آب را وصل کنيد.کليد پمپ آب قطع است.

پمپ آب را سرویس یا تعویض کنيد.پمپ آب کار نمي کند.

کليد مخصوص را تعویض کنيد.کليد پمپ آب معيوب است.

اتصال ها را برقرار کنيد.اتصال ها قطع است.

سيم رابط معيوب را تعویض کنيد.سيم رابط پمپ آب قطع است.

لوله آب کولر را تعویض کنيدلوله آب کولر مسدود است.

شناور را تعویض کنيد.شناور معيوب است.

شناور را تنظيم کنيد.شناور تنظيم نيست.

جدا  پمپ  پایه  از  آب  پمپ  کفی 
شده است.

کفی پمپ آب را نصب کنيد.

سه  یا  پمپ  پایۀ  از  آب  شيلنگ 
راهی جدا شده است.

شيلنگ را در محل آن نصب کنيد.

آب  و  سه     راهی  رابط،  شيلنگ 
پخش کن ها مسدود است.

شيلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن ها 
را تميز کنيد.

شده  بسته  ناودان ها  سوراخ های 
است.

تميز  آب  فشار  از  استفاده  با  را  ناودان ها 
کنيد تا سوراخ ها کاماًل باز شوند.

کولر  هوای  دریچۀ  افقی  پره های 
در وضعيت نيم بسته قرار دارند.

به وسيله اهرم دریچۀ هوا، پره های افقی را 
در وضعيت مناسب آن قرار دهيد.

پارچۀ برزنتی را تعویض کنيد.پارچۀ برزنتی لرزه گير پاره است.

پيچ های پایۀ موتور دو دور را شل کنيد و تسمه شل یا سفت بسته شده است.
با جابه جا پایۀ موتور،تسمه را تنظيم کنيد 

و سپس پيچ ها را ببندید.

هرز  پروانه  پولی  یا  موتور  پولی 
می گردند.

محور  به  را  پولی ها  آلنی،  پيچ  به وسيله 
محکم کنيد.

پولی موتور و پولی پروانه هر دو در 
یک صفحۀ فرضی قرار ندارند.

آلن  آچار  با  را  پروانه  پولی  یا  موتور  پولی 
نمره 4 باز کنيد و هر دو پولی را در یک 

خط یا صفحه فرضی قرار دهيد.
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فن و پره های آن را تميز کنيد.پره های فن کثيف شده اند.

کرده  تغيير  پروانه  پره های  زاویه 
است.

پروانه را تعویض کنيد.

یاتاقان های معيوب را تعویض کنيد.یاتاقان های کولر معيوب هستند.

تعویض یاتاقان های موتور معيوب هستند. مشابه  را  معيوب  یاتاقان های 
بوش های پنکه روميزی تعویض کنيد.

داخل  در  بر عکس  توربين  پروانه 
کانال داخلی سوار شده است.

پروانه را باز کنيد )پس از بازکردن دو یاتاقان 
از داخل  راحتی  به  پروانه  پروانه،  دو طرف 
کانال داخلی باز می شود) و پروانه را به طور 

صحيح در داخل کانال داخلی قار دهيد.

موتور کولر را تعویض کنيد یا براي تجدید موتور کولر نيم سوز است.
سيم پيچي نزد متخصص ببرید.

داخل  در  بر عکس  توربين  پروانه 
کانال داخلی سوار شده است.

پروانه را باز کنيد )پس از بازکردن دو یاتاقان 
دو طرف پروانه ـ پروانه به راحتی از داخل 
کانال داخلی باز می شود) و پروانه را به طور 

صحيح در داخل کانال داخلی قرار دهيد.

موتور کولر را تعویض یا برای سيم پيچی موتور کولر نيم سوز است
نزد متخصص ببرید.
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پمپ آب کولر کار نمی کند.

قطع  وضعيت  در  آب  پمپ  کليد 
قرار دارد.

کليد را در وضعيت روشن قرار دهيد.

کليد مخصوص کولر را تعویض کنيد.کليد پمپ آب کولر معيوب است

به  پمپ  رابط  اتصال سرسيم های 
ترمينال قطع است.

اتصال ها را برقرار کنيد.

کليد  به  رشته  چهار  کابل  اتصال 
پمپ قطع است.

اتصال ها را برقرار کنيد

کابل  در  پمپ  رابط  سيم  اتصال 
چهار رشته به ترمينال کولر قطع 

است.

