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 معرفی
 

 دیببر آن لذت هاز استفادکه  میکن یو آرزو م میسپاسگزار TRYCOMPدرایر دیخر یاز شما برا

 
 

کامالً روان و  دیکرده ا یداریکه خر یمحصول د،یکن تیمحصول را رعا ینگهدار یاگر تمام دستورالعمل ها

 .دیو تمام دستورالعمل ها را دنبال کن دیراهنما را با دقت بخوان نیلطفاً ا ن،یاست. بنابرا منیا

 

 

 .افتی دیراهنما خواه نیرا در ا یو نگهدار یکنترل دوره ا ،یمربوط به نصب، بهره بردار یدستورالعمل ها

 .شده است جادیشما از دستگاه ا یاز استفاده موثر و طوالن نانیاطم یبرا نیا

 

 

 یمنیادر نظر گرفته شود  باید ینگهدار/سیسرو ای یبهره بردار نیکه در هنگام نصب، در ح ینکته ا نیاول

 .دیراهنما ارائه شده است، به دقت انجام ده نیالزم را که در ا یمنیاقدامات ا همیشه لطفاً نی. بنابرااست

 

 

 

 

 
 

 

دیخود را مشخص کن درایر دیلطفا نوع و شماره تول د،یکن یهر زمان که به ما مراجعه م  

 

 

 

 

 

 



 

 

 یعموم یمنیاقدامات ا

 

 صل کن  نانیاطم ستگاه، که خواص  دیحا سنل     یشما را برآورده م  یازهاین د صورت لزوم، از پر کند. در 

 .دیکن افتیدر یبانیخدمات و فروش مجاز ما پشت

 دیکن یمجاز نصب و راه انداز سیخود را توسط سرو دستگاه. 

 مناسب است طیشرا یو دارا زیتم دستگاهکار  طیکه مح دیحاصل کن نانیاطم. 

  شت صب هوا  یاز عدم وجود ن از  شیشما ب  دستگاه صورت،   نیا ری. در غدیحاصل کن  نانیخود اطم یدر ن

کند و هم  یشممما را کوتاه م دسممتگاهکار هم عمر  نیشممما را برآورده کند. ا یازهایکند تا ن یحد کار م

 .دهد یم شیو برق را افزا ینگهدار یها نهیهز

 کرده و مطابق با تمام  تیرا رعا یشغل  یمنیا یبرنامه ها دیبا کنند یاستفاده م  دستگاه که از  ییاپراتورها

 .عمل کنند یشغل یمنیدستورالعمل ها و مقررات ا

 صالح در   رییهر گونه تغ ستگاه و ا شرده محقق ایرانیان  دییدر چارچوب اطالعات و تا دیبا د انجام  هوای ف

شرده ایرانیان صورت   نیا ریشود. در غ  سئول  هیچ هوا ف ش  راداتیار قبال د یتیم صالحات نخواهد   ینا از ا

 .داشت

 دیاستفاده نکنموجودات زنده  نظافت یبرا دستگاهفشرده  یاز هوا. 

 ستگاه  یاز هوا ستق  هیبه عنوان تهو د ستفاده   میم شاق نکن    ایا ستن ص  یلترهای. فدیا برنامه  نیا یبرا یخا

 .است ازیمورد ن

 دیلطفاً به مقررات مربوطه مراجعه کن. 

 هوای فرشمممده محقق  خدماتلطفا با  ر،ییبه تغ ازی. در صمممورت ندینده رییخود را تغ دسمممتگاه ماتیتنظ

 .دیریتماس بگ ایرانیان

  دیشده توسط سازنده استفاده کن دییتا یدکیاز قطعات. 

 دیخود نگه ندار دستگاهقابل اشتعال را در اطراف  گونه ماده چیه. 

 رها نشده باشند رونیمتصل به برق در ب یکه کابل ها دیحاصل کن نانیاطم. 

 دیاستفاده کن نیبرق ماش یمناسب برا یمنیا یو کابل ها وزهایاز ف. 

 نیدسممتگاه در ح یاصممل دیکه کل دیحاصممل کن نانی. اطمدینکن رهاپوش ها  را بدون بسممتن در دسممتگاه 

 .کند ینم دیبرق تول ،یو خراب سیسرو ،یو نگهدار ریتعم

   دستگاه در  رهیو صدا و غ  ادیالعاده مانند نشت روغن، بخار، لرزش ز  فوق تیگونه وضع در صورت بروز هر 

 ید (نکن کاری انخودت) . دیمجاز اطالع ده سیرا خاموش کرده، برق را قطع کرده و به سرو آنخود، فوراً 



 

 

 صل کن  نانیاطم  ،یدکیقطعه  هیچ .ینگهدار ای ریتعم ،یخراب س،یسرو  یندهایکه پس از انجام فرآ دیحا

 .شته باشدوجود ندا دستگاهدر داخل  رهیو غ زکنندهیابزار، محصوالت تم

 الزم  یبرخورد نکنند و قطعات حفاظت ییبه جا دسمممتگاه که قطعات متحرک در   دی حاصمممل کن نانیاطم

 .نصب شده باشند

 کالس یکپسول آتش نشان شهیهم A,B&C دینگه دار و درایر را در اطراف کمپرسور. 

 دیهوا استفاده نکن رهیاز ذخ ریغ یگریاهداف د یاز مخازن هوا برا. 

 در صورت دیکن یخوددار زینوک ت ایمخزن هوا با اجسام برش  یرو یگریهر کار د ای یاز انجام جوشکار .

