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 كاربر گرامي  ني با شماسخ
 

خير مقدم عرض    Elcoat، و ورود شما را به خانواده فن آوران و مصرف كنندگان محصوالت از خريد شما متشكريم
 مي نماييم. 

الزم است بدقت كليه ،  پاشش پودري عمودي مديريت پودر رنگ نصب شده در خط سيستم پيش از شروع بكار با 
راهنما را مطالعه نماييد. كليه مواردي كه در اين دفترچه بيان شده است شما را در  مطالب مندرج در اين دفترچه

مي شود، به راحتي قابل رفع  استفاده مناسب از سيستم ياري خواهد كرد و بسياري از مشكالتي كه در حين كار ايجاد
 توسط كاربر است و مانع توقف فعاليت مجموعه مي گردد. 

صدمات احتمالي براي اده از اين تجهيزات بايد به دقت رعايت شود تا مانع از بروز نكات ايمني در خصوص استف
استفاده شده است و كوشيده شد تا مطالب در شركت سازنده شود. در تدوين اين دفترچه از نظر كارشناسان  سيستم

و با توضيحات كامل  مصوره صورت اين دستگاه بو كار با ارائه شود. كليه مراحل راه اندازي  سادهعين جامعيت، به زباني 
اوليه دستگاه،  راه اندازيبا اينحال، پرسنل و يا نمايندگان مجاز اين شركت، بايستي در هنگام  .و گويا بيان شده است

عالوه بر راه اندازي دستگاه و آموزش كاربران ، كليه نكات ايمني را به كارگران و كاربران ، گوشزد كنند و از رعايت اين 
 اطمينان حاصل نمايند.خط رنگ پودري توسط كاربر  نكات

د. چنانچه نماييجداً خودداري  بدون اطالع بخش فني گروه صنعتي فن آورانيستم ساين  از دستكاري و يا تعمير 
بواسطه دستكاري افراد غير متخصص و غير مجاز، خسارتي به دستگاه وارد آيد، سازنده اين دستگاه هيچ مسئوليتي در 

 و دستگاه از دوره گارانتي خارج مي شود.  شتهين خسارات نداخصوص ا
ساخته شده است. هر گونه بكارگيري اين  و و در شرايط استاندارد طراحي پاشش رنگ پودرياين دستگاه فقط براي 

  هيچ مسئوليتي ندارد.  حادثه يا خسارت ، سازنده هر گونه مجاز نيست و در صورت بروز  موارد فوق االشارهدستگاه جز 
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 در مورد اين دفترچه راهنما
 

 مطالب اين دفترچه به گونه اي تدوين و تاليف شده است كه
 سيستم كار و راه اندازي شامل كليه موارد ضروري و مهم  جهت 

است. كاربر مي تواند با مطالعه اين راهنما، عمودي  پاشش پودري
و مشكالت خود را با چگونگي كار با دستگاه آشنا شده قدم به قدم 

 .نمايدبه راحتي بر طرف 
عالوه بر توضيحات فني ارائه شده در مورد سيستم مديريت 
پودر رنگ، نحوه ارتباط اين سيستم با ساير تجهيزات پاشش نيز 

 توضيح داده شده است. 
 هيچ فرد حقيقي يا سازمان و موسسه حقوقي اجازه ندارد بدون

، از مطالب اين گروه صنعتي فن آوران دريافت مجوز كتبي از 
كپي برداري يا از قالب آن براي مقاصد تجاري دفترچه ، كالً يا جزئاً، 

 يا علمي استفاده نمايد. 
به نام گروه صنعتي فن آوران به                تجاري عالمت
ثبت رسيده است و هر گونه سوء استفاده از آن پيگرد قانوني دارد. 