اتصال ها را برقرار کنيد.

تعویض کابل چهار رشته ای معيوب است را  رشته ای  سيمه  چهار  کابل 
کنيد.

سيم رابط پمپ را تعویض کنيد.سيم رابط پمپ آب معيوب است

برای موتور پمپ کولر سوخته است. یا  کنيد  تعویض  را  کولر  آب  پمپ 
سيم پيچی نزد متخصص ببرید.

موتور دو دور کار نمی کند.

کليد روشن موتور در وضعيت قطع 
قرار دارد.

کليد موتور را در وضعيت روشن قرار دهيد

کليد را تعویض کنيدکليد مخصوص کولر معيوب است

اتصال سرسيم های کابل چهار رشته 
به کليد مخصوص کولر قطع است

اتصال ها را برقرار کنيد.

اتصال سرسيم های کابل سه رشته ای 
و رابط ترمينال به موتور قطع است.

اتصال ها را برقرار کنيد.

کابل چهار رشته ای را تعویض کنيد.کابل چهار رشته ای معيوب است

کابل سه رشته ای موتور را تعویض کنيدکابل سه رشته ای معيوب است.

نزد موتور سوخته است. سيم پيچی  برای  یا  تعویض  را  موتور 
متخصص ببرید.
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موتور کولر صدای هوم 
می کند اما نمی چرخد.

تسمه را تنظيم کنيد.تسمه بيش از حد سفت است.

یک پولی ها در یک امتداد نيستند. در  که  کنيد  تنظيم  را طوری  پولی ها 
صفحۀ فرضی قرار گيرند.

اتصال ها را برقرار کنيد.اتصال ها قطع است.

کليد گریز از مرکز پس از خاموش 
به  قبل  مرحلۀ  در  موتور  شدن 

وضعيت عادی خود برنگشته است.

فنرهای کليد گریز از مرکز تعویض شود.

موتور را تعویض کنيد یا برای سيم پيچی سيم پيچ راه اندازی معيوب است.
نزد متخصص ببرید.

سيم پيچی های دور تند و راه انداز هر 
دو معيوب هستند.

سيم های رابط معيوب را تعویض کنيد.

خازن راه انداز را تعویض کنيد.سيم های رابط معيوب هستند

خازن دائم کار را تعویض کنيد.خازن راه انداز معيوب است.

خازن دائم کار در موتور های یک فاز 
با خازن دائم کار معيوب است.

فقط یکی از دورهای موتور 
دو دور کار می کند.

اتصال کابل چهار رشته ای مربوط به 
دوری از موتور که کار نمی کند به 

کليد مخصوص قطع است.

اتصال را برقرار کنيد.

کليد مخصوص را تعویض کنيد.کليد معيوب است.

موتور  سيمه ای  سه  کابل  اتصال 
به ترمينال یا صفحه کليد گریز از 

مرکز قطع است.

اتصال را برقرار کنيد.

کابل چهار رشته ای را تعویض کنيد.کابل چهار رشته ای معيوب است.

کابل سه سيمۀ موتور را تعویض کنيد.کابل سه سيمۀ موتور معيوب است.

محرك  یا  و  پالتين  صفحه  سيم 
از مرکز معيوب  کليد گریز  گردان 

است

صفحه پالتين یا محرك گردان را تعویض 
کنيد.

موتور را تعویض کنيد یا برای سيم پيچی موتور معيوب است.
نزد متخصص ببرید
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در کولر با موتورهایی که 
سيم پيچ راه انداز دارند، در 
هر دو وضعيت کليد تبدیل 

فقط دور تند موتور کار 
می کند.

سيم رابط معيوب را تعویض کنيد.سيم رابط معيوب است.

اتصال ها را برقرار کنيداتصال ها قطع است.

ثابت  فاصله پالتين های متحرك و 
مربوط به کليد گریز از مرکز تنظيم 

نيست.

پالتين های  بين  فاصلۀ  امکان  صوت  در 
متحرك و ثابت را تنظيم کنيد.

صفحه پالتين مربوط به کليد گریز از 
مرکز معيوب است.

صفحه پالتين را تعویض کنيد.

قسمت گردان کليد گریز از مرکز 
معيوب است.

در  را  مرکز  از  گریز  کليد  گردان  قسمت 
این  غير  در  کنيد.  تعمير  امکان  صورت 

صورت تعویض شود.