 .کارخانه انجام شود دییبا تا دیکارها با نیلزوم، ا

 انجام  بین المللی نیبا در نظر گرفتن قوان یهر سال به صورت دوره ا دیو تست فشار مخازن هوا با یبررس

  د.شو

 ن شده    نیدر قوا شخص  شار آزما م بر ب 1.5 دیبا شی، ف را شار عمل  شتر یب مخزن   یاتیاز ف

 .هوا باشد

     شده در ستفاده  شو  خود را پوست  دستگاه در صورت تماس روغن ا وان ب ا آب فرا . در  دییب

ا آب گرم بشو صورت تماس با چشم، چشمان  .دیو به پزشک مراجعه کن دییخود را ب

 80از  شیب یهسممتند که سممطا صممدا  ییاتاق ها ایها  طیکه در مح یافراد Db(A) 

ا  .محافظ استفاده کنند یها یاز گوش دیدارند ب

   به و لعمل ها   ژهیاگر عبارات و  ا کاربردها     نیدر ا یمنیا یدسممممتورا ب ون  یراهنما  در   یقان

ستگاه که از  یمنطقه ا ستفاده م  د لعمل مندرج در       یا ستورا ست، هر دو د شود متفاوت ا

امه ها ا یقانون یدفترچه راهنما و برن  شود. تیرعا دیب

 



 

 

 در حمل و بلند کردن یمنیا

 

 ضیو تعو ییجابجا   نیدر ح لی جرثق ،یباالبر کارگاه    فتراک،یمانند پالت تراک، ل     یا هی نقل لی از وسممما 

 .دیاستفاده کن دستگاه

 و خطر  یدگید بی. خطر آس دینکن ضیتعو ایرا حمل  دستگاه  یانسان  یرویعنوان با استفاده از ن  چیبه ه

 .دیریله شدن را در نظر بگل مث

  در دیحاصممل کن نانیحمل اطم ایمتعادل در هنگام بلند کردن  تیدر وضممع دسممتگاهاز قرار گرفتن .

 .دیاز لغزش انجام ده یریجلوگ یرا برا یمنیو اقدامات ا دیصورت لزوم طناب بزن

  ستگاه اگر ستوانه ا   لیتا مخزن به دل دیمخزن قرار دارد، اقدامات الزم را انجام ده یشما رو  د  یشکل ا

 .خود چرخش نکند

 د،یاستفاده کن دستگاهبلند کردن  یکه قرار است برا یا هینقل لهیوس ایکه طناب  دیحاصل کن نانیاطم 

 .را داشته باشد بلند کردن تیقابل ،ندیقبل از شروع فرآ

 ندارد قراردر خطر  دستگاه کینزد ای ریدر ز یکه کس دیدر طول بلند کردن و حمل، مطمئن شو. 

 دیحرکت ده یو به آرام دیبلند نکن ادیرا ز فتراکیل. 

 ریز یکه پالت به درسمممت دیمطمئن شمممو د،یبا پالت بلند کن ایپالت  یرا رو دسمممتگاه دیخواه یاگر م 

 .نصب شده است دستگاه

  اسممت، لطفا از باالبر فتراکیل تیاز ظرف شیب دسممتگاهاگر وزن 

 .دیاستفاده کن

 مورد  هینقل لهیدر وسمم دیدهد بایم که کار باالبر را انجام یاپراتور

 .باشدخود مجاز استفاده 

 حمل و نقل نقاط اتصمال   نیممکن اسممت در ح نکهیبا توجه به ا

مجدداً  دیبا دسممتگاهو ...(  چیشممل شمموند، نقاط اتصممال )مهره، پ

 .کنترل و در صورت لزوم سفت شوند

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 حمل کمپرسور
  

 

 باشد تا  مناسب یبه اندازه کاف ردیگ یقرار م دستگاهکه  یا هیناح نیکه زم دیحاصل کن نانیاطم

 را نگه دارد. دستگاه

 
 

 اقداماتی که باید در حین نصب انجام شود
 

 دیمتحرک حتماً با ای. قطعات شل گذاشته شود نیبلند و زم یمنیا با رعایت قوانین دیحتما با اهدستگ 

 تیموقعدردستگاه که  دیمطمئن شو ،ییثابت شوند. قبل از جابجا ایبلند کردن سفت  ندیقبل از فرآ

 .کامالً قطع شده استاتصاالت به منبع برق خاموش است و

 قطعات مشابه را در صورت وجود  ایخارج از دنده  یضروربرق، عناصر اتصال  دستگاه بهاتصال  نیدر ح

 .دیکن زیتم

 اتصاالت برق و هوا  یمناسب برا یها یریها در اندازه گ لنگیکه کابل ها و ش دیحاصل کن نانیاطم

 .شوند یاستفاده م

 حاصل  نانی. اطمدیفراهم کرده ا دستگاه یحالت ممکن را برا نیو خنک تر نیزتریکه تم دیمطمئن شو

 .نباشد گرادیدرجه سانت 2کمتر از + دستگاه یکه هوا دیکن

 یکار خارج م طیهوا از مح یمجرا قیاز طر دستگاهگرم خارج شده از  یکه هوا دیحاصل کن نانیاطم 

 .دیکن تیهدا دستگاهاز اتاق  رونیممکن به ب ریمس نیمجرا را از کوتاه تر نیشود. ا

 انقباض ها و کشش دیقابل انعطاف برقرار کن لنگیش کی قیرا از طر اتصاالتو  دستگاه نیب کانکشن .

