
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتشچّ ساًُْبی

TIG200PAC/DC ٔ TIG315PAC/DC 

DIGITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه جٌش اينٌرتر

 



 

 1 صفذّ 
 

 

  TIG 200P AC / DC DIGITAL          :مشخصات فني دستگاه 

 TIG 200P AC / DC DIGITAL مذل

 %10± ْشتض،  60 /50 يتُبٔة،220 تٕاٌ ٔنتبژ

  دبنت تيگ دبنت انكتشٔد 

 2/6 6/4 (KVA)ظشفيت تٕاٌ

 180-10 200-10  ( A )جشيبٌ خشٔجي َبيي

 2/27 – 4/20 18-4/10 (V )ٔنتبژ خشٔجي َبيي 

 62 ( V)ٔنتبژ ثذٌٔ ثبس

 1-0 (S)پيؼ گبص 

 60 ( % )يذت ثبسگيشي َبيي 

 20-80 (%)پُٓبي تًيض كبسي

 10-0 (S)صيبٌ عشاؽيجي 

 10-1 (S)صيبٌ پظ گبص

 10-90 (%)جشيبٌ پبيّ

 300 - 5/ 0 (Hz)فشكبَظ پبنظ

 10-90  ( % )پبنظ ديٕتي عبيكم 

 HFَٕعبٌ  (ؽشٔع قٕط  )ْذايت قٕط 

 93/0 ظشيت تٕاٌ

 85 (%)ثبصدْي

 F كالط ػبيقي 

 IP21S كالط دفبظتي

 28 (kg)ٔصٌ

 430×390×550 (mm)عبيض

 

 

 



 

 2 صفذّ 
 

 

 TIG 315 P AC / DC DIGITAL:            مشخصات فني دستگاه 

 TIG 315 P AC / DC DIGITAL مذل

 %10± ْشتض،  60 /50 يتُبٔة،380 تٕاٌ ٔنتبژ

  دبنت تيگ دبنت انكتشٔد 

 11 9 (KVA)ظشفيت تٕاٌ

 280-10 300-10  ( A )جشيبٌ خشٔجي َبيي

 2/31 – 4/20 22-4/10 (V )ٔنتبژ خشٔجي َبيي 

 45 ( V)ٔنتبژ ثذٌٔ ثبس

 1-0 (S)پيؼ گبص 

 60 ( % )يذت ثبسگيشي َبيي 

 20-80 (%)پُٓبي تًيض كبسي

 10-0 (S)صيبٌ عشاؽيجي 

 10-1 (S)صيبٌ پظ گبص

 10-90 (%)جشيبٌ پبيّ

 300 - 5/ 0 (Hz)فشكبَظ پبنظ

 10-90  ( % )پبنظ ديٕتي عبيكم 

 HFَٕعبٌ  (ؽشٔع قٕط  )ْذايت قٕط 

 93/0 ظشيت تٕاٌ

 85 (%)ثبصدْي

 F كالط ػبيقي 

 IP21S كالط دفبظتي

 8/32 (kg)ٔصٌ

 430×390×550 (mm)عبيض

 

 



 

 3 صفذّ 
 

 :دستٌرانعمم ىاي پنم جهٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
ًَبيؾگش ديجيتبل 

