
SGP یپ یج سا یراوید جیکپ یاطخ یاهدک

A اطخ دک

. تسا لا عف هقیقد 120 زا شیب یفرصم مرگبآ : اطخ حرش

هب یفرصم بآ هک یتروص رد یپ یج سا یراوید جيکپ رد
هاگتسد هقیقد 120 دودح ینعی دشاب زاب هرسکی ین ال وط تدم

نیا ، دوش یم  فقوتم شتیلا عف و هداد رورا کیتاموتا تروص هب
تروص هب ربراک هک ینامز رد تسه هاگتسد نیا یایازم زا یکی

هک هدرک کرت ار لحم و تسا هتشاذگ زاب ار مرگبآ ریش یقافتا
هنکیمن راک هرسکی جيکپ



C اطخ دک

کچ شیامرگ رادم روسنس . تسا لا عف شیامرگ : اطخ حرش
دوش

D اطخ دک

یفرصم بآ روسنس . تسا لا عف یفرصم مرگبآ : اطخ حرش
دوش کچ

E اطخ دک

. هاگتسد یاطخ : اطخ حرش

F اطخ دک

. هقیقد 2 تدم هب تاموتوا یریگ اوه : اطخ حرش

FILL اطخ دک

قیرط زا ار جيکپ راب راشف . رادم بآ راشف دوبمک : اطخ حرش



دینک میظنت راب 5/1 یور نکرپ ریش

LP اطخ دک

. ( دوش تسیر ) تسا هدش لفق هاگتسد : اطخ حرش

O اطخ دک

ال وط تدم هب هک یتروص رد . اضاقت دوجو مدع : اطخ حرش
مدع ای و بآ ندش زاب لثم دوشن هاگتسد زا ییاضاقت چیه ین

و هداد رورا کیتاموتا تروص هب هاگتسد ژ افوش یامد میظنت
دینک تسیر تسیفاک راک عورش یارب ، دوش یم  فقوتم شتیلا عف

P اطخ دک

تلا ح نیا رد . تسا لا عف دامجنا زا یریگشیپ : اطخ حرش
درب صخشم ینامز هلصاف رد و تسا نشور هرسکی جيکپ پمپ
یگدز خی زا ات دنک یم  نشور هیناث دنچ تدم هب ار هلعش لر تنک

دوش یریگولج



L01

هدمآرد تسیر تلا ح هب هاگتسد ندز هقرج هبترم هس زا سپ

زاگ یدورو راشف -1 دینک یسررب قیقد روط هب ار ریز دراوم
یاوه حیحص راشف - 3 ینز هقرج یاهدورتکلا یور یاه هقرج -2

ود یکیرتکلا تسنملا -5 زاگ ریش هب Vac30 قرب یدورو -4 قارتحا
59/6kohm0وkohm // 88 زاگ ریش لیوک



دش شوماخ و نشور ینز هقرج تالش یاهتنا رد لعشم رگا
رتگرزب رادقم کی رد نویسازینوی نایرج هک دینک لصاح نانیمطا

تسا هدش میطنت 60 زا

هاگتسد زا هک تسا یرورض . دشاب تسردان زاگ یدورو راشف رگا
هب ار زاگ یدوروراشف ات دوش تکرح نایرج تسد باال فرط هب

تسردان قارتحا یاوه راشف رگا ، مینادرگزاب حیحص تلا ح
متسیس ( اب هطبار رد بسانم مادقا ره هک تسا یرورض . دشاب

، دوش ماجنا راک رد یلا متحا عناوم عفر روظنم هب ) اوه ضیوعت
زاگ ریش هب یدورو نایرجرگا

.Vac230

ضیوعت یکینورتکلا لر تنک رادم هک رادقم تسا یرورض دشابن
88/0 زاگریش یکیرتکلا تنملا رگا . دوش