 .منعکس شود دستگاهبه  دیشود نبا جادیا یکه ممکن است در نصب خارج ییها

 شود. هشدارها و آالرم  یکند و متوقف م یبه طور خودکار کار م ستمیس یهوا ازیبا توجه به ن دستگاه

نگه داشته شود و اپراتور  ردیگ یقرار م دستگاهکه  یدر محل دیخطر با نیاز ا یریجلوگ یالزم برا یها

 مطلع شود. از آن باید



 

 

 زولهیا یبرا یدست یرهایاز ش دیشود، با یاستفاده م ستمیس یهوا ازین یدستگاه برا کیاز  شیاگر ب 

 .ستندیمناسب ن ندیفرآ نیا یبدون بازگشت برا یرهایاستفاده شود. ش ستمیکردن هر کمپرسور از س

 دیدرجه داشته باشد. اگر دستگاه با 5کمتر از  بیش دیکه دستگاه در آن نصب خواهد شد با یسطح 

 .دیدستگاه آماده کن ریرا در ز یسطا صاف دیدرجه نصب شود، با 5از  شیب بیبا ش یسطح یرو

 منبع  نیب وزیدستگاه انجام شده است و ف یبه طور مناسب برا نیکه اتصال زم دیحاصل کن نانیاطم

 و دستگاه قرار داده شده است تا از دستگاه در برابر اتصال کوتاه محافظت کند. یاصل هیتغذ

 اقدام به دستگاه کمک  نی. ادیکمپرسور و سطا قرار ده نیب یکیپد الست کی دیتوان یدر صورت لزوم، م

 کار کند. صداتریتا ب کندیم

 ردیقرار نگ ریتحت تأث یگریداغ دستگاه د یکه از خروج دیقرار ده یرا به گونه ا دستگاه. 

 در اطراف دستگاه  یکار کاف طیکه مح دیحاصل کن نانیدستگاه، اطم یدوره ا یو نگهدار ریتعم برای

 وجود دارد.

 گراد باشد. یدرجه سانت 40حداکثر  دیشود با یکه دستگاه در آن نصب م یمنطقه ا طیمح دمای 

 

 قبل از اجرا انجام شود دیکه با یاقدامات
 

 مناسب و فشار مقاومت الزم باشند. قبل از  یدر اندازه ها دیمورد استفاده با یهوا یها لنگیتمام ش

 وجود ندارد. ستمیدر س یکه فشار دیخط هوا، مطمئن شو ضیتعو ایهوا  لنگیش ضیتعو

 دیکه مواد قابل اشتعال و احتراق وجود دارد قرار نده یطیدستگاه را در مح. 

 دیندازیشده توسط سازنده به کار ن نییتع یها تیاز محدود ریغ شتریب ایکمتر  یدستگاه را در فشارها. 

 که دستگاه  دیمطمئن شو ن،یدر داخل کاب ی. قبل از انجام هر کاردیرا بسته نگه دار نیدرب کاب شهیهم

 خاموش است. یبرق اصل دیو فشار داخل دستگاه کم شده و کل خاموش است تیدر وضع

 دینکن ضیتعو ایصدا را حذف  قیواد عام. 

 دیمواد رسانا را در اطراف دستگاه نگذار. 

 ریخ ایوجود دارد  ینشت ایکه آ دیکن یبررس. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انجام شود یدر طول نگهدار دیکه با یاقدامات
 

 شودمجاز انجام  خدمات افراد ای مجرب توسط شخص دیفقط با راتیو تعم ینگهدار یکارها. 

  دیاستفاده کن یاصل یدکیفقط از قطعات. 

 صر  یو نگهدار ریکار تعم چیه صل    نکهیمگر ا دی( را انجام ندهی)به جز کنترل ب ستگاه و تابلو برق ا را  ید

  .دیخاموش کن

  آن صفر   یکه کمپرسور کامال خنک شده و فشار داخل    دیکمپرسور، مطمئن شو   یقبل از شروع کار بر رو

 .است

    سمت شتن هر ق شار وجود دارد، اطم  یقبل از بردا صل کن  نانیکه در آن ف س    دیحا صال  هوا و  ستم یکه ات

س  ایکارخانه ) یدستگاه ها  شده و هوا سات یتأ شرده باق  ی( به طور کامل قطع  مانده در دستگاه کامالً   یف

 .زده شده است

  پاک  ی. از استفاده از محلول هادیکردن دستگاه استفاده نکن زیتم یاز مواد قابل اشتعال برادر هر صورت

 .دیکن یهستند خوددار یاستنشاق خطرناک و سم یکه برا یمواد یکننده حاو

 دسممتگاه  یباز اجزا یبه قسمممت ها یورود هر گونه اجسممام خارج ایاز افتادن  یو نگهدار ریتعم نیدر ح

ص   نیاز ا یریجلوگ یرا. بدیکن یریجلوگ شدت تو سمت  شود یم هیامر، به  قطعات را در  یرونیب یهاکه ق

 .دیتحت پوشش قرار ده راتیطول تعم

 روغن دسممتگاه  سممتمیدور سمم یشممود مانند جوشممکار یدما م شیکه باعث افزا نیسممنگ یاز انجام کارها

داشته  ادیکه کل مخزن روغن از روغن پاک شده است. به  دی. در صورت لزوم، مطمئن شودیکن یخوددار

ش  شمول گاران      یخارج از اطالعات کارخانه رو یکه اگر کار دیبا ستگاه م شود، د ستگاه انجام  نخواهد  یتد

 .بود

 ندهیدانجام مخزن  یرو یکار چیه. 

