کالٍ هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک داسای فیلتشی هیباؽذ کَ هیتْاًذ تاسیک گشدد  .ایني فیلتنش لبنز اصجْؽن اسی سّؽني هیباؽنذ
بطْسی َ هحز جْؽ اسی ّلطعَ کاس بْظْح لابز هؾاُذٍ هیباؽذ  .بنَ هحنط بشلشاسؽنذى جشیناى فیلتنش بنَ غنْس اتْهاتینک بنَ
عشعت تاسیک هیؾْد ّبَ هحط لطع ؽذى جشیاى لْط هجذدا ؽفاف هیگشدد  .صهاى تغییش اصحالنت ؽنفاف بنَ تاسینک .....0
ثاًیَ هیباؽذ ّصهاى بشگؾت اص تاسیک بَ سّؽي بیي ..0-..9ثاًینَ لابنز تٌمنین هیباؽنذ  .کنالٍ هاعنک جنْػ کناسی اتْهاتینک
داسای ّلْم تٌمین پیْعتَ ؽذت تاسی ی بیي ؽواسٍ  9-01هیباؽنذ  ,کنَ تْعنػ اپشاتنْس لابنز تٌمنین هیباؽنذ ُ .وچٌنیي کنالٍ
هاعنننک جنننْػ کننناسی اتْهاتینننک دس حالنننت عنننادی ّبنننذّى تاسینننک بنننْدى لٌنننض اص اپشاتنننْس دسبشابنننش اؽنننعَ ُنننای هعنننش
UV/IRهحافمت هیٌوایذ  .ایي هحافمت دسبشابش  UV/IRهطابق بااعتاًذاسد ُ DIN13وْاسٍ صْست هیگیشد  .کنالٍ هاعنک جنْػ
کاسی اتْهاتیک تْعػ باغشی ُای ًْسی هْجْد سّی هاعک ؽاسژ هیگشدد ّ ًیاصی بَ تعْیط باغشی ّ خناهْػ ّ سّؽني ًونْدى
تْعػ اعنتفادٍ کٌٌنذٍ ًنذاسد.
کالٍ هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک هجِض بَ  2عذد عٌغْس حغاط بَ ًْس هیباؽذ ُ .وچٌنیي لٌنض ّفیلتنش کنالٍ هاعنک جنْػ
کاسی اتْهاتیک تْعػ یک صفحَ پلیوشی ؽفاف بغنیاس هح نن هحافمنت هیگنشدد  .ایني صنفحَ داسای هقاّهنت بنای ی دسبشابنش
خشاؽیذگی ,پایذاسی حشاستی ّعذم چغبٌذگی دسبشابش رسات هی باؽذ.
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پْؽؼ هحافظ لٌض
ؽیؾَ هحافظ خاسجی
فیلتشاتْهاتیک
ؽیؾَ هحافظ داخلی

 .9صفحَ تٌمین پایَ کالٍ
ّ .0.لْم تٌمین عشبٌذ
 .00پْػ سّی عشبٌذ
 .02پیچ ُای تٌمین عشبٌذ
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.8

ّلْم تٌمین ؽذت تاسی ی
هِشٍ ثابت
صفحَ دسجات تاسی ی کالٍ
دکوَ تٌمین عشبٌذ

.01
.04
.05
.06

صفحَ تٌمین ًقطَ ای اعتقشاسکالٍ
هِشٍ ًگَ داسًذٍ
ّلْم تٌمین حغاعیت
ّلْم تٌمین تاخیش

روش استفاده از کاله ماسک جىش کاری اتىماتیک :

-0
 -2هٌبع تغزیَ جشیاى یصم بشای کاسکشدى کالٍ هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک بْعیلَ عنلْلِای ًنْسی بنا دّ بناتشی لیتینْم
کالٍ هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک سا هطابق (ؽ ز) هًْتاژ ًواییذ.

