
 

 

  لْاًیي ًظبرت ػبلیَ ّ ًظبرتی ثزق سبختوبى

  

سبًتیوتز اس لجَ  ۳۰سبًتیوتز اس ضیز ّ  ۷۰اس سیٌک ظزفطْیی ُن حذالل . پزیش ثزق در حوبم ّ دستطْیی ًجبضذ –۱

اُن ّ ثزای چبٍ ارت  ۲چبٍ ارت تْسظ ضزکتِبی دارای تبییذیَ اجزا ضْدف همبّهت چبٍ . سیٌک فبصلَ داضتَ ثبضذ

 .اخذ ضْد ۹کبرکس ضزکت هجزی چبٍ  ) کبرتکس چبٍ

کیلْ  ۲۰هتز هیجبضذ ّ حزین  ۱٫۵ثزاثز  V ۳۸۰  –۲۲۰رػبیت حزین ضجکَ ُبی تْسیغ ثزق اس سبختوبى ثزای ّلتبژ  -۲

 .هتز هیجبضذ ۳ّلت 

 .گزددحتی الومذّر اس ثزلکبراى هجبس کَ دارای گْاُیٌبهَ اًجبم کبر اس سبسهبى فٌی ّ حزفَ ای هیجبضٌذ استفبدٍ  -۳

 .الشاهی است ۳۰mAثب جزیبى ًطتی حذاکثز  ( RDC / RCCB ) استفبدٍ اس کلیذ حفبظت جبى -۴

سبًتی هتز فبصلَ  ۱۵۰سبًتیوتز فبصلَ داضتَ ثبضذ ّ اس لْلَ اة ّ گبس  ۱۷۰کف تبثلْ فیْس اس کف توبم ضذٍ ثبیذ  -۵

 .داضتَ ثبضذ

م هتصل ضًْذ ّ اس ثَ ُن تبثیذى سین ُب ّ ًْارچست کبری کزدى در تبثلْ ثزق سین ُبی ًْل تْسظ تزهیٌبل پیچی ثَ ٍ -۶

 .آًِب خْدداری گزدد

 .در تبثلْثزق جِت اتصبل سین ُبی ارت اس ضیٌَ ارت استفبدٍ ضْد -۷

سیوَ ۳سیوَ کَ الجتَ ثزخی اػالم حزیك ُب ُن ۲سیوَ ثبضذ هگز اػالم حزیك ۳در ُوَ لْلَ ُبی ثزق، سین کطی  -۸

 .هیلیوتز هزثغ اًجبم ضْد ۱٫۵در  ۳هیلیوتز هزثغ ّ رّضٌبیی سبختوبى ثب سین  ۲٫۵در ۳کلیَ ی پزیشُب ثب سین . ُستٌذ

ثجش  .سبًتیوتز ثبضذ ۱۱۰سبًتیوتز ّ فبصلَ کلیذُب اس کف توبم ضذٍ ۳۰حذالل فبصلَ ًصت پزیشُب اس کف توبم ضذٍ  -۹

سبًتی هتز ثبضذ ّ پزیشُب در پبرکیٌگ ّ پطت ثبم ثبیذ  ۱۱۰فبع توبم ضذٍ آضپشخبًَ ّ پبرکیٌگ ّ پطت ثبم کَ ثبیذارت

۴۴IP  ( ثزای ثزف ّ ثبراى)ثبضٌذ یؼٌی درپْش داضتَ ثبضٌذ  

سبًتیوتز اًتخبة گزدد ّلی ُز فبصلَ ای اًتخبة ضذ، ثبیذ در کل  ۳۰  –۱۰فبصلَ کلیذ اس چِبرچْة در هیتْاًذ ثیي  -۱۰

  .د ّ کلیذ ّ پزیش سوت لْالی در ًصت ًطْدسبختوبى ُوبى فبصلَ اجزا ضْ

سبًتیوتز ثبضذ ّ فبصلَ  ۱۱۰حذالل ارتفبع ًصت پزیش اس کف توبم ضذٍ در آضپشخبًَ ّ پبرکیٌگ ّ فضبی هزعْة  -۱۱

در رّضْیی کَ پزیش ریص تزاش ّجْد دارد ُن ایي فبصلَ . سبًتیوتز ثبضذ ۶۰پزیش اس هزس ثیزًّی سیٌک ظزفطْیی 

 .رػبیت ضْد

 .سبًتیوتز اس کف توبم ضذٍ ثبضذ ۱۲۰ارتفبع ًصت کلیذفي  -۱۲

چٌبًچَ  .سبًتیوتز ثبضذ ثَ ضزط آًکَ پزیش در ثبالی ضیز گبس ًصت ضْد ۵۰فبصلَ کلیذ ّ پزیش اس ضیز گبس حذالل  -۱۳

 .سبًتیوتز کبفی است ۱۰پزیش سوت چپ یب راست یب سیز ضیزگبس ًصت ضذٍ ثبضذ، رػبیت فبصلَ حذالل 