 ستگاه را درگ  نکهیقبل از ا شار کار  د،ینگه دار رید  نی. همچندیزمان را کنترل کن ماتیحرارت و تنظ ،یف

           کار یدسممتگاه به درسممت  یکنترل و خاموش شممدن خودکار/دسممت  زاتیکه تجه دیحاصممل کن نانیاطم

 .کنند یم

 دیمشابه استفاده کن   زاتیمحافظ و تجه نکیکه از دستکش، ع  دیمطمئن شو  یو نگهدار ریدر طول تعم .

 .یمنیبدن مطابق با مقررات ا یضرور یچشم ها، دست ها و قسمت ها

 شتعال مشابه دور     طیروغن از مح ضیدر هنگام تعو صر قابل ا  ند،یفرآ ی. در طدیکن یدر برابر جرقه و عنا

 .شود دهیپاش ای ختهیر طیبالفاصله به مح زیممکن است روغن تم

 را که  ییها مناسممب قرار دارند. کابل طیبرق به طور مداوم در شممرا یکه کابل ها دیحاصممل کن نانیاطم

س  ایشده   دهیترک خورده، بر صال فرسوده   -. دیکن ضیخراب دارند، تعو قیاند و عا دهید بیآ  ایقطعات ات

 .دیکن ضیزنگ زده را تعو



 

 

 انجام شود ییمخازن هوا یبرا دیکه با یاقدامات
 

 ریمقاد نیمانند حداکثر فشار مخزن وجود دارد. ا یریمخزن هوا مقاد یقرار گرفته بر رو یبرچسب ها یرو 

 .دیریمجاز تماس بگ سیموضوع با سرو نیدر مورد ا دیتوان یم ای دیکن سهیخود مقا ستمیس یازهایرا با ن

 دیپر نکن یگریبا گاز د ای دیاستفاده نکن گریاهداف د یشود. برا یهوا استفاده م رهیذخ یاز مخازن هوا برا. 

 دینکن ادیمخزن را ز یمشخص شده رو یفشار کار. 

 کارخانه  ای سیتحت نظارت سرو دیبا ی. در صورت لزوم، جوشکار  دیکن یمخازن خوددار یرو یجوشکار  از 

 .انجام شود

 صممفحه مخزن را  وارهینازک کردن ضممخامت د یندهایفرآ ای د،یمخزن قرار نده یرا رو زیابزار نوک ت چیه

شامل گارانت    نی. در ادیانجام نده انجام  نیاندازد. بنابرا یرا به خطر م یشغل  یمنیشود و ا  ینم یصورت 

 .تانک کامال خطرناک و ممنوع است یهرگونه کار رو

 حمل مخزن پر را داشته باشد تیقابل دیبا ردیگ یآن قرار م یکه مخزن رو یسطح. 

    شار آزما ساخت تحت ف شار تول  شتر یبرابر ب 1.5 یش یمخازن هوا پس از  . و رندیگ یقرار م دیاز حداکثر ف

 افتیدر یکنترل شمموند. برا یمحل نیهر سمماله با در نظر گرفتن قوان یبه صممورت دوره ا دیبا مخازن هوا

 .دیریبا خدمات مجاز خود تماس بگ دیتوان یم یدوره ا نهیاطالعات در مورد معا

  مخزن  ریز چه یروزانه با باز کردن در    دی آب با  نیشمممود. ا یرطوبت هوا در مخازن هوا جمع م   لی آب به دل

شما شود.    ستم یاز حد مرطوب به س  شیب یگر آب دفع نشود، ممکن است باعث وارد شدن هوا   دفع شود. ا 

ش     یحت شته با شک کن هم دا ست به دل  د،یاگر خ شک از حد هوا کامالً  شیرطوبت ب لیممکن ا شود.   خ ن

ست باعث خوردگ  ن،یبنابرا ش  عیسر  یممکن ا شود. بنابرا       نیما شما  شرکت  شما در  دفع  ن،یآالت حساس 

 .مهم است اریروزانه آب انباشته شده در مخزن بس

 متر است یلیم 0.5مخزن حداقل  یبا توجه به فشار کار ینسبت خوردگ. 

 س  دیمخزن هوا با ینقاط جوش رو سرو      یبه طور مرتب برر شدن با  صورت نازک  مجاز خود  سیشوند. در 

 .دیریتماس بگ

 

داده شده برآورده نشود مانند    ینشود و اخطارها  تیراهنما رعا نیذکر شده در ا  یکه اخطارها ی* در صورت 

صب، راه انداز  یمراقبت ها صورت نگ   ریو تعم ینگهدار ،یالزم در هنگام ن ست باعث   رد،یمحصوالت  ممکن ا

س  شدن اپراتور و       بیآ صوالت، مجروح  ساندن به مح شر    یحت ایر شود. . هوا ف  چیه انیرانیمحقق ا دهمرگ 

 خسارات ندارد نیا در قبال یتیمسئول

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 نمادها و برچسب ها

 برچسب هشدار
 

 خطر شکست

 .ممکن است دستگاه خراب شود. در صورت لزوم، به خدمات مجاز اطالع دهید
 

 

 خطر برق

را خاموش  دسممتگاه های برقیقبل از کار با دسممتگاه، تمام  ،یکیالکترتجهیزات نصممب  برای

 .دیکن
 

 

 حرارتخطر 

شممود. بدون لباس  جادیا یجد یسمموختگ ،لمس نیسممطا ممکن اسممت در ح یدما لیبه دل

 .دیمحافظ کار نکن

 
 خطر جراحت

 شوند. دهیبر ای نندیبب بیبازوها و پاها ممکن است در اثر چرخش قطعات آس

 
 

 مواظب باش

 بدون انجام اقدامات حفاظتی در دستگاه دخالت نکنید.