تاهیي هی گشدد کَ سّؽي ّ خاهْػ ؽذى آًِا بْعیلَ جشیاى کٌتنش هیگنشدد  .کنالٍ هاعنک جنْػ کناسی اتْهاتینک
سا هی تْاًیذ هاًٌذ یک کنالٍ هاعنک هعونْلی اعنتفادٍ ًونْدٍ ینا بنذّى ًیناص بنَ خناهْػ کنشدى ّ دعنت اسی پنظ اص
اعتفادٍ کٌاس بگزاسیذ.

-1

اًتخننام هیننضاى تنناسی ی :بننَ هحننط آجنناص جشینناى کننالٍ هاعننک جننْػ کنناسی اتْهاتیننک تاسیننک هیگننشدد کننَ دس ایٌجننا
اپشاتْس هیتْاًذ هطابق ًیاص ّ ًْع عولیات تْعػ ّلْم ؽواسٍ  5کَ دسؽ ز آّسدٍ ؽذٍ ؽذت تاسی ی سا تٌمین ًوایذ.

-4

اًتخام صهاى تاخیش  (delay):با تغییش دکونَ(  delayؽنواسٍ )06کنَ دس پؾنت فیلتنش ًصن ؽنذٍ صهناى تغیینش لٌنض کنالٍ
هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک اص تاسیک بَ سّؽي بیي  ..0-..9ثاًیَ لابز تٌمین هی باؽذ .