سبًتیوتز حذالل ثب  ۶۰ثبضذ کَ در ثبسار هْجْد ًیست، اگزُن ثبضذ ثبیذ  ۴۴HPى در حوبم هوٌْع است هگز ًصت ف -۱۴

 .خزّجی آة دّش فبصلَ داضتَ ثبضذ

 .کلیذ ّ فیْس سز راٍ فبس لزار گیزد -۱۵



 

 

 .سین ثستَ ضْد ۲سیز ُز پیچ حذاکثز فمظ ثبیذ  -۱۶

ثبضذ کَ ایي چزاؽ ُب کن ُستٌذ ّ اگز چزاؽ هؼوْلی هی گذارًذ، سیز حجبة  ۴۴IPچزاؽ ًصت ضذٍ در حوبم ثبیذ  -۱۷

هتز فبصلَ  ۱٫۵ثِتز است )ّ اسدّش حذاکثز فبصلَ را داضتَ ثبضذ . هحبفظ آى ّاضز ًسْس گذاضتَ ضْد کَ آة ثٌذی ضْد

  .( داضتَ ثبضذ

 .دثِتز است توبم اتصبالت سز سین داضتَ ثبضذ یب ثَ صْرت سئْالی ثستَ ضْ -۱۸

 .پزیش اس یک فیْس اًطؼبة گزفت ۱۲حذاکثز هیتْاى  -۱۹

 .فبس ثبیذ ثَ سوت راست پزیش دادٍ ضْد یؼٌی ٌُگبهی کَ همبثل پزیش هی ایستین رّسًَ سوت راست فبس ثبضذ -۲۰

 .دادٍ ضْد ّ ثَ کٌتبکت ثذًَ سزپیچ الهپ ًْل هتصل ضْد فبس ثبیذ ثَ کٌتبکت کف سزپیچ الهپ  -۲۱

 .ثبضذ ۱۶ّ فیْس پزیشُب آهپز  ۱۰رّضٌبیی آهپز  حذالل فیْس -۲۲

هفتْلی ثبضذ ّ سین ُبی جؼجَ فیْس حتوب ( mm ۲۶×  ۳)  ۲۶در  ۳کبثل اصلی ثزق رسبًی ّاحذُب عجك ًمطَ  -۲۳

هیلیوتز  ۴یب  ۶سزسین داضتَ ثبضٌذّ سین جوپز در جؼجَ فیْس هسبّی ثب سین ّرّدی جؼجَ فیْس ثبضذ کَ هؼوْال سبیش 

 .ثبضذهزثغ هی 

 .هیلیوتز هزثغ ۴در  ۳هیلیوتز هزثغ ثبضذ ّ سین کْلز گبسی حذالل  ۲٫۵در  ۳سین کْلز آثی  -۲۴

 .سین اس کٌتْر تب جؼجَ فیْس ّ سین کْلز ثِتز است هفتْلی ثبضذ -۲۵

 .اس ثذًَ اجسبم ًجبیذ ثَ ػٌْاى سین ارت استفبدٍ کزد -۲۶

  (…ّ پوپ ّ پکیج آثگزهکي tread mill کْلز، تزدهیل. ) ثبضذثبرُبی خبظ ّ پزهصزف، فیْس جذاگبًَ داضتَ  -۲۷

  ( ّلت ۱۲هؼوْال . ) ّلت ۵۰ثزای هکبى هزعْة اس تزاًس ایشّلَ استفبدٍ هیطْد یب ّلتبژ سی  -۲۸

ػالٍّ ثز کلیذ حفبظت جبى اصلی،  ( RCD / RCCB ) درصْرت استفبدٍ اس ّاى در حوبم، ّجْد کلیذ حفبظت جبى -۲۹

  .گبًَ ثزای آى الشاهی استثَ صْرت جذا

ُوَ ّسبیل ثزلی ُن ثٌذی ضًْذ ثب ) ُن ثٌذی اصلی ّ اضبفی ثَ هٌظْر ُن ّلتبژ کزدى تجِیشات ثزلی اًجبم ضْد  -۳۰

  ( ضبسی سبختوبى

 .هیلیوتز است ّ ثِتز است اس ًْع ضیلذ دار ثبضذ ۰٫۶حذالل لغز سین تلفي ّ درة ثبس کي  -۳۱

 .هبم ّ آضپشخبًَ ّ دستطْیی ّ هکبى ُبی هزعْة ّ دارای آة ریشش هوٌْع استػجْر لْلَ ثزق اس کف ح -۳۲

  ( هوکي است در آیٌذٍ رّی آى هیخ کْثیذٍ ضْد) هسیز لْلَ ثزق اس رّی دیْارُب ثَ صْرت هْرة هوٌْع است  -۳۳

 .ُوَ ی پزیشُب ارت دار ثبضٌذ -۳۴
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