 
 

 دیاز محافظ گوش استفاده کن

 .دینشو کیدر دستگاه، بدون محافظ گوش به دستگاه نزد ادیز یاحتمال صدا لیدل به

 

 راهنمای کاربر را بخوانید

 برای هرگونه مداخله ای که روی دستگاه انجام می دهید، دفترچه راهنمای کاربر را بخوانید.

 

 ممنوع رمجازیمداخله غ

 در دستگاه به جز افراد مجاز ممنوع است. دخالت

 



 

 

 

 اطالعات محصوالت



 

 

 

مشخص  یمنیاقدامات ا تمامو حمل انجام شود، ، چینش نصب  یندهایدر طول فرآ دیکه با یاقدامات یبرا

 .دیراهنما را به دقت بخوان هر یشده در باال

صورت،   نیا ری. در غوجود ندارد ستم یدر س  ینشت  شوید  مطمئن د،یکن راه اندازیرا  دستگاه  نکهیاز ا قبل

 .دیکن یمصرف م ی همادیبرق ز بلکه د،یکن افتیخود در دستگاهکامل را از  یاثربخش دیتوان ینه تنها نم

 :نشان داده شده است ریخشک کن در ز ستمیاتصال کمپرسور، مخزن و س کیماتش

 



 

 

 

 انتخاب مکان

باران و رطوبت  د،یشممد یدما د،یخورشمم میمسممتق یدر برابر گرما دیبا Trycomp یخشممک کن هوا

 .شود نگهداریاز گرد و غبار  یمناسب، خنک و عار هیبا تهو یطیدر مح دیباو محافظت شود. 

 اتوریراد باشد.  گراد یدرجه سانت  35حداکثر  دیکند با یکه خشک کن هوا در آن کار م  یطیمح یدما

رفتن راندمان و  نیشود و باعث از ب  یپر از گرد و غبار م یغبارآلود به راحت یها محیطبا کارکردن در 

 یباشد خارج از محدوده گارانت  لیدال نیتواند به ا یکه م ییها یشود. خراب  یخشک کن هوا م  یخراب

 .است

 یمنیا

شود. لطفاً   دهیکش  برق دوشاخه  دی( بارهیو غ یخراب س،یدر خشک کن هوا )سرو   اتیانجام عمل هنگام

هدار  ندرج در دف    ینگ عات م جام ده    را طبق اطال ما ان چه راهن ها و     »از بخش  دی توانی. مدی تر طا خ

 یریگ هخطاها را انداز  دی توانیکه نم یلطفاً زمان  د،ی اسمممتفاده کن  یخراب یهادر حالت « هایریگاندازه

 .دیریبا خدمات خود تماس بگ د،یکن

 کردن مونتاژ

 یکف صمماف و در ارتفاع از کف مونتاش شممود. سممورا  ها کی یرو دیبا Trycomp یکن هوا خشممک

باشد. در باید  نیبه زم برق اتصال  .دنشو  کینزد رهیو غ واریبه د دیدر جلو و پشت خشک کن نبا   هیتهو

پس -یاتصال با  کی رایب .است  یدهد خارج از محدوده گارانت یکه ر  م ییها یصورت خراب  نیا ریغ

.کنیداستفاده  یکرو هایریاز ش دیکار با نیا ید. و برایباش یو خروج یمراقب جهت ورود دیبا



 

 

دیاگرام سیستم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدوره ا ینگهدار
 

و پول را به   یزمان تلفات دندار یکمتر یبه نگهدار ازیبا سمماختار خود که ن Trycomp هوا یکن ها خشممک

 .دنرسان یحداقل م

کند گرد و غبار و  یکه در آن خشممک کن هوا کار م یطیانجام شممود. اگر مح کباری یهفته ا دیبا ینگهدار نیا

ست، ا  فیکث شرده و زمان  یبا هوا دیکردن با زی. تمابدیروز کاهش  3-2بار در  کی به دیبا ینگهدار نیا که   یف

 .کند انجام شود یخشک کن کار نم

ش  کیاتومات هیتخل ریش  شد، جر  اتیعمل نیکه ا یشود. هنگام  زیبار تم کی یماه دی( بایبرق ری) برق  انیانجام 

 .قطع شود دیهوا با انیو جر
 

 و اقدامات خطاها
 

 :روشن نمیشودخشک کن هوا -1

 .دیرا عوض کن وزیف و دیکن یپشت دستگاه را بررس وزیو ف دیبرق را بکش دوشاخه

 :کند یخودکار عمل نم هیتخل-2

 .دیکن یا تعویض زیدر صورت لزوم آنها را تم دیکن یرا بررس یبرق ریش د،یرا قطع کن هوا

 :کند یاما کار نم روشن استخشک کن هوا  -3

شانگر  س  ن ضع دیکن یرا برر سانتیگراد  3 دیبا تی. و شرا    درجه  شد. لطفاً در  س  طیبا متفاوت با خدمات خود  اریب