با تغيير وضعيت کليد تبدیل 
تند و کند کولر به طور 

معکوس عمل می کند یعنی 
جای دور تند و کند عوض 

شده است.

کليد  به  سيمه  چهار  کابل  اتصال 
تبدیل جابه جا شده است.

اتصال ها را در کليد تبدیل جابه جا کنيد.

اتصال سرسيم های کابل سه سيمۀ 
موتور به ترمينال جابه جا شده است.

سرسيم های دور تند و کند موتور دو دور 
را در ترمينال جابه جا کنيد.

اتصال سرسيم های کابل سه سيمۀ 
صفحه  روی  در  موتور  کند  و  تند 
از مرکز جابه جا  پالتين کليد گریز 

شده است.

را جا  موتور  کند  و  تند  دور  سرسيم های 
به جا کنيد.
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در کولر با موتور راه انداز 
خازنی با راه انداز مقاومتی 

موتور با دور کم راه نمی افتد 
ـ اما پس از راه اندازی یا 

دور تند تغيير وضعيت کليد 
تبدیل موتور با دور کند کار 

می کند.

سيم رابط پالتين های کليد گریز از 
مرکز معيوب است.

سيم رابط را تعویض کنيد.

اتصال ها را برقرار کنيد.اتصال ها قطع است.

فاصله بين پالتين های کليد گریز از 
مرکز تنظيم نيست.

ثابت  و  متحرك  پالتين های  بين  فاصلۀ 
صفحه پالتين کليد گریز از مرکز را تنظيم 

کنيد.

هردو دور موتور پروانه کار 
می کند اما هوایی از دریچۀ 

کولر خارج نمی شود.

بسته  کولر  دریچه های  یا  دریچه 
است.

دریچه یا دریچه ها را باز کنيد.

تسمه کولر را تعویض کنيد.تسمه کولر پاره است.

موتور دو دور بدون تسمه 
کار می کند اما با قرار 

گرفتن تسمه بر روی آن کار 
نمی کند.

تسمه بيش از حد سفت بسته شده 
است.

دور  دو  موتور  پایۀ  جابه جایی  با  را  تسمه 
تنظيم کنيد.

به دیوارۀ کانال داخلی گير  پروانه 
می کند.

پروانه  پالستيکی  بوش های  جابه جایی  با 
تنظيم  به طور صحيح  کانال داخلی  را در 

کنيد.

یاتاقان های دو طرف پروانه معيوب 
هستند

یاتاقان ها را تعویض کنيد.

یاتاقان های موتور را تعویض کنيد.یاتاقان های موتور معيوب هستند.

موتور را تعویض کنيد یا برای سيم پيچی موتور نيم سوز است
نزد متخصص ببرید.

کار  دائم  خازن  با  راه انداز  خازن 
معيوب است.

خازن های معيوب را تعویض کنيد.
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سرعت پروانۀ کولر هنگام 
کار کم و زیاد می شود.

پولی موتور روی محور موتور به طور 
هرز می چرخد.

پولی موتور را با پيچ آلن روی محور موتور 
محکم کنيد.

به طور  پروانه روی محور آن  پولی 
هرز می چرخد

نمره 4  آلن  پيچ  به وسيلۀ  را  پروانه  پولی 
روی محور پروانه محکم کنيد.

یاتاقان های معيوب را تعویض کنيد.یاتاقان های پروانه معيوب هستند.

پالتين  صفحه  پالتين های  فاصلۀ 
کليد گریز از مرکز تنظيم نيست.

فاصلۀ پالتين های متحرك و ثابت صفحه 
کنتاکت کليد گریز از مرکز را تنظيم کنيد 
را  مرکز  از  گریز  کليد  پالتين  صفحه  یا 

تعویض کنيد.

موتور را تعویض کنيد یا برای سيم پيچی موتور دو دور نيم سوز است.
نزد متخصص ببرید.

موتور کولر با سيم پيچ راه 
انداز در حالت راه اندازی 

به طور صحيح عمل می کند 
اما به محض رفتن به دور 

کند موتور دود می کند.

کابل  کند  دور  رابط  سيم  اتصال 
غلط  تبدیل  کليد  به  رشته  چهار 

است.

سریع کليد کولر را در وضعيت قطع قرار 
برقرار  صحيح  طور  به  را  اتصال  و  دهيد 

کنيد.

کابل سه سيمۀ موتور را تعویض کنيد.کابل رابط موتور معيوب است.