11 
ًَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت صيبٌ 

  جشيبٌافت
21 

 تُظيًبت ديٕتي ًَبيبٌ دُْذِ
عبيكم 

2 
كهيذ رخيشِ پبسايتش ْب 

12 
ًَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت جشيبٌ 

 اتًبو
22 

 پبسايتشعٕئيچ اَتخبة 

3 
كهيذ ثبصخٕاَي اطالػبت 

13 
ًَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت صيبٌ 

پظ گبص 
23 

 تُظيًبت جشيبٌ ًَبيبٌ دُْذِ
 تًيضكُُذگي

4 
اتٕيبتيك / عٕئيچ دعتي 

14 
عٕئيچ تٕاٌ 

24 
ًَبيبٌ دُْذِ پُٓبي تًيض 

كُُذگي 

5 
غيش /عٕئيچ اَتخبة دبنت پبنظ

 پبنغي
15 

/ عٕئيچ اَتخبة دبنت تيگ 
انكتشٔد 

25 
ًَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت فشكبَظ 

AC 

6 
ًَبيبٌ دُْذِ صيبٌ پيؼ گبص 

16 
 TIGًَبيبٌ دُْذِ جٕؽكبسي 

AC 
26 

ًَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت يقذاس 
أنيّ جشيبٌ 

7 
 ؽشٔعًَبيبٌ دُْذِ  جشيبٌ 

17 
 TIGًَبيبٌ دُْذِ جٕؽكبسي 

DC 
  

8 
  صيبًٌَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت

 جشيبٌافضايؼ 
18 

ًَبيبٌ دُْذِ جٕؽكبسي 
انكتشٔد  

  

9 
 پبسايتش اَتخبةكهيذ عٕئيچيُگ 

ْبي جٕؽكبسي 
19 

  ٔنٕو تُظيًبت پبسايتش ْب 

10 
ًَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت جشيبٌ 

 اصهي
20 

ًَبيبٌ دُْذِ تُظيًبت فشكبَظ 
پبنظ 

  

 

 



 

 4 صفذّ 
 

 :تٌضيحات فيش ىاي  پنم جهٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فيؼ تٕسچ جٕؽكبسي  ، ايٍ فيؼ ثّ تٕسچ آسگٌٕ يتصم يي ؽٕد  1

 .خشٔجي گبص ، ثّ يذم اتصبل گبص تٕسچ آسگٌٕ يتصم يي ؽٕد  2

 .عٕكت ؽبعي تٕسچ، ثّ كبثم عٕئيچ كُتشل تٕسچ آسگٌٕ يتصم يي ؽٕد  3

 .عٕكت ؽبعي تٕسچ ، ثّ كبثم عٕئيچ پذاني يتصم يي ؽٕد  4

 .يتصم يي ؽٕد  (قطؼّ كبس)فيؼ اتصبل ثذَّ ، ثّ كبثم اتصبل ثذَّ  5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 صفذّ 
 

 

 :تٌضيحات پنم عقب 

 

 

 .فٍ ، ْشگض آَشا ثب ٔعيهّ اي َپٕؽبَيذ  1

 .كبثم تٕاٌ ٔسٔدي ، يطًئٍ ثبؽيذ اص ثشق ٔسٔدي ثذٌٔ َٕعبَبت اعتفبدِ كُيذ  2

 .ٔسٔدي گبص ، اص گبص يشغٕة ٔ ثذٌٔ َبخبصي اعتفبدِ كُيذ  3

 .تشييُبل اتصبل صييٍ ، اص اتصبل صييٍ ٔاقؼي اعتفبدِ كُيذ  4

 

 

 



 

 6 صفذّ 
 

 :عمهيات چراغ ىشذار كننذه 

 : حفاظت اضافو گرما تٌسط رنو ىشذار دىنذه 

اگش يبؽيٍ ثشاي يذت طٕالَي ثطٕس يذأو ثب جشيبٌ صيبد كبس كُذ ، قطؼبت داخهي يًكٍ اعت ثخبطش گشيبي صيبد آعيت 

ثشاي جهٕگيشي اص ايٍ اتفبق ايٍ سنّ تؼجيّ ؽذِ اعت ، ٔقتی ايٍ چشاؽ سٔؽٍ ؽذ دعتگبِ خشٔجی َذاسد ٔ قطغ يی . ثجيُذ

 دقيقّ ثّ ٔظؼيت 3 اني 2ٔنی دعتگبِ سا خبيٕػ َکُيذ تب فٍ قغًت ْبی داخهی دعتگبِ سا خُک کُذ ٔ  ثؼذ اص  ؽٕد

 .ػبدي ثش خٕاْذ گؾت 

 :حفاظت در برابر  پذيذه ىاي  غير عادي  تٌسط رنو ىشذار دىنذه 

گش ثشاي يبؽيٍ  اتفبق غيش ػبدي سٔي دْذ ، ايٍ چشاؽ سٔؽٍ يي ؽٕد ٔ ؽًب يي ثبيغتي يُجغ قذست سا خبيٕػ كُيذ ٔ ا

