
 

 

 

 

 پیش نیاز نصب دورکن سه فاز موارد 

 

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

 كلید استارت و استوپ. و D)18( آمپر 25 كنتاكتور و آمپر 25مینیاتوری  و مجهز به كنترل فاز نصب تابلو برقتهیه و  -1

 به اندازه فاصله تابلو برق تا دستگاه. 4×  5/2تهیه كابل  -2

 آماده به كار با لوله خرطومی به اندازه فاصله دستگاه مکنده تا دستگاه دوركن. بطور نصب دستگاه مکندهتهیه و  -3

 اندازه طول ریل دستگاه(.)سایزكوچک و بزرگ به  جهت تست دستگاه MDF تهیه چند ورق سالم -4

 .دستگاه جدا شود( ازقسمت چوبي يا فلزي كف بايد كامالً ) خارج كردن دستگاه از پالت و قراردادن آن در محل نصب -5

 كند. حضور فردی كه می خواهد با دستگاه كار -6

 باشد.دقت شود كه محل نصب دستگاه مرطوب نبوده و فاصله كافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته  -7

تیمتر با نسا 30شروع مي شود، لطفاً تیغه اره اصلي )باال و پائین تیغه ها بصورت برقي(  MJ11اگر مدل دستگاه شما با كد  -8

 تهیه فرمائید.میلیمتر  20سانتیمتر با شفت  12میلیمتر و تیغه اره خط زن  30شفت 

 نکته بسیار مهم
 

  عهده خریدار می باشد.فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی بر هزینه رفت و آمد كارشناس 

  دستگاه را در هنگاا  تحویال حتمااه باه لحااك اینکاه در حمال ضاربه و لاه شادگی نداشاته باشاد چاک و بعاد تحویال گرفتاه

 شود. درصورت هرگونه ابها  در خصوص آماده سازی فر  با دفتر مركزی تماس حاصل فرمائید.

 ويضاي بار دهاده كارشااساان فااي شاركت ماه( تشخیص گارانتي بودن ياا نواودن قطتاات تت12ه )در دوره گارانتي دستگا

 مي باشد.

 مشتری گرامی خواهشامند اسات پاز از آمااده نماودن ماوارد یااد شاده، بارای نصاب دساتگاه خاود باا دفتار مركازی پاایون              

 عمل آورید.رمائید و هماهنگی های الز  را به ( تماس حاصل ف021-73078واحد خدمات پز از فروش )

 قباله از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.           

                                                                                                                                         

 واحد خدمات پس از فروش پایون                                                                                                                                           

 