کابل چهار رشته ای را تعویض کنيد.کابل چهار رشته معيوب است.

معيوب  موتور  داخل  رابط  سيم 
است.

سيم رابط معيوب را تعویض کنيد.

موتور کولر پس از راه اندازی 
به آرامی  می ایستد.

اقدامی صورت نگيرد.برق شبکۀ شهر قطع شده است.

و فيوز کولر قطع شده است. الکتریکی  مدار  اجزای  عيب  رفع  از  پس 
الکترومکانيکی کولر، فيوز را وصل کنيد.

اتصال ها را برقرار کنيد.اتصال ها قطع شده است

موتور  رابط  کابل  مشترك  سيم 
معيوب شده است.

کابل سه سيمه موتور را تعویض کنيد.

سيم مشترك کابل چهار رشته ای 
از داخل قطع شده است.

کابل چهار رشته ای را تعویض کنيد.

سيم های رابط معيوب را تعویض کنيد.سيم های رابط معيوب شده اند.

کليد را تعویض کنيد.کليد معيوب شده است

خازن اصالح ضریب قدرت سوخته 
است.

تعویض  را  قدرت  ضریب  اصالح  خازن 
کنيد.

موتور را تعویض کنيد یا برای سيم پيچی موتور سوخته است.
نزد متخصص ببرید.
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موتور دو دور کولر هنگام 
کار، متناوباً خاموش و روشن 

مي شود.

بي متال سر راه سيم مشترك موتور 
در اثر افزایش جریان موتور هنگام کار 
عمل کرده و موتور بي برق مي شود. 
پس از خنک شدن موتور و بي متال 
مجدداً بي متال وصل شده و موتور 
دوباره راه اندازي مي شود و سيکل کار 

را تکرار مي کند.

یک  در  یاتاقان ها،  خرابي  تسمه،  سفتي 
دریچه  بودن  بسته  پولي ها،  نبودن  امتداد 
در  کنيد.  بازدید  و  کنترل  را  کولر  هواي 
صورت مشاهدۀ هر یک از عيوب فوق آن 
موتور  که  صورتي  در  و  کنيد  برطرف  را 
نيم سوز است آن را تعویض کنيد یا براي 

سيم پيچي نزد متخصص ببرید.

با زدن کليد موتور پروانه، 
فيوز مينياتوري قطع 

مي شود.

شده  معيوب  موتور  تبدیل  کليد 
است.

کليد مخصوص کولر را تعویض کنيد.

کابل سه سيمه موتور معيوب شده 
است.

کابل سه سيمه موتور را تعویض کنيد.

اتصال در سيم هاي رابط داخل موتور 
وجود دارد.

سيم هاي رابط معيوب را تعویض کنيد.

موتور را تعویض کنيد یا براي سيم پيچي موتور سوخته است
نزد متخصص ببرید.

با زدن کليد پمپ آب فيوز 
کولر قطع مي شود

خازن اصالح ضریب قدرت معيوب 
است.

تعویض  را  قدرت  ضریب  اصالح  خازن 
کنيد.

سيم رابط پمپ آب را تعویض کنيد.سيم رابط پمپ آب معيوب است.

کابل چهار رشته را تعویض کنيدکابل چهار رشته معيوب است.

تجدید پمپ آب سوخته است. براي  یا  کنيد  تعویض  را  آب  پمپ 
سيم پيچي نزد متخصص ببرید.
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بدنه کولر برق دارد.

برق دار بودن بدنۀ کولر مي تواند در اثر ولتاژ سيم اتصال زمين کولر قطع است.
القایي، اتصال سيم هاي کابل چهار رشته به 
بدنۀ کولر که گلند کابل ندارد، اتصال بدنۀ 
پمپ آب یا موتور کولر و اتصال کابل هاي 
رابط موتور کولر و پمپ آب به بدنه ایجاد 
شده باشد. بنابراین پس از رفع عيب، سيم 

اتصال زمين را وصل کنيد.

با وصل کردن کليد موتور 
کولر راه اندازي نمي شود اما 
با حرکت تسمه توسط دست 

موتور راه اندازي مي شود. 
توجه: اینگونه راه اندازي غلط 

است چون امکان مصدوم 
شدن شخص وجود دارد، 
لذا توصيه مي شود در این 
راه اندازي موتور رفع عيب 

شود.

تسمه را تنظيم کنيد.تسمه بيش از حد سفت است.