يبؽيٍ سا يجذدا ساِ اَذاصي كُيذ تب ثجيُيذ كّ ثّ دبنت ػبدي ثش گؾتّ اعت يب َّ ، دس غيش ايُصٕست ثب خذيبت پظ اص 

 .فشٔػ تًبط دبصم فشيبئيذ 

 نصب ً راه انذازي

ثبؽذ ، يي % 10دعتگبْٓبي جٕػ تيگ يجٓض ثّ فيهتشْبی ثشق ٔسٔدي يی ثبؽُذ ، ٔقتي يذذٔدِ تغييشات ٔنتبژ ثيٍ  (1

 .تٕاَذ ثّ كبس خٕد ادايّ دْذ ٔ ثّ ًْيٍ دنيم دعتگبِ ْب سٔی ژَشاتٕس َيض يی تٕاَذ ثخٕثی کبس کُذ 

ٔقتي اص كبثم طٕالَي اعتفبدِ يي كُيذ ، ثشاي كبْؼ افت ٔنتبژ ، يب ثّ ؽًب پيؾُٓبد يي كُيى كّ اص كبثم ْبيي ثب يقطغ پٍٓ 

اعتفبدِ كُيذ ،ايب اگش كبثم ثيؼ اص اَذاصِ طٕالَي ثبؽذ ،يي تٕاَذ دس كبسايي عيغتى اختالل ايجبد كُذ، ثُبثشايٍ يب ثّ ؽًب 

 .پيؾُٓبد يي كُيى كّ اص طٕل كبثم دادِ ؽذِ اعتفبدِ كُيذ 

 . يطًئٍ ؽٕيذ كّ دْبَّ تٕٓيّ ثغتّ يب پٕؽيذِ  َؾذِ ثبؽذ ٔگشَّ عيغتى خُك كُُذِ َبتٕاٌ يي ؽٕد 

اتصبالت . کپغٕل گبص سا ثذسعتي يتصم ًَبئيذ ، يُجغ گبص ؽبيم كپغٕل ، ؽهُگ گبص ٔ سگٕالتٕس گبص يي ثبؽذ  (2

 .ؽهُگ  يي ثبيغتي ثب ثغت فؾبسي يب ٔعيهّ ْبي ديگشي يذكى ؽَٕذ كّ يجبدا ْٕا َؾت كُذ 

يذم اتصبل پؾت دعتگبِ . َجبؽذ mm2 6ثذَّ سا تٕعط كبثم ثّ صييٍ يتصم ًَبئيذ ٔ يقطغ عيى يي ثبيغت كًتش اص  (3

 .يي ثبؽذ 

 ثب تذًم يذذٔدِ دادِ ؽذِ AC ٔنت 380فيؼ تٕاٌ سا ثّ عٕكت يشثٕطّ يتصم ًَبئيذ ٔ يطًئٍ ؽٕيذ كّ يُجغ تٕاٌ  (4

 .ثبؽذ 

تٕسج آة خُك سا  ثب تٕجّ َقؾّ دادِ ؽذِ يتصم كُيذ ، پيچ يغي سا دس يك طشف تٕسچ  ثّ گيشِ تكي سٔي صفذّ جهٕيي 

 .دعتگبِ دس جٓت ػقشثّ ْبي عبػت ثخٕثي  يذكى كُيذ 

 .ثؼذ اص اتًبو يشادم ثبال ، ؽًب يي تٕاَيذ ؽشٔع ثّ جٕؽكبسي كُيذ 

 



 

 7 صفذّ 
 

 

 :شكم طريقو نصب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 صفذّ 
 

 :طريقو كار كردن با دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دعتگبِ سا سٔؽٍ كُيذ  (14)اثتذا تٕعط عٕئيچ تٕاٌ  (1

 .  پبسايتش يٕسد َظش خٕد سا اَتخبة كُيذ TIGAC/TIGDC /Stick(Electrode) دبنت 15عپظ تٕعط عٕئيچ  (2

 . يكي سا اَتخبة كُيذ 20/21/26/23/24/25 اص ؽؼ ػًهيبت  22عپظ تٕعط عٕئيچ (3

 . خبيٕػ اعت 23/24/25دس دبنت انكتشٔد  دبنت ْبي : َكُّ 

 . آَٓب سا تُظيى كُيذ 19 خٕد سا اَتخبة كشدِ ٔ تٕعط ٔنٕو 6/7/8/10/11/12/13 دبنت ْبي 9تٕعط عٕئيچ  (4

