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ELCOA 

 مطالب 
شده كه 
ضيحات 
 به قدم 

 كيتومات
 مانع از 
ده و به 
هر زمان 

 سازنده، 
 استفاده 

 ضمانت 
 صنعتي 

                 ت.

                  

AT محصوالت

ت بدقت كليه
ني ساده بيان ش
 دستگاه، با توض

ه را قدم دستگا

اتو يشش پودر
ع خواهد بود و
ست آزمايي شد
دفترچه را در ه

كتبي از شركت
جاري يا علمي

ل و نيز برگ
ر مركزي گروه

استي فن آوران 

                  

رف كنندگان م

زيگما الزم است
جامعيت، به زبان
هت راه اندازي
ل با دستگاه ،

پاش ستميسب از 
احتي قابل رفع
ت مطالب، راس
ر مطالب اين د

ريافت مجوز ك
راي مقاصد تج

ورتجلسه تحويل
س كاربر به دفتر

  دد. 

  يران

ق به گروه صنعتي

                  

ن آوران و مصر

ELCOA مدل ز
رچه، در عين ج
وري و مهم جه
 از آشنايي كامل

استفاده مطلوب
جاد شود، به ر

ه است تا صحت
مال تغييرات در

ه ندارد بدون در
يا از قالب آن بر

بايد برگه صو
طالعات تماس

آغاز گر كيمات

 عمودي در اي

ي اين اثر متعلق
  

                  

واده بزرگ فن

AT  اتوماتيك

طالب اين دفتر
ه و موارد ضرو
 مي دهد پس

ت شما را در ا
در حين كار ايج
هنما سعي شده
سازنده حق اعم

ه حقوقي اجازه
 كپي برداري يا

، كياتومات ي
 امضا گردد و اط

اتوم يش پودر

 رنگ پودري

ELCOA  
  164ماره

n  

ق مادي و معنوي

                  

  اهنما

 شما را به خانو

پاشش پودري
طالعه نماييد. مط
ه اجزاي دستگا
 به شما امكان

ه بيان شده است
 ممكن است د
ر تهيه اين راه
حال، شركت س

  ظ مي دارد.
شركت و موسسه
، به هر شكل

يپاشش پودر م
 سازنده مهر و

پاشش ستميستي

هيز اولين خط
  

AT گ پودري

شم –بني هاشم
 

20009194  

ajafgholi474

كليه حقو         

                  

دفترچه ر 
شكريم و ورود

  ي نماييم.
پ سيستمكار با

مطچه راهنما را
ه عملكرد كليه
ا مي باشد كه
 ه آماده كنيد.

 در اين دفترچه
 مشكالتي كه
ه مي گردد. در

با اينح ،شر شود
راي خود محفوظ
ي يا سازمان، ش
چه، كالً يا جزئاً

ستميس اندازي
نماينده شركت

تا دوره گارانت د

  وران
و تجه  اندازي

ري ثبت شده
ات پاشش رنگ

خيابان ب –سالت
  -22511450 

202630وتاه:
www.elco   

4@yahoo.co

                       

                  

نيمورد ار 
خريد شما متش
قدم عرض مي
ش از شروع بك
ج در اين دفترچ
 معرفي و نحوه
 و تصاوير گويا
راه اندازي اوليه
يه مواردي كه
 خواهد كرد و

تگاه كار با دس
رين شكل منتش
 اطالع قبلي بر
هيچ فرد حقيقي
الب اين دفترچ

   
س از اولين راه

ستگاه توسط نم
شودران ارسال 

 
 صنعتي فن آو
ي نصب و راه
ب عالمت تجار
 كننده تجهيزا

بزرگراه رس – 
22509605س: 

ه سامانه پيام كو
oat.comسايت: 

om الكترونيكي: 
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يوسته پاشش پو

OATش پودري

. ELCOAT ك

رك اتوماتيكر با

 اتوماتيك ........

 ربات پاشش پو

                       

                       
  

هيزات خطوط پي

پاشش  اتوماتيك

اي رك اتوماتيك

ه عملكرد و كار

سيستم پاشش 

سيستم كنترل 
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تجه
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تجهيزات 
 پيوسته 
       ه پاشش 
ا تكميل 

م انتقال 

توماتيك 

 مركزي 
 و فيلتر 

  

مي شود. 
ه پاشش 

                 ت.

