شرایط محل نصب
 محل نصب كوره بادد دارا يبيسبته تهوده و با دو كوره ندادد در مراورا يادر معادو تو يد ارما دا محف هها با احتمال
پا ش مواد داغ رار ايردو
 پيرامون محل ايتقرار كوره در همة جهاا بادد فضا آزاد كافي جهت امكان بر رار جردان هوا وجود دا ته با دو
 كوره بادد در محلي نص اردد كه در صورا زوم خاموش كردن و طو جردان برق آن به يرعت امكانپذدر با دو

نحوهي اتصال به برق
 طرحواره نحوه
و ت ،و ييه ماره  ،7به دكه ارا (زمين) وصل ميارددو

اتصال برق كوره در كل زدر نشان داده ده ايتو ييهها اتصال ماره  2و  1به برق هر تك فاز 220

 اتصبال برق كوره بادد در نهادت د ت انرام بودو ييهبعد ا تداه معرر به بروز نقص در مدار درا كوره مياردد كه مشمول
ضمانت نميبا دو
 در صورا وجود ،ييه ارا (يدز دا زرد) به دكه ارا متصل ارددو
 در مدار اتصال كوره به برق حتماً دك فيوز فرانسو متعاي با حداكثر جردان كوره (مراجعه به بخش برق مصرفي در كاتا وگ
مشخصاا فعي) رار داده ودو
 ييهكشي محل نص بهاونها با د كه اجازه عدور حداكثر جردان كوره (مراجعه به بخش برق مصرفي در كاتا وگ مشخصاا
فعي) را بدهدو
 برا جلواير از برقارفتگي ،ييه اتصال به زمين را ،به محل معايدي (ترجيحاً چاه ارا) متصل نمائيدو
 اتصال ا تداه ييه زمين ،خطرناك ايتو

انتها كابل اتصال به دكه هر  ،كورهها تك فاز ياخت ركت اكسادتونو
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برخي عيوب احتمالي كوره
دل از انرام هر دك از مراحل زدر برق ورود را طو كعيدو
دستگاه روشن نميشود:
 اتصاالا برق ورود به ديتگاه برريي ودو
 از يالمت كليد اصلي اطميعان حاصل فرماديدو
محفظهي حرارتي گرم نميشود:
حا ت اول :چراغ  Loadبهطور طديعي رو ن و خاموش مي ودو
 در ادعصورا احتماال ا معت محف ه آيي ددده ايتو
حا ت دوم :چراغ  Loadبهطور طديعي رو ن و خاموش نشودو
 فيوز  7آمپر نص

ده در بورد داخلي برريي ودو

 اتصال ميكرويوئيچ كعترل ودو
 اتصال ييهها پشت كعتر ر برريي ودو
دماي كوره به مقدار تعيين شده رسيده ولي یكسره باال ميرود:
 تراداك مربوطه آيي ددده و بادد تعودض ارددو
نمایشگر دیجيتالي مقدار  openرا بطور چشمك زن نشان ميدهد.
 اتصال ترموكوپل برريي ودو
 پالردته ترموكوپل رعادت نشده ايتو
 نقطه جوش ترموكوپل كه درون محف ه رار دارد ،از بين رفته ايتو

 در صورت بروز اشكال ،پيش از هر اقدامي ،با شركت اكسایتون تماس حاصل فرمایيد
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