
 

 

 

 فرم پیش نیاز نصب لبه چسبان صنعتي

 

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

 درجه سانتیگراد190تا 170برای دمای دور باال تهیه چسب  (1

 100اقلحدد نتنظیم دستگاه در اندازه هاو ضخامت های مختلف به طور سالم و گونیا شددهآمماده ردردبرای  MDFتهیه قطعات  (2

 متر قطعه رار برای تست نهایی بعد از نصب(.

 (2mmو دوبل  1mm, 2mm,0/4mmبا ریفیت خوب به میزان مورد نیاز برای تست دستگاه آ PVCتهیه نوار  (3

 برای دستگاههای پ آورلید استارت و است(D18)ممپر32ممپرورنتارتور32ومینیاتوری تهیه و نصب تابلو برق مجهز به رنترل فاز (4

NB4 / 1500N / 1400N / 1300N  25و رنتارتور از مینیاتوریA  استفاده رنید.(هم می توانید 

شدما  اگدر دسدتگاهآ تهیه و نصب دستگاه مکنده بصورت مماده به رار با لوله خرطومی به مقدار فاصله مکنده تا دستگاه نوارچسبان (5

 قلو تهیه فرمائید.(2عدد مکنده 2دارای ایستگاه پیش فرز می باشد بایستی 

لیتدری هدم مدی توانیدد اسدتفاده  250می باشدد از رمپرسدور  1400N / 1300Nآاگر دستگاه شما  لیتری 450تهیه رمپرسور (6

 نمائید.(

ت مناسب تجهیز شود در غیر اینصورت هیی  ییک اا ادواخروجی کمپرسور باید به یک درایر )رطوبت گیر( الزم به ذرر است  

 .بر حسب تجربه پیشنهاد میشود از یک درایر تبریدی استفاده نمائید پنوماتیکی دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

 

 اشد.(می ب رافی 8نگ تلفنی باد نمره شیل 1300Nتهیه شیلنگ فشار قوی به اندازه فاصله رمپرسور تا دستگاه آجهت دستگاه  (7

 ندازه فاصله تابلو برق تا دستگاه.به ا 4×  5/2تهیه رابل  (8

 دستگاه جداشود(.  اا خارج کردن دستگاه ااپالت و قراردادن آن درمحل نصب)قسمت چوبی یا فلزي کف بایدکامالً (9

 حضور فردی ره میخواهد با دستگاه رار رند. (10

 دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد.دقت شود ره محل نصب دستگاه مرطوب نبوده و فاصله رافی با  (11

 



 

 

 

***مشتري گرامی الام به یاد آوري است در صورت نصب نکردن رطوبت گیر مناسب جهت حذف رطوبت موجود در باد هی  

یک اا قطعات پنوماتیکی و هم چنین در صورت نصب نکردن تابلو برق و سیستم حفاظتی هی  یک اا قطعیات برقیی شیامل 

 د .گارانتی نخواهد بو

 نکته بسیار مهم
 

 .هزینه رفت و ممد رارشناس فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی به عهده خریدار می باشد 

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

 ید.تماس حاصل فرمائرم با دفتر مررزی ، درصورت هرگونه ابهام در خصوص مماده سازی فنمائید

 فنی شررت  رارشناسانماهه( تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعات تعویضی بر عهده 12در دوره گارانتی دستگاهآ 

 می باشد.  

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

 و هماهنگی های الزم را به عمل مورید . ید(تماس فرمائ021-73078آپس از فروش واحد خدمات  –پایون  

 اریم.قبالٌ از همکاری جنابعالی سپاسگز            

 

 

 پایون احد خدمات پس اا فروشو                                                                                                          

 