مي شود. اين تج
ي كليه خطوط
عبور از محوطه
دوده بارگيري با

سيستم، ماتيك 

هيزات پاشش ات

ك، شامل ستون
سايكلونمونو 
 زود.خط اف

  دري

توضيح داده  م 
اشش و دستگاه

استي فن آوران 

اتيك استفاده م
يش دهند. مبناي
 خط كانواير و ع
ت در همان محد

اتوم شش پودري

تجهولي  شوند، 

 خط اتوماتيك
بازيافت پودر (
 پودر را نيز به خ

تيك رنگ پود

 EL  زيگماسري
اهنماي ربات پا

ق به گروه صنعتي

تجهيزات اتوما
، افزايط پيوسته 

قطعات توسط
گ) است. قطعات

تجهيزات پاش ز:

ي و ساخته مي

 پودري در يك
شش، سيستم ب
ن سيستم الك

يك خط اتومات

LCOATاتيك

دفترچه هاي را

ي اين اثر متعلق
  

 

عموماً از  باال،
ر قالب يك خط
ط رنگ، انتقال ق
 كوره پخت رنگ

  شوند.
ودري عبارتند ا

ت خط طراحي
 ده مي شوند.

قسمت پاشش
ربات پاششش،

هي خط، مي توا

ش پودري در ي

اتوماش پودري
 ارائه شده در د

ق مادي و معنوي

شش پودري

 ظرفيت توليد
حد صنعتي را در
ك نقطه از خط
وطه گرمادهي (
 ( تخليه) مي ش
 خطوط رنگ پو

  خت رنگ
سته به مشخصات

استفادو ي شده
هده مي شود، ق

)، كابين پاشك
ي افزايش بازده

ي قسمت پاشش

 ي

 تر كارتريج)

 سايكلون) و

پاشش سيستمر با
ق با توضيحات

   باشد.

كليه حقو         

پيوسته پاش ط

پودري باپاش  
رفيت توليد واح

 قطعات در يك
يتاً عبور از محو
گ، از خط خارج
 در چنين نوع
كوره پيوسته پخ

بس و كابينخت
 استاندارد طراحي

مشاه 1 تصوير 
رك اتوماتيكي (

در مي باشد. براي

. اجزاي1 صوير

پاشش پودري ك
( فيلت يافت پودر

يافت پودر ( مونو
 ش پودري

 ش اتوماتيك

ك و مخزن پودر

راهنما، نحوه كار
راهنما، در تطابق

مي زيگماسري

                       

وطيزات خط

ر خطوط رنگ
 ، بازدهي و ظر
وايري، بارگيري
ن پاشش) و نهاي
 كامل خط رنگ
جهيزات اساسي

كو  كانواير)ل ( 
كوره پخ ،انواير 

ي، همه بصورت ا
مانطور كه در

ل پاشش پودري
مخزن پودج) و 

تص

رك اتوماتيك -
سيستم بازيا -
سيستم بازيا -
ربات پاشش -
كابين پاشش -
سيستم الك -

ر اين دفترچه ر
ب اين دفترچه ر

س ELCOATي 

 

 

       

تجهي

در
قادرند
يا كانو
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ي ناميم، 
        ن با يك

پاشش از 

   شود. 
.  

                 ت.

ك اتوماتيك مي
را مي توان ش

نحوه پ و قدرت 

وضيح داده مي
صورت زير است.

استي فن آوران 

 اختصار آنرا رك
پاشش عملكرد

ر است ميزان ،

  

  سري زيگما 

گ اتوماتيك، تو
 رنگ پودري بص

  ر مكعب

ق به گروه صنعتي

 از اين پس به
ات، فعاليتها و
 اتوماتيك، قادر

  يت نمايد. 

ELCOATي

ر يك در خط رنگ
در خط ركين

  در ساعت

گرم بر متر 3/1
/0   ppm   

ي اين اثر متعلق
  

E   

كهزيگما سري
ت. كليه تنظيما
دايت كرد. رك

رنگ را مديريي

پاشش پودري
  

ر  با عملكرد هر
اي راه اندازي اي

متر مكعب 13
    بار 1
   بار  6

 :واي كمپرسور
/1:ي كمپرسور

  ز

ق مادي و معنوي

ELCOAT ي

سELCOAT ك
گ پودري است
يك كنترل و هد
ميزان چسبندگي

رك اتوماتيك

هت آشنايي بهتر
واي فشرده ) برا
هواي فشرده  :