.دیریتماس بگ



 

 

 یدکیو قطعات  خدمات ،یگارانت
 

تواند در   یباشممند. شممرکت ما نم  یمگرانتی دو سممال  یدارا دیمونتاش و تول یقطعات با توجه به خطاها یتمام

س  یقبال خراب شما با اطالعات ا     ییها بیها و آ صورت عدم تطابق  ست در  ست  دفترچه راهنما نیکه ممکن ا  ا

 .پاسخگو باشد

 

 . مواجه نباشیدبا مشکل قطعه تا شما  میرا در انبار دار یدکیما تمام قطعات  *
 

 یگارانت طیشرا
 

 .سال اعتبار دارد دوشروع شده و به مدت  لیتحو خیاز تار یزمان گارانت .1

 .باشد یقطعات محصوالت م هیشامل کل یگارانت .2

صول در زمان گارانت  یزمان .3 ضافه م  یبه زمان گارانت ریشود، زمان تعم  یخراب م یکه مح شود. مدت   یا

محصممول به   کی تیاعالم عدم موفق خیزمان از تار نیباشممد. ا یروز م 30محصممول حداکثر  ریزمان تعم

 .محصول نباشد دهوارد کنننماینده لوکال یا البته اگر فروشنده محصول،  شود یخدمات مجاز شروع م

  ریتعم نهی، بدون پرداخت هزمواجه شممودونتاش م یخراب متریال یا یبا خراب یاگر محصممول در زمان گارانت .4

 .میکن یم

که ممکن اسممت در صممورت عدم تطابق شممما با   ییها بیها و آسمم یتواند در قبال خراب یشممرکت ما نم .5

 .صورت میگیرد پاسخگو باشد دفترچه راهنما نیاطالعات ا

 :محصول .6

 ریتعم یبرا یزمان تیعبور از حداکثر محدود( الف

از چهار بار در   شیمختلف ب یها یخراب ایاز دو بار  شیب یخراب کیبودن محصممول با وقوع  دهیفا ی( احراز بب

 .یزمان گارانت

 .ممکن است  ریواردکننده کاال غ ای یندگی، نماگاناز فروشند  یکیگزارش توسط   میکاال با تنظ ریتعم جادی( اج

 .شود یم ضیتعو نهیمواقع محصول بدون پرداخت هز نیا در

 شیسممند پ نیکه در مورد ا یهر گونه مشممکل یکل وزارت صممنعت و تجارت برا تیریابل اعمال به مدق .7

 .دیایب

 

 
 
 



 

 

 قرار دادن کمپرسور
 

  500حداقل  دیحمل دستگاه را داشته باشد. سطا با     تیقابل دیبا ردیگ یآن قرار م یکه کمپرسور رو  یسطح 

 .درجه باشد 5حداکثر  دیسطا با بیمربع مساحت داشته باشد و شبر متر لوگرمیک

 .هوا به حداقل برسدتلفات فشار تا  ردیهوا قرار گ عیمرکز شبکه توز یکیدر نزد دیبا کمپرسور

 .استفاده شودداقل سطا به منظور کاهش افت فشاردر ح دیو هر گونه اتصال با ریش ،ییزانو

 .گیرداقدامات الزم انجام  یشود و در مقابل هرگونه خطر آتش سوز یپاکساز یاز رطوبت و خوردگ دیبا طیمح

که در برابر  ریانعطاف پذ یها لنگیاز ش دیشود. با میاتصال تنظ کیبه عنوان  دینبا دستگاه یهوا یخروج خط

 .جبران کننده مورد نظر مقاوم هستند استفاده شود ایفشار 

ستگاه  سا  واریدور از د یک مترحداقل  دیبا د ش  ریو  س  ایآالت  نیما ضم  نی. اردیقرار گ سات یتا که   کندیم نیت

 سیو سرو  یو نگهدار ریبدون زحمت در طول تعم توانیخود را خنک کند و م یبه راحت تواندیشما م  دستگاه 

 مداخله کرد.

 

 

 اتاق کمپرسور یریحداقل ابعاد قرارگ
 

. در صورت لزوم، دیکمپرسور و خشک کن خود انتخاب کن تیخود با توجه به ظرف ستمیلوله را در نصب س قطر

 .دیریبا خدمات و کارخانه مجاز ما تماس بگ دیتوان یم

سور  شرا  کمپر سور در مح       یم دیاتاق تول طیبا توجه به  ستفاده از کمپر صورت ا با خدمات  یرونیب طیشود. در 

 .دیریمشورت بگ انیرانیمجاز هوا فشرده محقق ا



 

 

 اتاق کمپرسور هیتهو    

تواند  یم دستگاه  حاصل شود که    نانیشود تا اطم  هیدائماً تهو دیکند با یدر آن کار م دستگاه که  یاتاق

ست  شکاف مورد ن  یبه در ستگاه پانل واقع در  لتریاز ف شتر یهوا دو برابر ب انیجر نیا یبرا ازیکار کند.   د

. دیحاصممل کن نانیامر اطم نیاز ا یمحور یمانند فن ها ریمتغ یبا اسممتفاده از فن ها دیتوان یاسممت. م

 .مناسب است دستگاهاستفاده دربرای  مشابه تیفن با ظرف کیامر،  نیاز ا نانیاطم یبرا

ستگاه   دادن  قرار س  ایو/ وارهایدر اطراف دد صله حداقل   سات یتأ سان تر م  انیمتر جر 1با فا  یهوا را آ