راست آزمايي  در تهيه اين راهنما سعي شده است تا صحت مطالب 
شده و به كاملترين شكل منتشر شود. با اينحال، شركت سازنده حق 
اعمال تغييرات در اين دفترچه را در هر زمان بدون اطالع قبلي براي 

 مي دارد.  خود محفوظ 
 

 چاپ شده در جمهوري اسالمي ايران
  1391مرداد ماه 

 
 گروه صنعتي فن آوران

 تامين كننده تجهيزات خط رنگ پودري
 در زمينه واردات، نصب و راه اندازي تجهيزات خط رنگ مهندس مشاور

  
 دفتر خدمات پس از فروش:

 164شماره  –خيابان بني هاشم  –بزرگراه رسالت  –تهران 
  021 – 22509605تلفن:  
  021-22511450فاكس: 

 0TUnajafgholi474@yahoo.comU0Tپست الكترونيكي: 
 0TUwww.elcoat.comU0Tوب سايت: 

 www.fanavarangroup.comU0T 

 
 

mailto:najafgholi474@yahoo.com
http://www.elcoat.com/
http://www.fanavarangroup.com/
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  يعمود يموجود در بخش پاشش پودر زاتيتجه

متر و  17متر مربع  بطول  170، تجهيزات پاشش پودري عمودي در مساحتي  در حدود 1مطابق نقشه شماتيك 
 متر نصب شده اند.  9/9عرض 

 تجهيزات اين بخش شامل موارد زير است:
 شكل  Vكابين پاشش  -1

 مونوسايكلون و سيستم فيلتر  -2

 و تپانچه هاي پاشش) سيستم پاشش پودري ( شامل ركهاي مركزي  -3

 سيستم مديريت پودر رنگ -4

 سيستم پاشش پودري PLCسيستم كنترل  -5

 رباتهاي پاشش، مونوسايكلون و كانوايرسيستم كنترل  -6

 تابلو برق ارتباطي بين دو سيستم كنترل  -7

 كاري كابين پاششسيستم تميز  -8

 
 . تجهيزات پاشش پودري عمودي 1نقشه 

 
در قالب دو مجموعه مكمل در بخش پاشش نصب شده اند   4تا  1بدليل نوع و اساس طراحي خط، تجهيزات رديف 

بصورت مشترك و منفرد در اين بخش جانمايي گرديده اند. پروفيلها از قسمت چپ محوطه  8تا  5و تجهيزات رديف 
مي شوند و پس از گذر از كابين پاشش اول ، وارد كابين دوم مي شوند. با تكميل پاشش و پوشش طرفين  پاشش وارد

 پروفيل، پروفيلها محوطه پاشش را به قصد ورود به كوره پخت رنگ ترك مي كنند. 
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 سيستم مديريت پودر رنگ اجزاي

 هدف از نصب و استفاده از اين دستگاه در خط رنگ پودري عمودي، تسهيل در انتقال پودر سيال شده به نوك    
متر از سطح كف  7تپانچه ها است و نيز حصول اطمينان از حجم و كيفيت فلودايز كه با توجه به ارتفاع پاشش حدود 

بود. بدين دليل، توجيه اصلي در جايگزين نمودن اين  مخزن بهره گيري از روشهاي متداول و معمولي پاسخگو نخواهد
سيستم با يك مخزن مركزي پودر، بهره گيري از چندين روش فلودايز نمودن پودر و تضمين انتقال پودر در يك 
سيستم بسته مجهز به الك ترانسفر و مخزن اصلي پودر است تا كمترين زمان و هزينه صرف نظارت بر عملكرد سيستم 

از مزاياي اين دستگاه مي توان به افزايش بهره وري خط، كاهش زمان و هزينه اشاره نمود. خط عظيم گردد. پاشش اين 
 پيش از توضيح مكانيزم عملكرد سيستم مديريت پودر رنگ، الزم است با قسمتهاي مختلف اين دستگاه آشنا شويد. 