10واي ورودي :
6واي ورودي  : 

 مجاز ورودي هو
جاز ورودي هواي

هرتز 60-50،  

كليه حقو         

اشش پودري

اتوماتيكپودري
اتوماتيك رنگش 

سط رك اتوماتي
ولتاژ گانها، مو  

ر. 2 تصوير

ك اتوماتيك جه
ساتي ( برق و هو

مصرف ه حداكثر
فشار هو حداكثر

متوسط فشار هو
رطوبت حداكثر
روغن مج حداكثر

 ACولت 220

                       

پا  اتوماتيك
  زيگما ي

پاشش پ سيستم
پاششت اصلي 

 ريزي اوليه، توس
 رباتهاي پاشش

دامه، اجزاي رك
منديهاي تاسيس

ح واي فشرده:
ح
م
ح
ح

0تك فا ز    رق:

 

       

رك
سري

س
قسمت
برنامه
طريق

در ا
نيازم
هو

بر
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ل به ارت 
ر يك از 
ين است 

مي شود. 
 دستگاه 
ي و بادي 

.  

 سيستم، 

                 ت.

ي قطعه متصل
شود. عملكرد هر
ت، تنها تفاوت اي

 .  
شوند، استفاده م

به تعدادود كه 
تغذيه الكتريكي
كنترل مي گردد

كنترل متمركز
  د. 

  
  

  

استي فن آوران 

شاندن آن بر روي
طعه ايجاد مي ش

تي استشش دس
نترل مي گردد.
ات نصب مي ش
استفاده مي شو
. كنترل منابع ت
شرده تامين و ك

ولي بدليل كت، 
 فهم خواهد بود

 پودري دستي

  ماتيك

ق به گروه صنعتي

و نش رنگ پودر
ه رنگ روي قط
كرد سيستم پاش
كز و مشترك كن
روي بازوهاي ربا
ن پودر متداول ا
 نصب مي شود
 برق و هواي فش

يك يكسان است
بخوبي قابل 4و

پاششستگاه 

ل پنل رك اتوم

ي اين اثر متعلق
  

، باردار كردن ر
 كوره)، يك اليه
قيقاً مشابه عملك
ك بصورت متمرك
وماتيك كه بر ر

خازن ظرفيت م
وي درب مخزن
 انشعابات اصلي

 دستي و اتوماتي
و 3تصاوير ه به

كنترل پنل دس
  

ز پشت كنترل

ق مادي و معنوي

ELC  

 الكترواستاتيك،
طه گرمادهي (
ك اتوماتيك، دق
سيستم اتوماتيك
 تپانچه هاي اتو

برابر 4 حدود
روژكتور ان يك،

طريق اتصاالت و

 هر دو سيستم
ن مطلب با توجه

مايي از پشت ك

. نمايي از4 وير

كليه حقو         

COAT تيك

پاشش پودري 
ر قطعه از محوط
عبيه شده در رك
اي پاشش در س

ازش اتوماتيك،
ودر بزرگتري با
ه در رك اتوماتي
ت متمركز و از ط

  ماتيكي

رقي و بادي در
اين   كرده است.

. نم3 تصوير

تصو

                       

ي رك اتومات

ملكرد سيستم
 كه پس از عبور
تمهاي پاشش تع
ملكرد سيستمها
ر سيستم پاشش
ين از مخزن پو
ش قرار داده شده
هها نيز بصورت

اتصاالت پنوم -

ساس اتصاالت بر
ت اندكي تغيير

 

       

اجزاي

عم
است
سيست
كه عم
در
همچني
پاشش
دستگا

-الف 

اس
اتصاالت
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ت تعمير، 
 .  

شده براي 

اصلي به  
ه با فلش 
د ، فشار 

                 ت.

كه همواره جهت
ده اندهدايت ش

ي تعبيه شجيها

  
  ك

  
  اتوماتيك

بادورود  محل 
كههواي ورودي 

گ امكان مي دهد

استي فن آوران 

 و به گونه اي ك
ه رك اتوماتيك 

و خروج  وروديها
  د. 