 . دبنت پبنظ يب غيش پبنغي سا اَتخبة كُيذ 5تٕعط ؽبعي (5

 . دبنت دعتي يب اتٕيبتيك سا اَتخبة كُيذ 4تٕعط ؽبعي  (6

 سا 2 يك دبنت فشظي كّ سٔي ًَبيؾگش َؾبٌ دادِ خٕاْذ ؽذ سا اَتخبة كشدِ عپظ كهيذ 3تٕعط ؽبعي ؽًبسِ  (7
 .جٓت رخيشِ كشدٌ فؾبس دْيذ 

ثشاي تُظيًبت ثٓتش دعتگبِ سا دس دبنت ْبي يختهف جٕؽكبسي كُيذ تب ثٓتشيٍ دبنت جٕؽكبسي سا ثذعت آٔسيذ  (8
ظًُب ثشاي ساًُْبيي ْبي ثيؾتش يي تٕاَيذ ثب ٔادذ خذيبت يب يغئٕل فُي ؽشكت ايشاٌ تشاَظ تًبط گشفتّ ٔ ساًُْبيي 

 .ْبي الصو سا ثّ ؽًب ثذُْذ 

 

 

 



 

 9 صفذّ 
 

 :طريقو عمهكرد دستگاه 

  : TIG ACدستٌرانعمم ىا براي حانت 

 . قشاس دْيذ  AC سا دس دبنت  AC/DCدگًّ  (1

 . دگًّ يُجغ تغزيّ سا سٔؽٍ كُيذ ، فٍ ؽشٔع ثّ كبس يي كُذ  (2

 .ؽيش گبص سا ثبص كُيذ ، گبص سا تب ييضاٌ اعتبَذاسد تُظيى كُيذ  (3

ثب تٕجّ ثّ دسجّ اكغيذِ ؽذٌ قطؼّ كبس ، عٕئيچ يخصٕؿ تًيض كبسي سا تُظيى كُيذ تب ييضاٌ جشيبٌ يثجت ٔ  (4

 .يُفي سا تغييش دْذ 

 HFعٕئيچ سٔي تٕسچ سا سٔؽٍ كُيذ ، ؽيش انكتشٔيغُبطيغي ؽشٔع ثّ كبس يي كُذ ، ؽًب صذاي آصاد كشدٌ ثشق  (5

تٕجّ داؽتّ ثبؽيذ اگش دفؼّ أل اعت كّ يي خٕاْيذ . سا يي ؽُٕيذ ، ظًُب ، گبص اص دْبَّ تٕسچ خبسج يي ؽٕد 

جٕؽكبسي كُيذ ، نطفب عٕئيچ تٕسچ سا چُذ ثبَيّ َگٓذاسيذ ٔ تب صيبَيكّ  تًبو گبص اص نٕنّ خبسج َؾٕد ، ؽشٔع ثّ 

ايٍ ػًم . ثؼذ اص ايُكّ جٕؽكبسي تًبو ؽذ ، گبص ثًذت چُذ ثبَيّ ثّ خبسج ؽذٌ ادايّ يي دْذ. جٕؽكبسي َكُيذ 

ثشاي يذبفظت اص قطؼبت تٕسچ طشادي ؽذِ اعت نزا نطفب دس يذم جٕؽكبسي ثشاي چُذ ثبَيّ ثبيغتيذ قجم اص ايُكّ 

 .تٕسچ سا جذا كُيذ 

اگش اص عٕئيچ پب  اعتفبدِ كشديذ ، عٕئيچ . ثب تٕجّ ثّ كبسثشدي كّ داسيذ ، يي تٕاَيذ اص عٕئيچ پذال پب اعتفبدِ كُيذ  (6

 .جشيبٌ سا سٔي دذاقم ثگزاسيذ ٔ عپظ كُتشل جشيبٌ تذت كُتشل عٕئيچ پب يي ثبؽذ 

 .ثب تٕجّ ثّ كبسثشدي كّ داسيذ ، صيبٌ پيؼ گبص ٔ پظ گبص ٔ عطخ ؽيت افت جشيبٌ سا تُظيى كُيذ  (7