 

 
 نماي شماتيك از سيستم مديريت پودر رنگ. 2نقشه 

 
 ، سيستم مديريت پودر رنگ شامل اجزاي اصلي زير است كه عبارتند از:1 تصويرمطابق 
 قسمت تنظيمات دستگاه .1

 فلودايز پودراصلي مخزن  .2

 پالتفرم اصلي انژكتورهاي پودر .3

 قسمت عقب دستگاه شامل سيستم فيلتر و مخزن تخليه پودر .4

 پودر كابين پاشش مادرمخزن  .5

 سيستم الك ترانسفر .6

به دو  Powder center، سيستم PLCجلوگيري از توقف سيستم بدليل نقص احتمالي در سيسم كنترل براي 
كار مي كند. با اين حال، براي سهولت در كار، تنظيمات اين بخش يكبار براي اولين بار  PLCصورت دستي و فرمان از 

  شوند. كنترل مي PLCانجام شده و در دفعات بعد، كل سيستمها توسط كنترل مركزي 
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 . نمايي از سيستم مديريت پودر رنگ1تصوير 

 

 مكانيزم عملكرد سيستم مديريت پودر رنگ

ايجاد  بعنوان قلب خط پاشش پودري،سيستم مديريت پودر يا همان پادر سنتر وظيفه همانطور كه گفتيم، 
اختالف ارتفاع  با توجه به كه گان مي باشد 24حداكثر ارسال پودر به نوك فلودايزينگ مناسب براي پودر رنگ ، جهت 

جهت در ساخت و طراحي پادر سنتر و .  نياز است، به يك سيستم فلودايزينگ كامل زياد پاشش جهت هدايت رنگ
 شده است . پيش بيني مرحله فلودايز همزمان به همراه ويبراتور  2 اطمينان از فلودايزينگ كامل، استفاده از حصول 

ه از صفحه فلوايز و باد ورودي از زير مخزن اصلي است كه در ساير دستگاه هاي پاشش مرحله اول فلودايز، استفاد
سنگ هوا به شكل استوانه با سطحي  4نيز بطور متداول استفاده مي شود. سيستم فلودايزينگ تكميلي، استفاده از 

اصلي و نزديك به كف  متخلخل است كه با استفاده از يك سيستم جك باال و پايين رونده، در قسمت پايين مخزن
 و با عبور هواي فشرده از داخل آن، سبب فلوايزينگ بهتر در داخل مخزن مي شود. ) 2(تصوير مخزن قرار مي گيرد 

 

 
 . سيستم فلودايزينگ تكميلي 2تصوير 
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با روشن بودن فلودايزينگ امكان استفاده از موتور ويبراتور كه در زير صفحه نگهدارنده مخزن رنگ نصب شده است 
           جهت روشن و خاموش كردن موتور از يك كليد روي پنل اصلي دستگاه استفاده  )3. ( تصوير وجود داردنيز 

روشن بودن فرمان فلودايزينگ باعث روشن و خاموش شدن  الزم به توضيح است كه اين كليد تنها در صورت مي شود.
هت بهبود عملكرد سيستم يك سيستم فرمان پالسي جهت اين موتور ويبراتور به سيستم جموتور ويبراتور مي شود. 

اضافه شد. به اين صورت كه بعد از روشن كردن موتور ، كاركرد آن توسط پالس مربعي با زمان روشن و خاموش قابل 
 دقيقه يك دقيقه موتور كار مي كند  و مجددا خاموش مي شود .  30انجام مي شود . به طور مثال در هر  تنظيم

 

 
 موتور ويبره تعبيه شده در زير صفحه مخزن اصلي. 3تصوير 

 
كتور ها ژوجود انممانعت فضايي و  بدليلمخزن رنگ  قسمت فوقاني مالحظه مي كنيد،  4همانطور كه در تصوير 

 . باز استهميشه 
 

 
 . نحوه آرايش انژكتورها روي مخزن پودر4تصوير 

 
پادر سنتر يك سيستم فيلتر و  عقبجهت جلوگيري از خروج گرد رنگ هاي حاصل از عمل فلودايزينگ، در قسمت 