اتوماتيك رك 

ا ركدر پشت

به آب و روغن
 شود، شيلنگ ه
 كاربر خط رنگ

ق به گروه صنعتي

نل خارج شده
 منظم به پايين

نيز 6 تصويرد.
را نشان مي دهد

ادي در داخل

ونيكي و بادي د

مخصوص آيلتر
ديده مي 7 وير

مي شود كه به

ي اين اثر متعلق
  

 پشت كنترل پن
ه صورت كامالً 

ن نشان مي دهد
كتهاي تپانچه ر

كترونيكي و با
  

صاالت الكترو

س از خروج از في
تصونطور كه در

رك اتوماتيكي

ق مادي و معنوي

ازهر دستگاه ،
ناسايي باشد، به
اي داخل ستون
ي فلودايز و سوك

حوه اتصاالت الك

خروجيهاي  اتص

پس ميلي متر ،
همان د مي شود.

 اصلي در جلوي

كليه حقو         

گها و سيمهاي ه
دوره اي قابل شن
تصاالت را از نما
واي اصلي، هواي

. نح5 تصوير

وروديها و خ .6 

12به قطر  لي
وارد ) 6 تصوير(

وارد رگوالتورت، 

                       

ابل برق، شيلنگ
ض و يا بازرسي د

نحوه ات ،5 صوير
هاي انژكتور، هو

تصوير

اصل باد شيلنگ
( رك اتوماتيك 

 داده شده است

 

       

كا
تعويض
تص
شيلنگه

پشت
نشان
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گاه هاي 

  

  توماتيك 
اي تميز 

  

 در زمان 
 9 تصوير

                 ت.

هر يك از دستگ

   ك

 متر وارد رك ات
 ( به عنوان هو

  دهد.

  چه پاشش

و همواره حتي
تلنگها در يل ش

استي فن آوران 

ز تقسيم وارد ه

رك اتوماتيك 

ميلي 6ه قطر 
 انتهاي تپانچه

ش را نشان مي د

نژكتور و تپانچ

م عمل نموده و
نحوه اتصال رد.

ق به گروه صنعتي

ي اصلي پس از

صلي ورودي به

 يك شيلنگ به
به 6گ به قطر 

ل و تپانچه پاشش

 كنترل پنل، ان

بصورت مستقيم
ن رنگ وجود دا

ي اين اثر متعلق
  

ظيم نمايد. هواي

يكي هواي اصل

وميلي متر  8
يك عدد شيلنگ
تور، كنترل پنل

يلنگ ها  بين
  

E  بزيگما مدل
 مخلوط نمودن

ق مادي و معنوي

اي پاشش، تنظ
.   

صاالت پنوماتي

لنگ به قطريش
به انژكتور و ي 8

حوه ارتباط انژكت

ل  و ارتباط شي

ELCOAT  ك

ده از فلودايز و

كليه حقو         

ب با نيازمنديها
مي شود ماتيك

. اتص7 تصوير

ش دوگاه پاشش،
8 ريلنگ به قط

نح 8 تصويرشود. 

. نحوه اتصال8 

رك اتوماتيكر 
گاه امكان استفاد

  ت. 

                       

 ورودي متناسب
اتوم ركش درون 

 ازاي هر دستگ
شود. دو عدد شي
ه) متصل مي شو

 تصوير

دريز فلوداعمل 
ش بودن دستگا
 داده شده است

   

 

       

هواي
پاشش

به
مي ش
كننده
  

ع
خاموش

نشان
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ي كنند. 

رك شت 
ه متصل 

ال  يك خ
ه انتهاي 
ي آنرا به 
شار هواي 

)  نژكتور

                 ت.

   ك

مي چه ها هدايت

  

دو شلنگ از پش
به انتهاي تپانچه
 درآمده، تحت

لنگ خروجي به
ه و هواي كمكي
ي اصلي به فش
ان مكي و اصلي

استي فن آوران 

اتوماتيكرك  

ن، به سر تپانچ

   پودر

ورودي شامل د 
ودري است كه ب
ن بصورت سيال
ودر از طريق شل
ودر كمك كرده

سبت فشار هواي
كمهواي  دايز ،

ق به گروه صنعتي

هواي فلودايز

 از داخل مخزن

ها روي مخزن

3ي است كه 
روجي شلنگ پو
 در داخل مخزن

جريان پو ، اصلي
 از داخل لوله پو
 ( با توجه به نس
نوماتيكي ( فلود

ي اين اثر متعلق
  

ت پنوماتيكي ه

مربوطه، پودر را
   كنيد.