در موتورهاي تک فاز با خازن دائم 
کار خازن هاي موتور معيوب است

خازن هاي دائم کار موتور را تعویض کنيد.

سيم پيچ  با  فاز  تک  موتورهاي  در 
راه انداز و یا خازن دائم کار سيم پيچي 

راه انداز یا کمکي سوخته است.

موتور را تعویض کنيد یا براي تجدید سيم 
پيچي نزد متخصص ببرید.

راه انداز  با  فاز  تک  درموتورهاي 
خازني، خازن راه انداز سوخته است.

خازن راه انداز را تعویض کنيد.

در موتورهایي که کليد گریز از مرکز 
معيوب  مرکز  از  گریز  کليد  دارند، 

است.

کليد گریز از مرکز را تعویض کنيد.

کولر هنگام کار، سر وصدا 
مي کند

شل  پروانه  پولي  با  موتور  پولي 
شده اند.

پولي ها را به وسيلۀ پيچ آلن نمره 4 و آچار 
مخصوص به محورشان محکم کنيد.

ریزش آب به تسمه بر طرف شود.آب روي تسمه مي ریزد.

یاتاقان ها را تعویض کنيد.یاتاقان هاي موتور معيوب هستند.

پيچ هاي یاتاقان هاي دو سر محور 
پروانه شل شده اند.

پيچ های یاتاقان را محکم کنيد.

یاتاقان ها را تعویض کنيد.یاتاقان هاي پروانه معيوب هستند.

تسمه را تعویض کنيد.تسمه معيوب است.

یاتاقان ها را روغن کاري کنيد.یاتاقان ها بدون روغن هستند.

موتور را تعویض کنيد یا براي سيم پيچي موتور نيم سوز است.
نزد متخصص ببرید.

عيب پمپ آب را برطرف کنيد.پمپ آب معيوب است.



325

کولر هنگام کار هواي داخل 
منزل را از طریق دریچۀ هوا 
و کانال خارجي به داخل 

کولر مي کشد.
آب کولر سرریز مي شود.

جهت قرار گرفتن پروانه در داخل 
کانال داخلي کولر صحيح نيست.

پروانۀ کولر را به طور صحيح در کانال داخلي 
نصب کنيد.

کولر را روي پایه تراز کنيد.کولر تراز نيست

شناور کولر را تنظيم کنيد.شناور کولر تنظيم نيست

شناور کولر را تعویض کنيد.شناور کولر معيوب است.

آب پخش کن ها را به طور صحيح نصب کنيد.آب پخش کن ها درست نصب نشده اند.

نصب  درست  کولر  درپوش هاي 
نشده اند.

درپوش هاي کولر را به طور صحيح نصب کنيد.

هنگام کار کولر، قطرات ریز 
آب از دریچۀ هواي کولر وارد 

اتاق مي شود.

روي  مرتب  به طور  پوشال ها 
درپوش ها نصب نشده است.

در  روي  سپس  کنيد  خيس  را  پوشال ها 
پوش ها مرتب کنيد.

آب از آب پخش کن ها روي پروانه 
مي ریزد.

آب پخش کن ها را به طور صحيح در بدنۀ 
کولر قرار دهيد.

معيوب  راهي  سه  با  آب  شيلنگ 
هستند.

تعویض  را  معيوب  راهي  سه  یا  شيلنگ 
کنيد.

کولر هنگام کار لرزش شدید 
دارد.

کانال  به  مستقيماً  داخلي  کانال 
خارجي اتصال دارد.

پارچۀ  خارجي  کانال  و  داخلي  کانال  بين 
برزنتي قرار دهيد.

کولر به کانال خارجي چسبيده و 
پارچۀ برزنتي را جمع کرده است.

کولر را از کانال خارجي با فاصلۀ مناسب 
قرار دهيد.

یک  در  پروانه  و  موتور  پولي هاي 
امتداد نيستند.

دو  هر  که  کنيد  تنظيم  را طوري  پولي ها 
یا  سطح  یک  در  و  امتداد  یک  در  پولي 

صفحه فرضي قرار گيرند.

تسمه را تعویض کنيد.تسمه خراب است.

یاتاقان هاي موتور را مشابه تعویض یاتاقان یاتاقان هاي موتور معيوب هستند.
پنکه روي ميزی تعویض کنيد.

معيوب  کولر  پروانۀ  یاتاقان هاي 
هستند.