د عد 2هوا را از داخل  ، اين بخش به اين صورت است كه فن مكنده و مكانيزم بازيافت پودر تعبيه شده است . عملكرد
كش شده از قسمت جلويي پادر سنتر فيلتر سيلندري مكش مي كند . بدنه به گونه اي طراحي شده كه مسير هواي م

 )5(تصوير باشد تا تمامي گرد رنگ ها به سمت فيلتره مكيده و رنگ به بدنه فيلتر جذب شود . 
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 . فيلتر تعبيه شده در سيستم مديريت پودر رنگ5تصوير  

 
كه در فواصل زماني قابل تنظيم هوا با فشار  )6(تصوير  پودر نيز براي فيلترها تعبيه شده استيك سيستم تخليه 

شود تا رنگ جذب شده به بدنه آن به مخزن پايين فيلتر تخليه گردد و مكندگي مي مناسبي داخل فيلترها تزريق 
 .مناسب فيلترها هميشه حفظ شود

 

 
 سيستم مديريت پودر رنگ. تخليه پودر از سيستم فيلتر در 6تصوير 

 
الك از  2ورودي يكي از اين  )7. (تصوير عدد الك با موتور ويبراتور بادي تعبيه شده است 2بر روي هر مجموعه 

مي باشد و ورودي ديگري از مخزن رنگ مادر كه در آن رنگ نو وجود دارد . به اين ترتيب رنگ نو و   مونوسايكلون 
 .خل مخزن اصلي فرستاده مي شودبازيافتي ، هر دو الك شده و دا
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 سيستم پودر رنگ مادرمخزن . 7تصوير 

 

حجم رنگ خروجي از مونوسايكلون قابل و  حجم رنگ ورودي و نسبت رنگ نو به بازيافتي با تنظيم ميزان ترنسفر   
 ده روي دستگاه قابل تنظيم است.تنظيم است . ميزان لرزش الك ها توسط شير رگالتور تعبيه ش

 
 ( تنظيم دستي)شروع به كار نحوه 

 به دو صورت امكان پذير است :  سيستم مديريت پودر رنگ كنترل مشاهده مي نماييد،  8همانطور كه در تصوير  
 PLCكنترل از طريق  -1

 توسط فرمان دستي  لكنتر -2

 كه اين دو حالت از طريق كليد پاور اصلي دستگاه قابل انتخاب است . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيستم پودر رنگنحوه كنترل . 8تصوير 
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پيشنهاد مي شود يكبار كليه تنظيمات بر روي پادر سنتر  در حالت دستي اعمال شود و براي دفعات بعد كليد اصلي 
 قرار گيرد. در اين حالت ، تنها اپراتور بايد مخزن اصلي را در مقاطع زماني با رنگ نو شارژ نمايد.  PLCدر حالت كنترل 

در داخل مخزن اصلي، امكان نصب يك سطح سنج وجود دارد كه به محض كاهش سطح پودر داخل مخزن اصلي، 
آالرم بصدا در مي آيد تا اپراتور بتواند سريعاً مخزن رنگ را شارژ نمايد. از آنجا كه مصرف رنگ در خط عمودي بسيار 

مصرف مي شود، مخزن مادر با گنجايش حدود كيلوگرم رنگ در كابين پاشش  20دقيقه حدود  10باالست و در هر 
 كيلوگرم رنگ پودر در سيستم پيش بيني شده است تا اپراتور با سهولت بيشتري بر عملكرد سيستم نظارت كند.  200

مشاهده مي كنيد، يك رگوالتور و مانومتر ، دو كليد فرعي و كليد اصلي پادر سنتر وجود  9همانطور كه در تصوير 
 دارد. 