تصال انژكتوره

ي و يك خروجي
خزن و يك خر
وند، پودري كه
 كمكي و هواي
 به مكش پودر

سر تپانچه ر در
پارامتر پنو 3از

  .م نمي شود

ق مادي و معنوي

. اتصاالت9 وير

ل شيلنگهاي م
مالحظه مي 1

. نحوه ات10 وير

ورودي 3داراي
ه پودر داخل مخ
ي باعث مي شو
و با فشار هواي
تر هواي اصلي
 ترتيب ابر پودر
رتيكه هر يك ا

انجام يدرستبش

كليه حقو         

تصو  

در پس از اتصال
0 تصويرها را در

تصو

، 10شكل  ق
دي از طريق لوله
ي و هواي كمكي
ور مكش شده و

به بياني ساده ت 
. به ايني كند

ي شود. در صور
د، عمليات پاشش

                       

پود هايانژكتور
اتصال انژكتورها

  

مطابقانژكتور ، 
و يك ورود يك

ردد. هواي اصلي
 به داخل انژكتو

ه هدايت شود.
پرتاب مي خارج 

ي ) تشكيل مي
تي تنظيم نشود

  
  

 

       

نحوه

  

اتوماتي
مي گر
نسبي
تپانچه
طرف
كمكي
بدرست
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ت كامل 
ك نقطه 

  

ي باشد. 
ده است. 
 خروجي 

ر داده تا 
ين قبيل 
 ل يونيت

 

                 ت.

براي حفاظت. ت 
در يكصب شده و 
  مي شود. 

ورت متمركز مي
برق تدارك شد 
اتوماتيك، رك 

 استاباليزر قرار
مات ناشي از اي

هر كنترلپر در 
  ي كند. 

   

استي فن آوران 

حائز اهميت است
گاهها بدقت نص
سيستم تامين م

   تيك

تم  بصوسق سي
مينياتوري  ي

كليدهاي جلوي

، يكاتوماتيك 
ر خصوص صدم

آمپ 2 و 5/0وز 
مي سيستم كمك

   ماتيك

ق به گروه صنعتي

بسيار ح مناسب 
 هر يك از دستگ
وي كابل تغذيه

رك اتوماتت در

ورودي برق و
ماتيك، كليدهاي
س از اتصال به ك

  گردد.
رك ورودي به 

يچ مسئوليتي د
فيو سه جريان، 

ده و به ايمني س

رك اتومرق در 

ي اين اثر متعلق
  

يك، وجود ارت
شت كنترل پنل
صب شده بر رو

. اتصال ارت11

ذيه الكتريسيته
اتوم رك جلوي

و پسخارج شده
ته متصل مي گ
در سر راه برق

ت سازنده ، هيچ
قابل نوسانات ج
مدار را قطع كرد

منبع تغذيه بر

ق مادي و معنوي

ري الكترواستاتي
 سيم ارت از پش

شاخه نص 3طريق

 تصوير

RE  ،منبع تغذ
 مي كنيد، در

دستگاهها خ پنل
 تغذيه الكتريسيت

برق ، حتماً دد
ظت گردد. شركت
 الكتريكي در مق
ن جريان، فيوز م

. اتصال م12 وير

كليه حقو         

  يكي

هاي پاشش پودر
دستگاه پاشش،

ت اين نقطه از ط

 

ES-Sigma ك

مالحظه 12 ير
ز پشت كنترل پ
ه سيم به منبع

شديدت نوسانا 
ه بخوبي محافظ
حفاظت از مدار
ورت بروز نوسان

تصو

                       

الكتريتصاالت 

ر همه سيستمه
ترل يونيتهاي د
 شده اند كه ارت

اتوماتيك ركر 
تصويطور كه در 

سيمهاي برق از
صورت يك رشته

وجود ر صورت
ت برقي دستگاه

براي ح   ندارد.
 دارد كه در صو

 

       

اب . 

در
از كنت
جمع

  

در
همانط

ه سكلي
آن بص
در
قسمت
موارد
وجود
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 با رجوع 
يلنگهاي 

ي با رنگ 
رل نشده 

                  ت.

كاربر مي تواند 
تدا اتصاالت شي

  

مخزن را بقدري
عث خروج كنتر

است فن آوران

رائه شده است.
ابت رطرف سازد.

   مخزن پودر

د شارژ نماييد. م
 از حد مخزن باع

  بنديد. 