 .متر باالتر از طول کمپرسور باشد 1.5 دیسقف با ن،یکند. عالوه بر ا

. در صورت  دیاستفاده نکن  دستگاه از  ابد،یکاهش  گرادیدرجه سانت  2اتاق به کمتر از  یکه دما یصورت  در

 .دیلزوم، اتاق را گرم کن

کاهش دما انجام  یباشممد. در صممورت لزوم اقدامات الزم برا گرادیدرجه سممانت 40 دیاتاق با یدما حداکثر

 .شود

بخش به  نیکتریاز نزد میمسممتقو به طور . دینکن تیبه اتاق هدا ماًیرا مسممتق دسممتگاه اتوریگرم راد یهوا

 د،ی به اتاق برو   دی هسمممت. اگر مجبورهدایت کنید    مانند هود، کانال هوا     یزاتیتجه قیاز طر یخارج  طیمح

 7از  دیدما نبا شیشود. افزا یریدما جلوگ شیشود تا از افزا یم هیتهو یبه خوب دستگاه که دیمطمئن شو

 .تجاوز کند گرادیدرجه سانت 10الی 

 .باشند وارید کی یرو دیگرم نبا یهوا یو خروج زیتم یهوا یورود
 

 

مضممر وارد اتاق نشمموند. در  یکه گرد و غبار و گازها دیحاصممل کن نانیاتاق کمپرسممور، اطم هیتهو هنگام

 .نصب شود یورود یها وارهید یرو دیبا لتریصورت لزوم، ف

 

 

 اتاق کمپرسور هیتهو
 

باید طوری  دسمممتگاه . در چنین مواردی،گیردانجام  آنروی  بر باید دسمممتگاهرم گخروجی هوای نصمممب 

 .انتقال دهد به بیرون هوا با ،قرار گیرد روی دستگاه روی هود بخاری که قرار است طراحی شود که از

 



 

 

 فشار یخط هوا
 

 کاهش فشار و قطر لوله

 

 کند.حرکت  هی بیشتربه سمت سود باعث میشود سیستمکار خوب در ابتدای اتصاالت یک نصب

 با توجه به که برای شمممرکت خود انجام داده اید باید هوای فشمممردهاتصمممال  تجهیزاتبزرگ و  لوله های 

شما    ظرفیت ستگاه  صورتی    د شود. در  شد، زمانی که بخواهید  ی خروجیهوا ظرفیتکه  طراحی   کافی نبا

بنابراین، نباشد.   ، ممکن است ظرفیت خط لوله کافی تعویض کنید تر بزرگدستگاه   با یکرا  دستگاه فعلی 

مقرون زیرا اینکار ، نیداعمال ک ممکن است وجود داشته باشد آیندهکه در نصب با توجه به افزایش ظرفیتی

 و از هزینه های اضافی در آینده جلوگیری میکند. خواهد بود به صرفه تر

ستفاده در         ستگاه های پنوماتیک مورد ا ست که د شار مطلقی ا ضوع دیگری که باید به آن توجه کنید ف مو

سبه طوالنی ترین خط لوله مجاز برای کاهش         صب باید با محا شما می خواهند. خط لوله و قطر ن ستم  سی

 .معین بین مکانی که کمپرسور نصب می شود و دستگاه های مورد استفاده تعیین شودفشار 

 یا عناصر اتصال خودداری شود. و زانوییاستفاده  از در حالی که نصب هوا انجام می شود، باید

که استفاده شوند. هنگام استفاده از عناصر اتصالی       در سیستم   المان های اتصال زاویه باز باید تا حد امکان 

 .باید از شیرهای جریان کامل استفاده شود ;رهامقاومت ایجاد می کنند مانند شی

 تاسممماختمان  . دما در لوله ها از یکهوا با توجه به محل نصمممب تغییر جریان هوا و فشمممار به دلیل دمای

 بد از آنجایی که دما کاهش می یابد، میزان تراکم افزایش می یا        پس واهد بود سممماختمان دیگر متفاوت خ  

 .در ورودی ساختمان های دیگر باید جدا شود اتصال در چنین مواقعی، بنابراین

 .خط لوله باید ایزوله شود تا از یخ زدن آب ناشی از تراکم در تاسیسات اصلی هوای بیرون جلوگیری شود

لوله های مورد استفاده در تاسیسات باید مشکی یا گالوانیزه باشند. توصیه می شود از لوله هایی با مقاومت       

 خوردگی کم استفاده نشود. 

صاالت چر  دنده ایجاد       65در لوله های با قطر داخلی بیش از  شی باید به جای ات صاالت جو میلی متر، ات

 .شود

 
 



 

 

 



 

 

 
 

س  شیب های لوله شما م       سات یاز حد در تا صب  شار در خط ن   جهینت دیبا ن،یشود. بنابرا  یشما باعث کاهش ف

 .دیریرا در نظر بگ ریکاهش فشار عناصر اتصال نشان داده شده در جدول ز

 شده در متر نشان داده شده است. جادیشود، کاهش فشار ا یکه در جدول استفاده م یهر عنصر اتصال یبرا

 

 

 

 

 ثال:برای م
 

در جدول  م،یبار انتخاب کن 8 قهیمتر مکعب در دق 1.6 یفشممار هوا یرا برا ینچیا 1نصممب  کیاگر 

