
 

 

 

 NP380 FGفرم پیش نیاز جهت نصب دستگاه 

 .ضمن تشکر از خرید شما پیش نیاز نصب دستگاه خریداری شده حضورتان تقدیم می گردد

 NP380 FGجا نمایی دستگاه -1

 

رائه خددما  میلیمتر را اشغال می نماید الزم به ذکر است جهت نصب و ا 6320×7225طبق تصویر فضایی به اندازه  NP380 FGدستگاه 

 متر فضای آزاد داشته باشد. 1این دستگاه از سمت چپ و راست و پشت  به اندازه بهینه و مناسب الزم است 

اد جهت نصب مناسدب و اسدتاندارد نیسدت نصدب شدما  تدا ای د**در صورتی که تکنسین در روز نصب تشخیص دهد که فضای مورد نظر 

 شرایط مناسب به تعویق خواهد افتاد.

تدوان پند  ار باشد تا بمستحکمی برخورد و از زیر سازی کامالً حتما باید تراز بودهکف محیطی که دستگاه قرار است در آن ا استقرار یابد -2

 سرامیک و ... –ث  : کفهای بتونی اصلی دستگاه را با دقت بسیار باال تراز نمود . م

 

 

 



 

 

 

         سدت کده دسدتگاه اآمپدر باشدد. الزم بده ذکدر  50تهیه و نصب تابلو برقی که م هز به کنترل فاز بدوده و دارای مینیداتوری و کنتداکتور -3

NP380 FG  د.آمپر به هیچ عنوان وجود ندار 25آمپری دارد و امکان راه اندازی با برق های سه فاز  50نیاز به یک برق 

رتفدا  سدقف که امح  حضور داشته باشد و در صدورتی در( وینچ دار )تن 5جهت جاب ایی و نصب دستگاه در روز نصب باید یک چرثقی  -4

  قی  را محدود میکند حضور لیفتراک در مح  نصب الزامی میباشد.کارگاه و یا فضای کارگاه اجازه کار با چرث

 

 

 

 

 

 به اندازه فاصله نصب تابلو برق تا تابلوی اصلی دستگاه. 4×6تهیه کاب   -5

ت گیهر  خروجی کمپرسور باید بهه یهد درایهر ور وبهلیتری به صور  آماده به کار . الزم به ذکر است  1000تهیه و نصب کمپرسور -6

 یشدودبر حسب ت ربه پیشدنهاد م تجهیز شود در غیر اینصورت هیچ ید از ادوات پنوماتیکی دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.مناسب 

 ید.از یک درایر تبریدی استفاده نمائ

اگدر  )هدسدتگا متر مکعب بر ساعت به همراه لوله رابط خرطومی بین مکنده و خروجی 7000تهیه و نصب مکنده با حداق  لیتراژ مکش  -7

 .فرمائید(عدد مکنده تهیه  2قصد استفاده از مکنده های دو قلو با قدر  زیاد را دارید بایستی حداق  

 جهت تست و تنظیم دستگاه . MDFتهیه چند ورق -8

 حضور شخصی که قرار است با دستگاه کارکند . -9

ترنهت بها امکان عیب یابی نرم افزاری از دفتر مرکزی را دارد. فلذا الزم است دستگاه را بهه این NP380 FGاز آنجایی که دستگاه  -10

 پهنای باند مناسب مجهز کنید.
 

 

 

 



 

 

***مشتری گرامی الزم به یاد آوری است در صورت نصب نکردن ر وبت گیر مناسب جهت حذف ر وبت موجود در باد هیچ 

صورت نصب نکردن تابلو برق و سیستم حفاظتی هیچ ید از قطعهات برقهی شهامل ید از قطعات پنوماتیکی و هم چنین در 

 گارانتی نخواهد بود .

 نکته بسیار مهم
 

 .هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی به عهده خریدار می باشد 

 نموده و بعدتحوی  دستگاه را حتماً به لحاظ اینکه در جابه جایی ضربه و له شدگی نداشته باشد بررسی 

 ید.رم با دفتر مرکزی تماس حاص  فرمائ، درصور  هرگونه ابهام در خصوص آماده سازی فنمائید

 (تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعا  تعویضی بر عهده 12در دوره گارانتی دستگاه )فنی شرکت  کارشناسانماهه 

 می باشد.  

  موارد یاد شده ، برای نصب دستگاه خود بادفتر مرکزی مشتری گرامی خواهشمند است پس از آماده نمودن 

 و هماهنگی های الزم را به عم  آورید . ید(تماس فرمائ021-73078پس از فروش )واحد خدما   –پایون  

 قبالٌ از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.            

 

 

 احد خدمات پس از فروش پایونو                                                                                                          

 