  
  ر

به گروه صنعتي

دستگاه ار اكار ب
 را به تنهايي بر

و لوله پودر به

را با رنگ جديد
 پر كردن بيش
خزن را محكم بب

 در مخزن پود

 اين اثر متعلق ب
  

 و قدم به قدم ك
 كار با دستگاه

انژكتور وگهاي

د، مخزن پودر ر
زن خارج نشود.
مخزن، درب مخ

ارژ پودر رنگ

ق مادي و معنوي

  وماتيك

كامل  راهنماي
فني و عملياتي
 كنترل نماييد.

. اتصال شيلنگ

ديده مي شود 1
ودر رنگ از مخز
د. پس از شارژ م

. شا14 تصوير

كليه حقوق       

اتو رككار با

  اتوماتيك

 نحوه عملكرد و
 نيازمنديهاي ف

ك 13 تصويرابق

.13 تصوير

4 تصويركه در
 عمل فلوايز، پو

رنگ مي گردد ف

                        

 عملكرد و ك

ا سيستم پاشش

ر اين قسمت ، ن
ن بخش تمامي
ور و پودر را مطا

سپس همانطور ك
يد كه در هنگام
ز مخزن و اتالف

 

        

نحوه

س -1

در
به اين
انژكتو
  

  
س
پر كني
رنگ از
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توماتيك 
 تصويرق 

                  ت.

ات ركدر جلوي 
افي است مطابق

   است. 

  
 

  

  

است فن آوران

دستگاه را دري 
يستم شده و كا
نشان داده شده

 شش پودري

  ي

  ك

به گروه صنعتي

هاي مينياتوريد
جزاي مختلف سي

ن 16 تصويري در

اتوماتيك پا ك

هاي مينياتوري

ن رك اتوماتيك

 اين اثر متعلق ب
  

 تغذيه برق، كلي
برق وارد اجد ،

هاي مينياتوري

كار نمودن رك
  

عملكرد كليده
  

روشن كردن. 1
  

ق مادي و معنوي

ستگاه به منبع
شن كردن كليد
 هر يك از كليد

آماده بك. نحوه

. ع16 تصوير

17 تصوير

كليه حقوق       

بل اصلي برق د
با رو شن نماييد.

 كنيد. عملكرد

15 تصوير

                        

س از اتصال كاب
روشن15 تصوير 

ستگاه را روشن
 

 

        

پس
مطابق

، دس17
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تگاههاي 
 

 ( دستي 
ي اتومات 

ستگاه  د
 براساس 

  

اده شده 

ر ور كه د
در  5تا  

كنيد. دو      
 اصلي و 

                  ت.

ل يونيتهاي دست
 ل انجام است. 
ه حالت پاشش
 در سيستمهاي
ض روشن كردن
ستور پاشش را

  

 اتومات قرار دا

ر دهيد. همانطو
1شش پودري 

  وند. 

 

ايز را تنظيم ك
وه تنظيم هواي

است فن آوران

ماتيك و كنترل
مختلف رك قابل
ت وجود دارد كه
و يك است كه

ني كه به محض
 الكترونيكي دس
داده شده است.

   و اتومات)
ش، روي حالت

ر محل خود قرار
ط به دستگاه پاش

استفاده مي شو 

 
  ش پودري

ي اصلي و فلودا
نحو 20 تصوير 

به گروه صنعتي

 و عقب رك اتوم
 اندازي اجزاي م
ت كنترل يونيت
ك كليد صفر و

بدين معن د،دار
ل شده و بخش

ه پاشش نشان د

ودري ( دستي
ي دو حالته پاشش

در 19 تصويرق
چه هاي مربوط

ير مواقع ضرور

چه هاي پاشش

يز، ميزان هواي
 مي دهند. در

 اين اثر متعلق ب
  

 پريزهاي جلو و
دن نموده و راه

ك كليد در پشت
ده، اين كليد يك
 (اتومات) قرار د
پنوماتيكي فعال
، كليد دو حالته

حالته پاشش پو
  

مامي كليدهاي
   ندهد.