 HF ثگيشيذ ، عٕئيچ تٕسچ سا فؾبس دْيذ ، ثؼذ ثشق mm 4 اني mm 2فبصهّ ثيٍ تُگغتٍ ٔ قطؼّ كبس سا دذٔد  (8

 .ثؼذ اص ؽشٔع قٕط دس يك نذظّ َبپذيذ يي ؽٕد . آصاد يي ؽٕد ٔ يبثيٍ قطؼّ كبس ٔ تُگغتٍ جٕؽكبسي يي آيذ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 10 صفذّ 
 

  :TIG DCدستٌرانعمم ىا براي حانت 

  قشاس دْيذ ، ؽًب يي تٕاَيذ تُظيًبت جشيبٌ اصهي ، تُظيًبت پبنظ DC سا َگبِ كُيذ ، آَشا دس دبنت  AC/DCعٕئيچ 

ٔ يب تُظيًبت تًيض كُُذگي عطٕح سا تٕعط ؽبعي ْبي جهٕ دعتگبِ تُظيى كُيذ ثطٕسيكّ ثيؾتشيٍ ثبصدْي جٕؽكبسي 

 .يٕسد َظش ؽًب ثذعت آيذ 

عپظ عٕئيچ  گبص سا سٔؽٍ كُيذ ، گبص .ؽبعي يُجغ تٕاٌ سا سا سٔؽٍ كُيذ ،فٍ داخم دعتگبِ ؽشٔع ثّ كبس خٕاْذ كشد 

 .سا دس دذ اعتبَذاسد تُظيى كُيذ

  :MMAدستٌرانعمم ىا براي حانت 

 .ؽبعي يُجغ تٕاٌ سا سا سٔؽٍ كُيذ ،فٍ داخم دعتگبِ ؽشٔع ثّ كبس خٕاْذ كشد  (1

 .  قشاس دْيذ  Stickؽبعي ػًهيبتي سٔي صفذّ جهٕي دعتگبِ سا دس دبنت  (2

 .جشيبٌ سا ثب تٕجّ ثّ ظخبيت قطؼّ كبس اَتخبة كُيذ  (3

 :نکات 

 .ْش دٔ ْفتّ يکجبس داخم دعتگبِ سا دتًب ثبد ثگيشيذ ( 1

 .ثبؽذ % 90يذم كبس ثبيذ يذيطي َغجتٌب خؾك ثٕدِ ٔ سطٕثت ْٕا َجبيذ ثيؾتش اص ( 2

 . ثبؽذ C 10  - ٔC 40ديبي يذيط اطشاف يي ثبيغتي ثيٍ ( 3

 .اص كبس كشدٌ صيش ثبساٌ ٔ صيش َٕس يغتقيى خٕسؽيذ دٔسي كُيذ ٔ َگزاسيذ آة ٔاسد دعتگبِ ؽٕد ( 4

 .اص يذيط ْبي  گشد ٔ غجبس ٔ ْٕاي ًْشاِ ثب گبصْبي فبعذ دٔسي كُيذ ( 5

ايٍ دعتگبِ ثّ عيغتى ْبي دفبظتي اص جًهّ اظبفّ گشيب ، اظبفّ ٔنتبژ ٔ اظبفّ جشيبٌ يجٓض اعت ٔ دس صٕست 

ايب ٔجٕد  ايٍ عيغتى ْب ثبػث آٌ ًَي ؽٕد كّ اص دعتگبِ ثطٕس يذأو . ٔجٕد يؾكم ثطٕس اتٕيبتيك ػًم يي كُذ 

اعتفبدِ كشد ٔاعتفبدِ يغتًش ٔ ثيؼ اص اَذاصِ اص آٌ  ثبػث آعيت ديذٌ   عيغتى ْبي داخهي ٔ دس َٓيت عٕختٍ دعتگبِ 

 :نزا تٕصيّ يي كُيى ثّ َكبت صيش تٕجّ فشيبئيذ . يي ؽٕد 

 عبَتي يتش ثبؽذ 30تٕجّ داؽتّ ثبؽيذ كّ جهٕي پُكّ ْبي دعتگبِ پٕؽؼ  خبصي َجٕدِ ٔ دذاقم فبصهّ آٌ ثب ديٕاس  (1

 .تٕٓيّ دعتگبِ ثشاي كيفيت كبس ٔ ػًش دعتگبِ ثغيبس يٕثش اعت نزا ثّ ايٍ َكتّ ثغيبس تٕجّ كُيذ . 

