
 

 شرکت راما الکتریک 
 باالست  برداری و نگهداریبهره ،نصب  دستورالعمل :

  باالست                 قبل از استفاده از    لطفا  ضمن تبریک از حسن انتخاب شما ،  ی محترم  مصرف کننده 

 نکات زیر را مطالعه فرمائيد : 

 ولتاژ و جريان توجه شود .  نوع المپ  يل  در انتخاب المپ ، به مشخصات نوشته شده بر روی باالست از قب   -1
 در هنگام جابجايي باالست از افتادن آن به زمين يا هرگونه ضربه مكانيكي جلوگيری شود .    -2
 محكم در محل مربوطه نصب گردد .  باالست كامالً -3
وارد نشهود .   بهر روی ترمينها  رمينها  ، دقهت شهود كهه فشهار اضهافي ت   بهه بستن سيم    هنگام   -4
دسههت ديگههر ، توسهه   ههي      كههه بهها يهه، دسههت ، ترمينهها  نگههه داشههته شههود و بهها   ترتيههب اين  ه بهه

 . ها گردد  ي    بستن گوشتي اقدام به 
 محكم بسته شود .   بطور كامل های ترمينا  ی  ي  توجه شود كه همه 

 های با ترمينا  فشاری ، بايد از سيم مفتولي استفاده گردد . كشي باالست برای سيم   -5
 باالست صورت نگيرد . ی  ه كاری اضافي بر روی  اي   گونه برش و يا سوراخ   گام نصب ، هي  هن   -6  
                         و يههها    كهههه ااتمههها  تمههها  بههها آب ، رطوبهههت زيهههاد يي  هههها از نصهههب باالسهههت در محل   -7

 غير از دمای محي  باشد ، خودداری گردد .   ارارت اضافي 
         ای كههه بههر روی باالسههت بهه   ش شههماره   ی هههداری شههماره جهههت افههت ارتبههار گههارانتي ، در نگ   -8

 درج شده ( دقت الزم معمو  گردد . 
       ولههت يهها   220ههها   كه ولتههاژ نههامي آن ي ي ها در اتصهها  بههر  بههه مههدار باالسههت و المههپ ، در باالسههت   -  9

 خ  نو  به المپ متصل شود . جه شود كه خ  فاز به باالست و  باشد ، تو ولت مي   230
      هههاكههه ولتههاژ نههامي آن ييهادراتصهها  بههر  بههه مههدار باالسههت و المههپ ، در باالسههت -10

 باشد ، توجه ويژه مبذو  شود .ولت مي 380
مهدار اسهتفاده نشهود    ر د   وجهه از ايگنهايتور دو سهر   هي  ه باشهد ، بهكه نياز بهه ايگنهايتور مي يي  ها در باالست   -11

                                   اسههتفاده گههردد .     وزي منطبههب بهها اسههتانداردهای معتبههر ، و فقهه  از يايگنايتورهههای سههه سههر سههو رايم  
 ( جهت اطمينان از انتخاب صحيح ، با كارشناسان فني شركت راما الكتري، مشاوره فرمائيد. ش لطفاً  
    I( Protection class (باشد . مي" I"  كال  افاظتي باالست –12
 ی بههه رهههده ،    IPی مناسههب از ن ههر  رار گيههری باالسههت در محف ههه مسههلوليت انتخههاب و قهه –13

        باالسههت  یمحف ههه IPو بايسههتي بهها توجهه بههه باشههد محتهرم مي یيهها مصههرن كننههدهسهاز چراغ
 ( Ingress Protection Code )  مناسب انتخاب گردد . tΔبا    در چراغ ، باالست

ارتبههار از  10001517شههماره  يامهه، رقمههي زيههر نشههان اسههتاندارد ب 10بهها ارسهها  كههد   -14
 نشان استاندارد كاال اطمينان ااصل فرماييد.
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