وماتيك را مطابق
يب سوكت تپانچ
سوكت يدك در

ل سوكت تپانچ

 و هواي فلوداي
ت فشار را نشان

ق مادي و معنوي

جريان برق وارد
شروع به كار كرد

ELCOAT يك ،
ود. به زباني سا
وي حالت يك
 الكترونيكي و پ

18 تصوير. در

. كليد دو ح 18
اتوماتيك، تم ك

ظيمات را تغيير
 تپانچه هاي اتو
 راست، به ترتي
ست ديگر بعنوان

. محل اتصا19

ور هواي اصلي
 ميزان تغييرات

كليه حقوق       

جرك اتوماتيك،
فن دستگاه شه، 

Tپاشش پودري

توان انتخاب نمو
اره اين كليد رو
، شامل بخش
ه صادر مي كند

8 تصوير
ركيه راه اندازي

ود كاربر اين تنظ
وليه، سوكتهاي
 شود از چپ به

يرند و دو سوكت

تصوير

ه از دو رگوالتو
،رك اتوماتيك 

  ي كنيد.

                        

 روشن كردن ر
ش پودري گرديده
ر دستگاههاي پا
ماتيك) را مي تو
ش پودري ، هموا
ش، مدار سيستم،
ات انجام گرفته

ر تنظيمات اولي
و توصيه مي شو
راي راه اندازي او

ديده مي 19 
خود قرار مي گي

سپس با استفاده
سنج در جلوي
ز را مشاهده مي

 

 

        

با
پاشش
در
يا اتوم
پاشش
پاشش
تنظيما

  

در
است و
بر
تصوير

محل خ
  

  
س
فشار س
فلودايز
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يك به را 
و پس از 
ش كرد تا 
 كيفيت 

در جهت 
با  ،ز گان

و يك ابر 

لت قابل 
بل تغيير 

                  ت.

ه هاي پاشش ر
نه روشن كرد و
را موقتاً خاموش

بررسي ه بدليل

  

يزان پودر ) را د
ورت نامنظم از
 منظم نموده و

كيلو و 100 تا 
ميزان ولتاژ  قابل

است فن آوران

  دايز

ي توانيد دستگاه
ستگاه را جداگا
ابين، دستگاه ر
 اتالف رنگ كه

  پودري

هوا (مي  ل كننده
روج پودر به صو
ش شدن پودر را

 تپانچه از صفر
نچه تا قطعه ، م

به گروه صنعتي

ي اصلي و فلود

شش شده و مي
، بايستي هر دس
چه در فضاي كا
 ترتيب، ميزان

ههاي پاشش پ

ولوم كنترلين،
در صورت خر .

پخش ،ي ساعت
  )22 صوير

لتاژ خروجي از
شود و فاصله تپان

 اين اثر متعلق ب
  

تنظيم هوايوه

دستگاه هاي پاش
 اندازي دستگاه
زان پاشش تپانچ
جام شود. بدين

 كردن دستگاه
  

خل محوطه كابي
كنيد را تنظيم

جهت عقربه هاي
تص( . گيري شود

ELC ،ميزان ول
 رنگ آميزي شو

ق مادي و معنوي

. نحو20 تصوير

 برق وارد مدار د
راه اولين براي
ميز تنظيمل و

ستگاه بعدي انج
  ل مي رسد.

. روشن21 وير

پانچه ها در داخ
 خروجي پودر

ي كمكي در ج
ر سر نازل جلوگ

COAT پودري

طعه اي كه بايد

كليه حقوق       

ت

، جرياندستگاه
روشن كنيد. 2

روي كنترل پنل
 و الكتريكي دس
 است، به حداقل

تصو

از نصب دقيق تپ
چرخانده مقدار
ولوم كنترل هوا
ز تجمع پودر در
 دستگاه پاشش
 نوع پودر و قط

                        

د روشن كردن 
21 تصويرطابق 

 رگوالتورهاي ر
ات پنوماتيكي
ش اجتناب ناپذير

س از اطمينان ا
 هاي ساعت  چ

تنظيم و ندن و
تا از كنيد ايجاد 

تپانچه هايدر 
 است. بسته به

 

        

  
با
مطيك 

تنظيم
تنظيما
پاشش
  

پس
عقربه
چرخان
كامل
د 
تغيير
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ولتاژ  وا، 

  

       ر هر بار 
و پس از 

گاه را در 
      شمار ه ب

رفتن  ني
د و ربات 

   كمك  ت
مطلوب و 

                  ت.