 . صيشا ثبػث آعيت ديذگي دعتگبِ يي ؽٕد ! اظبفّ ثبس يًُٕع  (2

 .صيشا ثبػث آعيت ديذگي دعتگبِ يي ؽٕد ! اظبفّ ٔنتبژ يًُٕع  (3

 . يتصم ًَبئيذ mm2 6اتصبل صييٍ سا ثب كبثهي ثب عطخ يقطغ ثيؾتش   (4

ٔقتي عيغتى ْبي دفبظتي ػًم يي كُُذ ، چشاؽ قشيض سٔؽٍ يي ؽٕد، نزا دس ايٍ ُْگبو دعتگبِ سا خبيٕػ َكُيذ ٔ  (5

 .ٔقتي يبؽيٍ ثّ ٔظؼيت اعتبَذاسد ثشگؾت ، چشاؽ خبيٕػ يي ؽٕد . ثگزاسيذ تب فٍ ثّ كبس خٕد ادايّ دْذ 
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 :تعمير ً نگيذاري

اص كًپشعٕس ْٕاي خؾك ثشاي تًيضكبسي ٔ جذا كشدٌ گشد ٔ غجبس دس فٕاصم صيبَي يؼيٍ اعتفبدِ كُيذ ، اگش يبؽيٍ  (1

 .دس يذيط ْبي ثغيبس آنٕدِ ثخصٕؿ ؽيًيبيي قشاس داسد ، آَشا سٔصاَّ تًيض كُيذ 

 .فؾبس ْٕاي كًپشعٕس ثبيذ ثّ قذسي ثبؽذ كّ آعيجي ثّ قطؼبت انكتشَٔيكي ٔاسد َغبصد (2

اگش جبيي ؽم ثبؽذ آَشا . اتصبالت داخهي يذاس سا چك كُيذ ٔ يطًئٍ ؽٕيذ كّ اتصبالت صذيخ ٔ يذكى ثغتّ ؽذِ اَذ  (3

يذكى كُيذ ٔ اگش اتصبني اكغيذِ ؽذِ ثبؽذ ، أل ثب كبغز عًجبدِ َشو يذم اكغيذِ ؽذِ سا تًيض كشدِ ٔ عپظ اتصبل سا 

 .ثشقشاس ًَبئيذ 

اگش آة ٔاسد دعتگبِ ؽذ ، آَشا كبيال خؾك كُيذ ٔ عپظ ٔظؼيت ػبيقي سا ثب اْى يتش اَذاصِ گيشي ًَبئيذ ٔ ؽشٔع ثّ  (4

 .جٕؽكبسي َكُيذ يگش ايُكّ يطًئٍ ؽٕيذ كّ پذيذِ غيش ػبدي يؾبْذِ َؾٕد 

 .اگش اص دعتگبِ ثشاي يذت طٕالَي اعتفبدِ ًَي كُيذ ، آَشا دس جؼجّ اصهي قشاس دادِ ٔ دس يذم خؾك َگٓذاسي كُيذ (5

 

 :تنظيمات براي جٌشكاري سرسيهنذر آنٌمينيٌو 
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 :خطاىا ً راه حم ىا 

 راه حم  عهت خطا نٌع خطا

ثؼذ اص سٔؽٍ ؽذٌ ، دعتگبِ ْيچ ػكظ انؼًهي  (1
 .َؾبٌ ًَي دْذ 

 .كهيذ تهجهٕ ثشق قطغ اعت  (1

 كبثم قذست اتصبل كٕتبِ ؽذِ اعت  (2

 .ثشق ؽٓش قطغ اعت  (3

 .يُجغ تٕاٌ سا چك كُيذ  (1

يذم خطب سا ثبصديذ كشدِ ٔ آَشا ثشطشف  (2
 .ًَبئيذ 

 ثب تبييٍ كُُذِ ثشق تًبط دبصم ًَبئيذ  (2

 داسيى ايب جشيبٌ خشٔجي HF  آصاد كشدٌ ثشق  (3

 .َذاسيى 

 .اتصبل صييٍ دسعت اتصبل َؾذِ اعت  (1

 كبثم  (2

 .اتصبل صييٍ سا تغت كُيذ (1

 .تٕسچ سا تغت يب تؼٕيط كُيذ (2

 

