
 

 شرکت راما الکتریک 
 ایگنایتور برداری و نگهداریبهره ،نصب  دستورالعمل :

 
 

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

 نکات زیر را مطالعه فرمائيد : 
 

       از قبياا     رااورد افاات،اده،تطااابپ رارارتریااای ایکتریکاام بااا  راا   ، باا   ایگنااایتوردر انتخااا     -1
 توج  شود .    ورودیویتاژ    یمچنين  و ر     جریانراکزیمم  و    توان

 وات فدیم رنافب افت.  70 ایم     35یای  برای  ر   IG70وات با تي     70ایگنایتور    -2
وات فااادیم و    400 ایااام     )DE(70یاااای  بااارای  ر   IG400وات باااا تيااا     400ایگناااایتور    -3

 یایيد رنافب افت.وات رتال  400ایم    35یای   ر یمچنين 
یایياااد و یمچناااين  لوات رتا2000  یاااایبااارای  ر   IG2000باااا تيااا     وات  2000ایگناااایتور    -4

ویاات رنافااب افاات. باارای  400تااا    380یایيااد بااا ویتاااژ ورودی   لوات فاادیم و رتا  1000  یااای ر 
ویاااات،    240تااااا    220بااااا ویتاااااژ ورودی    یایياااادو رتال  فاااادیم  وات1000و    600  یااااای ر 

 باشد.رنافب رم    0IG100وات با تي     1000ایگنایتور
گوناا  باارب  رکااانيکم ج ااوگيری شااود  از افتااادن  ن باا  زرااين یااا یر  ایگنااایتوردر ینگام جابجااایم   -5

 رحکم نصب گردد .  در رح  رربوط  کارالً  و ایگنایتور
این    وارد نيااود . باا   باار روی تررينااال ررينااال ، دقاات شااود کاا  فيااار ابااافم  ت   باا  بسااتن فاايم    ینگام   -6

یااا  ريگ     راايگ گوشااتم   دفاات دیگاار ، توفاا      ک  بااا یاات دفاات ، تررينااال نگاا  داشاات  شااود و بااا   ترتيب 
 یای تررينال کاراًل رحکم بست  شود. توج  شود ک  ريگ   .   رحکم شود 

غياار از    و یااا ماارارت ابااافم   کاا  امتمااال تماااب بااا    ، رطوباات زیاااد یم  یااا در رح    ایگنااایتور از نصااب    -7
 درای رحي  باشد ، خودداری گردد . 

درج شااده      ایگنااایتور ای کاا  باار روی  بااگ  ش شااماره   ی جهاات م،اات ارتبااار گااارانتم ، در نگهااداری شااماره   -8
 دقت  زم رعمول گردد . 

 داخ  کارتن قرار دارد. رحتویات ب  صورت کار  شيرنگ شده در    -9
 رتر باید باشد.  2مداکثر     2.5mm )×( 3، با افت،اده از کاب     فاص   ایگنایتور از  ر   -10

از ارتبااار نيااان    10001517رقماام زیاار نيااان افااتاندارد بيااماره رياراات    9بااا ارفااال کااد   -11
                       افتاندارد کا  اطمينان ماص  فررایيد.

فاايمم کاا  جرقاا  را از ایگنااایتور باا   ردار فاايم بناادی ایگنایتوریااا رطااابپ اشااکال زیاار راام باشااد و  –12
 را داشت  باشد.    KV 5 ر  رنتق  رم کند بایستم از نورم باشد ک  رایقم  ن تحم   
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