 

 
 انژكتورها برندهكنترل پنوماتيك جك پايين و باال . 9ر تصوي

 
، ابتدا كليد اصلي دستگاه را روي حالت دستي قرار داده و سپس با تنظيم فشار با استفاده از 10مطابق تصوير 

 )جك پايين ،جك باال ( دو كليداين رگوالتور و مانومتر،  مي توانيم جك پايين و باال برنده انژكتورها را حركت دهيم. 
د و در حالت عادي و زمان پاشش بايد مجموعه نتنها در زمان نظافت و يا تغيير رنگ سيستم مورد استفاده قرار مي گير

بايد توجه نمود كه فشار هواي الزم براي جك انژكتورها نبايستي بيشتر از انژكتور ها هميشه داخل مخزن رنگ باشد . 
 يب وارد مي گردد. بار شود در غير اينصورت به جك آس 4

 

 
 نده انژكتورهابرنحوه اعمال تنظيمات جك پايين و باال . 10تصوير 
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در سمت چپ پادر سنتر، جهت كنترل الك، ترانسفر و فلودايزينگ در حالت دستي، آرايشي از كليد، مانومتر و 
حالت كليد اصلي مطابق تصوير رگوالتور پيش بيني شده است كه تنها در حالت دستي كاربرد دارد و در صورت تغيير 

 صورت مي پذيرد. PLC، همگي پارامترهاي سيستم مديريت پودر رنگ توسط 8
 

 
 آرايش كليدها، رگوالتورها و مانومترها روي بدنه پادر سنتر. 11تصوير 

 

وظيفه روشن و خاموش كردن  ، كليد الك در حالت دستي همراه با مجموعه رگوالتور و مانومتر 11مطابق تصوير 
 الك را برعهده دارد كه مقدار لرزش الك ها توسط شير رگالتور تعبيه شده روي دستگاه تنظيم مي شود . 

وظيفه انتقال پودر از مخزن مادر به  بطور مشابه، كليد ترانسفر در حالت دستي همراه با مجموعه رگوالتور و مانومتر 
 )12( تصوير ي را برعهده دارد . سر الك و در نهايت به مخزن اصل

 

 
 مخزن مادر. 12تصوير 

 
صادر شود امكان تنظيم ترنسفر به صورت يك پالس مربعي با   PLCدر اين قسمت در صورتي كه فرمان ترنسفر از 

زمان روشن وخاموش قابل تنظيم وجود دارد . به اين ترتيب كه با توجه به حجم رنگ مصرفي و تنظيم زمان روشن و 
خاموش بودن سيستم ترنسفر امكان ايجاد جريان ورودي مناسبي از رنگ به مخزن اصلي وجود دارد به صورتي كه 
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شده روي دستگاه قابل ميزان مكش انژكتورهاي ترنسفر با شير  تعبيه  اصلي هميشه داراي رنگ كافي باشد. مخزن
 تنظيم است .

متر ، از دو سيستم فلودايزينگ  7همانطور كه پيشتر گفته شد، براي حصول اطمينان از انتقال پودر رنگ تا ارتفاع 
وظيفه روشن و خاموش كردن كل مجموعه فلودايزينگ را  ،ايزينگفلوداستفاده مي شود. در حالت كنترل دستي، كليد 

 )13( تصوير برعهده دارد . 
 

 
 سيستم فلودايزينگ. 13تصوير 

 
ثانيه اي (اين زمان قابل تنظيم است )  10با روشن كردن اين فرمان ، فن مكنده شروع بكار مي كند و با تاخير 

در كف  است.كه زمان تخليه هوا و فاصله بين دو تخليه قابل تنظيم  ودتم تخليه هوا داخل فيلترها نيز فعال مي شسسي
 2مخزن اصلي يك صفحه فلودايز و در كنار لوله هاي پودر انژكتورها سنگ هوا تعبيه شده است كه اين دو وظيفه ايجاد 

دستگاه قابل تنظيم است . ي رو تعبيه شده فلودايز رگوالتور  2فلودايز با  2فلودايز همزمان را به عهده دارند . ميزان اين 
 كتور نامگذاري شده اند)ژفلودايز به نام هاي فلودايز مخزن و فلودايز ان 2(اين 

، براي استفاده از ويبره مخزن نيز مي توان، كليد آن را براي مدت زمان كوتاه روشن و سپس 14مطابق تصوير 
 خاموش نمود. 