كُتشل دعتي ٔ عٕئيچ پب ثّ يذم اؽتجبِ (1 جشيبٌ خشٔجي داسيى ، ايب ًَي تٕاَيى تُظيى كُيى (4

 .يتصم ؽذِ اعت 

 .پتبَغيٕيتش عٕئيچ پب ؽكغتّ  اعت (2

ٔقتي اص عٕئيچ پب اعتفبدِ يي كُيذ ،عٕئيچ ثبيذ (1

 .دس دبنت يثجت ثبؽذ 

 .پتبَغيٕيتش سا َٕ كُيذ (2

 

يكي اص عٕئيچ ْبي اتصبل پب يؼيٕة ؽذِ (1 كُتشل دعتي َشيبل ٔ عٕئيچ پب غيش ػبدي(5

( ُSlight switch)  

 يكي اص عٕئيچ ْبي اتصبل پب يؼيٕة ؽذِ (2

( Sliding Potentionmeter) 

 . سا تؼٕيط ًَبئيذ Slight switchعٕئيچُ (1

 سا تؼٕيط Sliding Potentionmeterعٕئيچ  (2

 .ًَبئيذ 

 

 .جشيبٌ ثيؼ اص يجبص ثبال سفتّ (1 .چشاؽ دفبظتي سٔؽٍ اعت (6

گشد ٔ غجبس ثيؼ اص اَذاصِ اعت ٔ ثبػث (2

 .اتصبل كٕتبِ ؽذِ اعت 

ثؼعي اص قطؼبت داخهي دعتگبِ يؼيٕة (3

 .ؽذِ اعت 

يبؽيٍ سا خبيٕػ كُيذ ٔ آَشا يجذدا سٔؽٍ كُيذ (1

. 

 .دسة دعتگبِ سا ثبص كشدِ ٔ ثبد ثگيشيذ (2

 .ثب ًَبيُذگي ْبي يجبص تًبط ثگيشيذ (3

ًَي تٕاٌ سٔكؼ اكغيذِ ؽذِ سا دس ُْگبو (7

 .جٕؽكبسي آنٕييُيٕو جذا كشد 

 .دگًّ جٕؽكبسي اؽتجبِ سا اَتخبة كشديذ (1

 .عطخ تًيضكبسي ثيؼ اص دذ پبييٍ اعت (2

 

 سا دس ُْگبو جٕؽكبسي آنٕييُيٕو ACدگًّ (1

 .اَتخبة كُيذ 

 .عطخ تًيضكبسي سا ثبال ثجشيذ (2

 

 :اگش صذاي ؽيش انكتشٔيغُبطيغي يي آيذ (1 .جشيبٌ يؼًٕني اعت ،ايب گبص خبسج ًَي ؽٕد  (8

 َبصل گبص خشاة ؽذِ- 

 نٕنّ گبص پبسِ ؽذِ - 

 اگش صذاي ؽيش انكتشٔيغُبطيغي ًَي آيذ  (2

 ؽيش آعيت ديذِ- 

 .يذاس كُتشنش ؽيش دچبس يؾكم ؽذِ اعت- 

 

1) 

 .َبصل سا تؼٕيط كُيذ -  

 .نٕنّ سا تؼٕيط يب تٕسچ سا ػٕض كُيذ - 

 

 .ؽيش سا ػٕض كُيذ  (2

 .ثب ًَبيُذگي ْبي يجبص تًبط ثگيشيذ -- 

عٕئيچ تًيض كبسي عطٕح دسعت تُظيى َؾذِ  .تُگغتٍ صٔد آعيت يي ثيُذ (9

 .اعت 

 .عٕئيچ تًيض كبسي عطٕح سا دسعت تُظيى كُيذ 

 