دس حالت تٌمین(  Minحذالز) :دس ایي حالت لٌض حذالز پنظ اص ..0ثاًینَ اص حالنت تاسینک بنَ سّؽني تغیینش هی ٌنذ کنَ ایني صهناى
بغتگی بَ دهای ًقطَ جْؽ اسی ّ ؽذت تاسی ی لٌض داسد.ایي حالت بشای جْؽ اسی ُای عبک ّغْ کْتاٍ هٌاع اعت.
حالنت(  Maxحنذاکرش):دسایي حالنت صهناى تغیینش اصتاسینک بنَ سّؽني بنَ حنذاکرش ..9ثاًینَ هنی سعنذ کنَ بغنتگی دهنای ًقطنَ
جْؽ اسی ّ تٌمین ؽذت تاسی ی لٌض داسد  .ایي حالت بشای جْؽ اسی با آهپشُای بای جِت هحافمت اص ًْس ؽنذیذ هنزام پنظ
اص لطع جشیاى هٌاع هی باؽذ.
 -5تٌمین حغاعیت :ایي هؾخصَ بْعیلَ ّلْم ؽواسٍ  05کَ دسپؾت لٌض ًص ؽذٍ لابز تغییش هیباؽذ.
دس حالت حذالز  (Min):حغاعیت دس بشابش ًْس بَ حذالز خْد هیشعذ کَ ایني حالنت بنشای جشیاًِنای جْؽن اسی بنا آهپنش بنای ّ
جْؽ اسی دس هحیطِای خیلی سّؽي صیش ًْس آفتام یا یهپ پشًْس هٌاع هی باؽذ.
س حالت حذاکرش  (Max):دس ایي حالت حغاعیت دس بشابش ًْس بَ حذاکرش هیشعنذ  .کنَ بنشای جْؽن اسیِای عنبک بنا آهپنش کنن ینا
جْؽ اسی دس ؽشایػ ًْس هحیطی ظعیف هٌاع هی باؽذ ُ( .وچٌیي بشای جْؽ اسی ُای پیْعتَ)TIG
دس صْستی کَ کالٍ هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک بِجْػ  AS-2000Fدس ؽشایػ ًشها اعتفادٍ ؽْد تْصیَ هی ؽنْد دس حالنت
ًضدیک بَ حغاعیت بای اعتفادٍ ؽْد.
 -6با تْجَ بَ تفاّت دس اًذاصٍ ّ ؽ ز عشاپشاتْس ّ ًْع لطعَ کاس ّ ؽشایػ جْؽ اسی اص یک عش بٌذ لابز تٌمین بنا دکونَ
ؽواسٍ  ّ 8صفحَ ًگَ داسًذٍ هشحلَ ای  9بشای تٌمین دسبِتشیي صاّیَ اعتفادٍ ؽذٍ اعت .با فؾاس دادى ّچشخاًنذى
دکوَ ؽواسٍ  0.عایض عش بٌذ تغییش هی ًوایذ.
روش تعىیض فیلتر بیرونی کاله ماسک جىش کاری اتىماتیک بهجىش AS-2000F :
دکوَ ُای  2ّ 0سا بَ غشف پاییي ّجلْ فؾاس دُیذ
هحافظ دّس لٌض سا بیشّى ب ؾیذ.ؽیؾَ فیلتش سا جایگضیي کٌیذ.
نکات الزم تىجو:
 -0دلت ًواییذ کَ کالٍ هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک دس ؽنشایػ دسعنت اعنتفادٍ ؽنذٍ ّ هالحمنات گفتنَ ؽنذٍ دلیقنا
سعایت گشدد.
 -2دس داخز فیلتش یک ؽیش هایع کشیغنتا ّجنْد داسد کنَ دّصنفحَ هحنافظ اص داخنز ّبینشّى سّی آى ًصن ؽنذٍ دلنت
ًواییذ بَ ُیچ ّجَ ایي دّ صفحَ آعی ًبیٌذ.
 -1دس ًمش داؽتَ باؽیذکَ فیلتش خاسجی بایذ ُوْاسٍ تویض ّؽفاف باؽذ  .دس صْست ایجناد تنش  ,ؽ غنتگی  ,آلنْدگی
ّ یا تغییش حالت عب ایجاد هؾ ز دس دیذى هی گشدد کَ بایذ با یک فیلتش جذیذ جایگضیي گشدد.
 -4بشای ایٌ َ ایي کالٍ هاعک جْػ کاسی اتْهاتیک با ایوٌی ّ ساًذهاى بایتش کناس کٌنذ اًتخنام ؽنذت تناسی ی هتٌاعن
بغیاسظشّسی هی باؽذ.
 -5ایي فیلتش صْستی کَ ظذ آم ًوی باؽذ بایذ هشال باؽیذ دسهعشض آم لشاسًگیشد.
 -6دلت کٌیذ ًْس جْؽ اسی بایذ کاهال بَ عٌغْس ُای حغاط بنَ ًنْس بشعنذ دس جینش ایني صنْست کنالٍ هاعنک جنْػ
کاسی اتْهاتیک بَ خْبی عوز ً شدٍ ّعب آعی بَ کاسگش هی گشدد.
 -7اص فیلتش اتْهاتیک دس دهای بیي  55تا  -5دسجَ ی عاًتیگشاد اعتفادٍ ًواییذ.
 -8ؽخصا الذام بَ باص کشدى ّ جذا ًوْدى لطعات فیلتش ًوایذ ّدس صْست ًیاص با ؽشکت یا ًوایٌذگی تواط بگیشد.
لیست بستو بنذی:

-1
-2
-3

بذًَ هاعک
عشبٌذ
ساٌُوای اپشاتْس

مشخصات فنی کاله ماسک جىش کاری اتىماتیک :
80×90×110
96×42 mm
4

ابعاد فیلتش
ؽواسٍ ؽیؾَ سّؽي
ؽواسٍ ؽیؾَ تاسیک

9-13

IR/UVهحافمت دس بشابش

VP DIN13
1/10000sec
0.1-0.9s

صهاى تغییش اص سّؽي بَ تاسیک
صهاى تغییش اص تاسیک بَ سّؽي
حغاعیت ّصهاى تا˝خیش

لابز تٌمین

هٌبع تغزیَ

5تا ºc55460 gr
2عا

دهای کاسکشد
ّصى
گاساًتی