و هوخلوط پودر 

  ري

اهها نيست. در
داده شد روشن و

ت يدكي دستگ
ربر خط رنگ ب

  
  

ي كه از باال و پائ
شوند ي نصب م
كنواختيپاشش 

 نحوه پاشش م

است فن آوران

ميزان مختنظيم 

ت پاشش پودر

م مجدد دستگا
نشان د 17 صوير

اند ابزار و قطعا
سترس براي كار

پاشش پودري

باشد يطعات م
ربات يبازوها ي
است به عمل پ 

زي ديجيتالي ،

به گروه صنعتي

پس از ت ي باشد.

ان و كيفيتيزم

 نياز به تنظيم
تصتيك كه در 

كه كاربر مي تو
، امن و در دس

قطعات يدكي پ

قط يبر رو خت
يانچه ها بر رو
مين قابل تنظ

ست با برنامه ريز
 
 اين اثر متعلق ب

  

تجربه كاربر مي

يكي موثر بر م

ن رسيد، ديگر
اتوما رك اصلي

ده شده است ك
 انباري كوچك،

داري ابزار و قط

كنواخيپوشش  
گردد. تپا يل م

آن ( پيمايش) 
، كاربر قادر اس
 حداقل برساند.

ق مادي و معنوي

س نوع قطعه و ت

ظيمات پنوماتي

پودري به پايان
 است كه كليد

شويي تدارك ديد
يط كارگاهي،ح

. كشوي نگهد2

هيال كيبه  يب
پاشش حاصل ن
استروك زانيم

ELCOATش

تالف پودر را به
كليه حقوق       

ق پاشش براساس
   .كنيدنظيم

. تنظ 22تصوير

ظيمات پاشش
ستم، تنها كافي

  اييد.
ك اتوماتيك، كش
ن كشو در مح

(  

3 تصوير  

  ربات پاشش

اي از ربات، دست
نيخل محفظه كاب

ولر، سرعت و م
از رباتهاي پاشش
كنترل نمايد و ات

                        

 تنظيمات دقيق
ميزان دلخواه تن

نگامي كه تنظ
ازي مجدد سيس
كار، خاموش نما
مچنين در رك

هداري كند. اين
)23( تصوير د. 

 

ر سيستم كنترل

دف از استفاده
در داخل تپانچه 

كنترو كيوسط 
با استفاده ا ند.

سب با قطعه را ك

 

        

است.
را به م

  

هن
راه اند
اتمام ك
هم
آن نگه
مي رو
 

  
س -2

هد
منظم
كه تو

كن يم
متناس
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     گ، تعداد 
بيه شده 

رك ، از 
بيه شده 

ير موارد 

 ربات را 

                  ت.

رعت خط رنگ
وهاي فلزي تعب
،لكرد ربات ها 
ي بدنه آن تعب

كابلها و ... و ساي

مخصوص بدنه 

  

است فن آوران

ن پاشش و سر
ن هر ربات، باز
هت كنترل عمل

روي PLCستم 

ليه شيلنگها، ك
  د.

PLCسيستم 

  
  كيات

  ات

به گروه صنعتي

نگ شود، ميزان
د. بر روي ستو

جهمي تواند بر
يي كه سيسرباتها

بات و اتصال كل
انجام مي پذيرد

س 25 و تصوير 

صوص رك اتوما

بدنه رباخصوص 

 اين اثر متعلق ب
  

 كه بايستي رن
يد محاسبه شود
نصب كرد. كارب

و يا از ر نمايد

روي بازوهاي رب
PLC ستميس

 رك اتوماتيك

مخصو PLC ستم
  

مخص PLC ستمي
 
  

ق مادي و معنوي

 نوع قطعه اي
ار گرفتن آن باي
را بر روي آن ن

PLC استفاده

هاي پاشش بر ر
ي پاشش توسط

PLC مخصوص

سيس. 24 صوير

سيس. 25تصوير

كليه حقوق       

ي خط رنگ ،
و نيز آرايش قرا

تپانچه ر 12 تا
Cمجهز به  دري

وقعيت تپانچه ه
 عملكرد رباتهاي

Cي از سيستم

تص

ت

                        

سته به طراحي
هاي پاشش و ه

 كه قادر است
پود پاشش يك

  ده نمايد. 
عد از تنظيم مو
ي ، برنامه ريزي

نمايي 24صوير 
   مي دهد. 

 

        

بس 
تپانچه
است

اتوماتي
استفاد
بع
ايمني
تص
نشان
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