 
 مخزن اصلي پادر سنتركليد موتور ويبره مربوط به . 14تصوير 
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 )PLCنحوه شروع به كار ( تنظيم 

تنظيم و مديريت مي شوند.  PLCكار اپراتور، كليه ستونهاي اتوماتيك و پادر سنترها در قالب يك رك  براي تسهيل
كافي است يكبار كليه پارامترهاي پاشش توسط اپراتور يا مسئول خط تنظيم شود و در دفعات بعد، تنها با يك فرمان 

 نشان داده شده است. PLCنمايي از رك  15ساده، كل سيستم پاشش پودري قابل كنترل است. در تصوير 

 
 ( سمت چپ تصوير) PLC. نمايي از رك 15تصوير 

متصل  PLCرا نشان مي دهد كه كابلهايي از ركهاي پاشش و پادر سنتر به رك  PLC، نماي پشت رك 16تصوير  
 شده اند. 

 
   PLCرك پشت . نمايي از 16تصوير 
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ابتدا برق ورودي سيستم پاشش را از طريق تابلو برق نصب شده در خط رنگ روشن مي كنيم.  در خط ورتيكال رنگ 
و تابلو برق قسمت پاشش نصب شده است. كليد اصلي برق در  PLCمابين رك  15پودري، اين تابلو مطابق تصوير 

 سمت راست تابلو قرار دارد.
 

 
 سيستم پاشش پودري   /خاموش كلروشن  كليد اصلي. 17تصوير 

 
همانطور كه در مورد كليد تابلو برق گفته شد،  روشن نمود. 18را مطابق تصوير   PLCحال ، مي توان كليد رك 

 در هر شيفت كاري نيست. PLCنيازي به روشن و يا خاموش نمودن كليد رك 
 

 
   PLCكليد روشن /خاموش رك . 18تصوير 

، نمايش داده مي شود. با 19، برنامه سيستم بارگذاري شده و اولين صفحه مطابق تصوير PLCبا روشن نمودن رك 
نمايان مي شود. با لمس كلمه ورود، صفحه رمز نمايان مي شود  Enterلمس گزينه فارسي و يا انگليسي ، كلمه ورود يا 

كل خط پاشش پودري شامل ركهاي پاشش و پادر سنترها  ، صفحه كنترلENTو با وارد نمودن رمز و فشار روي كلمه 
 نمايان مي شود. 
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   PLCبرنامه رك  شروعصفحه . 19تصوير 

كل پارامترهاي كنترل خط در اين صفحه نمايش داده شده است. در مشاهده مي كنيد،  20همانطور كه در تصوير 
رك اتوماتيك آورده شده است و در قسمت پايين  6قسمت باال، پارامترهاي كنترلي دستگاه هاي پاشش پودري در قالب 

ديف اول ر 6تا  1قسمت مربوط به مديريت دو پادر سنتر به صورت مجزا پيش بيني شده است. با فشار دادن دگمه هاي 
در اين صفحه ، برق دستگاه هاي داخل ركها وصل مي شود و در صورت فشار روي دگمه هاي رديف دوم، فرمان پاشش 

 دستگاههاي پاشش صادر مي شود. 