59/6kohmوKohm

نایرج رگا . دوش ضیوعت ریش نیا هک تسا یرورض دشابن
هک تسا یرورض دشابن رتگرزب 60 زا نویسازینوی
دینک ضیوعت نآ دشاب مز ال رگا و دینک دوش یسررب co₂ حطس
یسررب ار نویسازینوی نایرج یکیرتکلا یاهرادم یاهمیس یتسرد

. دینک
L02

نوی ندرک کچ تسا هدش عطق و لیکشت هبترم هس هلعش
رادقم کی رد نوییسازینوی نایرج هک دینک ادیپ نیقی و مویتیل

60 زا نویسسازینوی نایرج رگا تسا هدش میظنت 60 زا رتگرزب
رادقم و دوش یسررب CO₂  حطس هکتسا یرورض دشابن رتگرزب
یسرری ار نویسسازینوی دورتکلا دوش هداد رییغت نایرج نیا
یاهمیس یتسرد دینک ضیوعت ار نآ دشاب مز ال رگا و دینک

دینک یسررب ار نویسازینوی نایزج یکیرتکلا یاهرادم

L03
ار جيکپ پمپ ندرک راک C°95 زا رتشیب جیکپ یامد شیازفا

لصاح نانیمطا شیامرگ رادم ریسم ندوب زاب زا و هدرک تست
و شیامرگ رادم ندوب زاب زا لماک نانیمطا تروص رد دینک



هاگتسد پمپ حیحص درکلمع نینچمه و تشگرب و تفر یاهریش
دینک کچ ار دح تاتسومرت

L04
لر تنک رادم تسا بویعم درب اال متحا   زاگ ریش نامرف هلر

دینک ضیوعت ار یکینورتکلا
L05

نيمز هب هاگتسد زا ترا لا صتا دشاب یم  فیعض هاگتسد ترا
لر تنک رادم ، دشاب رارقرب هاگتسد نیمز لا صتا رگا دینک کچ ار

دینک ضیوعت ار یکینورتکلا

L06
هک دینک نیقی دشابیم C°110  زا رت باال شکدود زاگ رگسح یامد
لمعلا روتسد رد هدش هئارا رادومن اب رگسح نیا یکیرتکلا تنملا
دیاب نآ ددع دینک یسررب ار هاگتسد درکلمع هدزای دراد تقباطم
حیحص ریداقم اب رگسح نیا رگا دشاب دصرد 96 زا رتشیب
هاگتسد درکلمع هدزای رگا دینک ضیوعت ار نآ ، درادن تقباطم

مز ال دنشاب حیحص درکلمع یاهرتماراپ ودشاب رتمک دصرد 96 زا
هلول رد رتلیف کیو دوش هداد رییغت هیلوا لدبم هک تسا

دوش هیبعت شیامرگ تشگرب
L07

تسا هدش عطق شکدود زاگ یامد رگسح یکیرتکلا رادم
هدش هئارا رادومن اب رگسح نیا یکیرتکلا تنملا عک دینک نیقی



ریداقم اب رگسح نیا یامد رگا دراد تقباطم لمعلا روتسد رد
دینک ضیوعت ار نآ ، درادن تقباطم حیحص

L17
یکیرتکلا تنملا هکدینک نیقی NTC6وNTC1 نیب امد الف تخا

دراد تقباطم لمعلا روتسدرد هدش هئارا رادومن اب رگسح ود نیا
یرورض دشابن حیحص ود ره ایاهرگسح نیا زا یکی یامد رگا

دینک ضیوعت اه نآ هک تسا
L18

یزیر همانرب یاطخ
دینک ضیوعت ار یکینورتکلا لر تنک رادم

L19
سح ریش نیا ندش هتسب زا سپ هیناث 10 یارب هلعش : زاگریش

تسا هدش
دینک ضیوعت ار زاگ ریش

L20
تسا هدش سح هلعش ، ریش نیا ندرک زاب زا شیب : زاگریش