یاتاقان ها را تعویض کنيد.
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پروانۀ کولر نمي چرخد

کليد موتور پروانه در وضعيت قطع 
قرار دارد.

کليد را وصل کنيد

کليد را تعویض کنيدکليد موتور پروانه معيوب است.

موتور  الکتریکي  مدار  اتصال هاي 
پروانه قطع هستند

اتصال ها را برقرار کنيد.

سيم هاي رابط موتور پروانه معيوب 
هستند

سيم هاي رابط معيوب را تعویض کنيد

پمپ آب گير مکانيکي دارد.

بوش یاتاقان هاي موتور پروانه معيوب 
هستند

بوش یا یاتاقان هاي موتور را تعویض کنيد.

موتور را تعویض یا به منظور سيم پيچي نزد موتور پروانه سوخته است.
متخصص ببرید.

موتور صداي هوم مي کند اما 
نمي چرخد

معيوب  موتور  کمکي  سيم پيچ 
است.

موتور را تعویض یا براي تجدید سيم پيچي 
نزد متخصص ببرید

خازن را تعویض کنيدخازن معيوب است.

بوش یا یاتاقان ها را تعویض کنيد.بوش هاي موتور معيوب هستند

گيرمکانيکي را بر طرف کنيد.پمپ آب گير مکانيکي دارد.

با تغيير وضعيت 7ـ۱8ـ7 
کليد تبدیل تند و کند 

کولر به طور معکوس عمل 
مي کند.

به  رابط  سيم  سرسيم هاي  اتصال 
کليد جابه جا شده است.

اتصال سرسيم هاي رابط موتور به کليد را 
به طور صحيح برقرار کنيد.

با زدن کليد موتور پروانه، 
فيوز مينياتوري قطع 

مي شود.

سيم هاي رابط معيوب را تعویض کنيد و سيم رابط موتور معيوب است.
پس از رفع عيب مدار فيوز را وصل کنيد.

تعویض موتور پروانه سوخته است. براي  یا  کنيد  تعویض  را  موتور 
سيم پيچي نزد متخصص ببرید.

بدنۀ کولر برق دارد.

اتصال بدنۀ کولر را بر طرف کنيد.سيم رابط به بدنۀ کولر اتصال دارد.

چنانچه نتوان اتصال بدنه را برطرف کرد، پمپ آب کولر اتصال بدنه دارد.
موتور را تعویض یا به منظور سيم پيچي نزد 

متخصص ببرید.

موتور را تعویض یا نزد متخصص ببرید.موتور پروانه اتصال بدنه دارد.
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کولر هنگام کار سرو صدا 
مي کند.

پمپ آب کولر معيوب است یا گير 
مکانيکي دارد.

پمپ آب کولر را سرویس و رفع نقص کنيد.

موتور پروانه را به طور صحيح نصب کنيد.موتور پروانه درست نصب نشده است.

یاتاقان هاي معيوب را تعویض کنيد.یاتاقان هاي موتور معيوب هستند.

موتور را تعویض کنيد.موتور نيم سوز است.

آب از پوشال ۱۱ـ   ۱8ـ8   ـ 
کولر سرریز مي شود.

کولر را تراز کنيد.کولر ترازو نصب نشده است.

نشده  نصب  درست  عقب  درپوش 
است.

درپوش کولر را به طور صحيح نصب کنيد.

شيلنگ آب معيوب است یا از محل 
خود خارج شده است.

شيلنگ آب را در محل خود به طور صحيح 
نصب کنيد.

کولر هنگام کار قطرات ریز 
آب را از دریچۀ خروجي 

هواي کولر به محيط منزل 
مي ریزد.

نشده  نصب  مرتب  به طور  پوشال 
است.

پوشال را به طور مرتب نصب کنيد.

درپوش عقب کولر به بدنۀ توربين 
پوشال چسبيده است و آب توسط 
به  آنجا  از  و  فن  داخل  به  پوشال 

محيط منزل مي ریزد.

پوشال درپوش عقب را مرتب کنيد.

کولر هنگام کار لرزش شدید 
دارد.

یاتاقان هاي موتور را تعویض کنيد.یاتاقان هاي موتور معيوب هستند.

گير مکانيکي پمپ آب را برطرف کنيد.پمپ آب گير مکانيکي دارد.

موتور را تعویض کنيد یا براي سيم پيچي موتور نيم سوز است.
نزد متخصص ببرید.

کولر را به طور تراز نصب کنيد.کولر تراز نيست.
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