 

 
   PLCبرنامه رك  اصليصفحه . 20تصوير 

با ورود به صفحه جديد، ) مي توانيد 20در انتهاي اين صفحه ( تصوير (پاشش) با استفاده از دگمه تنظيمات اسپري 
تك به تك پاشش دستگاههاي پاشش پودري را كنترل و مديريت نماييد. بدين معني كه انتخاب كنيد از ميان ركهاي 

پاشش كنند و كدام خاموش باشند. از اينكار براي تست پاشش هر يك از روشن باشند و كدام دستگاهها  6تا  1
به مي توانيد  با فشار روي آيكون خانه در صفحه تنظيمات اسپريدستگاهها بطور مجزا نيز مي توان استفاده كرد. 

 گرديد. برنامه باز  اصليصفحه 
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   PLCصفحه تنظيمات اسپري در برنامه رك . 21تصوير 

داراي گزينه هاي فلودايزينگ، الك، ترنسفر و شارژ مخزن هستند و دو كليد   2و  1پادر سنتر  ،20مطابق تصوير 
دايره اي شكل كه براي باال و پايين آوردن جك مخزن اصلي پيش بيني شده اند. با فشار دگمه فلودايزينگ، سيستم 

تم الك را نيز در سيستم پادر سنتر فعال فلودايز پادر سنتر فعال شده و مي توانيد با روشن كردن دگمه الك، سيس
 نماييد. 

دگمه شارژ مخزن، بر سيكل كاملي داللت دارد كه ابتدا الك را روشن مي نمايد و با فاصله زماني مشخص، سيستم 
  ترنسفر روشن مي شود. به عبارتي دگمه شارژ مخزن تركيب دو حالت الك و ترنسفر است.

اي مخزن و تانكر پودر طراحي شده است كه در قسمت چپ و پايين صفحه دوم ، تنظيماتي نيز بر20مطابق تصوير 
 خواهيد ديد. 22برنامه نمايش داده مي شود. با كليك روي آن، صفحه اي مطابق با تصوير 

 
 PLCدر برنامه رك  مخزن پودر . صفحه تنظيمات22تصوير 

 
، تنظيمات مربوط به سطح سنج پيش بيني شده 22در قسمت باالي صفحه مربوط به تنظيمات مخزن، مطابق تصوير 

 است. 
ترنسفر در سيستم مديريت پودر رنگ به صورت يك پالس مربعي طراحي شده است. در قسمت پايين، زمان خاموش 

كند. براي مثال فرمان بدين صورت به برنامه داده شود و روشن شدن وجود دارد كه اپراتور مي تواند به آنها مقدار دهي 
ثانيه خاموش باشد. بدين ترتيب مي توان پودر ورودي به الك را كنترل و مديريت نمود.  5ثانيه روشن و  20كه ترنسفر 

ان يك مستطيل زيرين در اين صفحه نيز مربوط به زمان تاخير بين شروع بكار الك و شروع بكار ترنسفر است كه به عنو
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، زماني مقدار دهي      22به عبارتي در مستطيل زيرين مطابق تصوير دگمه تركيبي بعنوان شارژ مخزن معرفي شد. 
اين تاخير امكان مي دهد تا مي شود كه به اندازه اين زمان ، ترنسفر بعد از روشن شدن الك، شروع بكار مي كند. 

 نسفر آغاز شود. باقيمانده پودر توسط الك تخليه و سپس عمليات تر
 در حالت دستي، امكان اعمال اين زمان بندي در شروع به كار الك و ترانسفر وجود ندارد. 

 
 ساير نكات

طراحي شده است، در خصوص  PLCبه دو صورت دستي و كنترل با  ELCOATاز آنجا كه كنترل كل سيستم پاشش 
كنترل ركهاي دستگاههاي پاشش پودري نيز اين امر لحاظ شده است. تنها كافي است كليد اصلي رك را به حالت 

، همواره PLCدستي در آوريد تا كليه تنظيمات دستگاه بصورت دستي قابل انجام باشد. همچنين در حالت كنترل با 
 شن هستند. كليدهاي برق جلوي دستگاه در حالت رو

 
 
 