ساده   مینیب یم ست. فرض کن  163که حداکثر طول لوله  سورا    یتوپ ریش  5 دیمتر ا کامالً باز را با 

 .در نصب TE (90°) اتصال 2 ،ییزانودرجه  90°   6 م،یکامل قرار داده ا

 

 .m  -  (Sx0.2 + 6xl.5 + 2xl.5 ) = 150 m 163 که  میافتیدر

 

بار  0.1حداکثر فشممار کاهش  میکناسممتفاده  میا رفتهیکه در باال پذ یکه از عناصممر اتصممال  یهنگام

 .شده جادیطول خط ا متر 150حداکثر  برایباشد، می

 

 
 
 



 

 

 

 تحت فشار ییخطوط هوا یطراح

 یحداقل به اندازه خروج دیتا حد امکان کوتاه و صاف باشند، قطر لوله با دیتحت فشار با یهوا خطوط

ستگاه  شد. با  د شت که خطوط لوله ا  دیبا ستگاه  یتر از خروج که کوتاه یدر نظر دا ستند ممکن   د ه

ست باعث ا  ساندن هوا      جادیا شوند. ر شار  ست آمده از   یاختالف ف ستگاه به د ستق  د به  میبه طور م

ستفاده )در    یفشار را کاهش م  مخزن تا حد امکان  دی( بارهیو غ ییزانو چه،یدهد. عناصر اتصال مورد ا

باشد، امکان   یقابل دسترس   یکه بعداً به راحت ی. استقرار خط به گونه ا رندیکمتر مورد استفاده قرار گ 

 وار،یسطوح با د  زیبا تجه نیابراکند. بن یرا فراهم م یخروج ای یمداخله آسان در صورت هرگونه نشت   

 .دیرا سخت نکن یدسترس رهیبتن و غ

شد  ٪2-1 دیخطوط لوله با بیش  ،ییخطوط هوا یطراح هنگام سبت به نقاط چگالش   بیش  نای. با ن

ص  یهاکه در مکان ضم  رد،یگیاز خط قرار م یخا شده در داخل خط در   کندیم نیت که آب متراکم 

از  یاری. بسممشممودیم هیتخل سممتمینقاط از سمم نیا قیاز طر یو به راحت ابدیینقاط چگالش تجمع م

 مهم است اریبس ستمیدفع آب از س یبرا بیش نیا جادیا. رندیگ یم دهیرا ناد بیش نیا اشرکت ه

باعث کاهش تالطم هوا  یو جانب یخطوط اصل ایاستفاده در خط هوا  یدار برا هیزاو ایپهن و یآرنج ها

 .رساند یشده را به حداقل م جادیکاهش فشار ا نیهمچن نیشود. ا یم

کند  یم جادیرا ا نانیاطم نیتحت فشمار ا  یپس در قسممت خشمک کن خط هوا   یخط با کی جادیا

 .برآورده کند یو نگهدار ریتعم ای یشما را بدون توقف در هنگام خراب یهوا ازیتواند ن یم ستمیکه س



 

 

آن  یو از خراب داردیرا آماده نگه م سممتمیسمم ن،یمع یخود با در فواصممل زمان یاز خط هوا یبانیپشممت

 .دکن یم یریجلوگ

 

مانند آب  یمعلق( از ورود ذرات لهی)به صورت م یخطوط اصل یبر رو سیو سرو یاتصال خطوط کاربر

 .کند یم یریمتراکم شده، گرد و غبار به دستگاه شما جلوگ

 ی. و از استفاده بکندیاز محل بسته شدن به خطوط کاربر کاهش فشار را کم م یخطوط اصل عبور

 .کندیم یریجلوگ لنگیمورد از ش

که خطوط حلقه  یی. از آنجادیکن جادیخط حلقه ا کی دیتوان یموثر از خطوط هوا، م یبهره مند یبرا

است.  کسانیکنند که هر نقطه در فشار  یحاصل م نانیکنند، اطم یم عیتوز یفشار را به طور مساو

 .ردیز خط حلقه قرار گمتناسب با مرک دیروش، کمپرسور با نیدر صورت انتخاب ا

 

:دینیبب ریز ریمانند تصو یخط حلقه را به سادگ دیتوانیم



 

 

 ساتینشت هوا در تاس

دهد و هم   یم شیشما را افزا  ستم یس  ییتحت فشار، هم کارا  یهوا سات یدر تاس  یو خروج یاز نشت  یریجلوگ

  نهیگرفت، با در نظر گرفتن هز دهیتوان ناد یکه م یکم یها ینشممت یمهم اسممت. حت یانرش یاز نظر بهره ور

س    ایماهانه  یها شان م  ییباال اریساالنه، مقدار ب سرما  یرا ن ست که    یکار نیکوچک اول یها یگذار هیدهد.  ا

 .شود یمستهلک م یکوتاه اریدر مدت زمان بس که انجام شود دیبا یرفع نشت یبرا

شت  ش     ین صال مانند  صر ات صب ناد  ن،یدهد. عالوه بر ا یها ر  م لنگیش  رها،یمعموالً در عنا شده   دهین گرفته 

شت هوا م  ص      یعمدتا باعث ن شدت تو و  یساالنه و منظم را برا  یکه کنترل و نگهدار میکن یم هیشود. ما به 

 .دیانجام دهخودتان  یها نهیکاهش هز

 

 :دهد یشما را نشان م ستمیدر س ینشت باًیتقر ریفرمول ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


