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99: اطخ دک

یترارح یاه روسنس رد لا کشا دوجو

NTC لکشم عفر مدع تروص رد و دینک لصاح نانیمطا یترارح یاهروسنس تکوس ندوب لصتم زا ادتبا : بیع عفر شور
هب ارنآ شیف و تکوس طقف دینک بصن ار ntc تسین مز ال ( تسه مادک زا داریا دیوش هجوتم ات دینک ضیوعت یکی یکی ار اه

)  دینک تسیر ار هاگتسد و هدرک لصتم یکدی NTC

E1: اطخ دک

هلعش صیخشت ای و لیکشت مدع



راب دنچ ار جیکپ ، دیوش نئمطم نامتخاس یلصا زاگ ریش نینچمه و یدورو زاگ ریش ندوب زاب زا ادتبا : بیع عفر شور
و هدرک زاب زین ار قارتحا هظفحم برد نینچمه دینک زاب ار جیکپ رواک ، دوش هیلخت تسه هلول لخاد اوه رگا ات دینک تسیر
دنز یم  هقرج هک ینامز دوش یمن  لیکشت هلعش و دوش یم  هدز هقرج رگا ؟ دور یم  شیپ اجک ات درکلمع دینیبب تسیر زا سپ
و دینک کچ ار هقرج ینیچ دیاب دش نشور جیکپ هلعش رگا دینک نشور رنرب یور کدنف کی اب یتسد تروص هب ناتدوخ
ار هلعش صیخشت نوی دیاب دوش یم  هدهاشم رورا نیا هدش شوماخ و دوش یم  نشور هلعش رگا ، دینک میظنت ار نآ هلصاف
هتخوس زاگ لر تنک ریش ای و تسا بویعم درب یدراوم رد ، دینک میظنت ارنآ هلصاف و هدرک زیمت هدابمس اب ارنآ هلیم و دینک کچ

  تسا

E2: اطخ دک

  هاگتسد ترارح شیازفا و هجرد 105 دح تاتسومرت ندش لا عف

دینک تقد و دینک زاب ار پمپ یولج یوسود چیپ ، دیوش نئمطم نویس ال وکریس پمپ ندرک راک زا ادتبا : بیع عفر شور
زاب ار پمپ یاه چیپ دیاب تروص نیا رد هک دوش ژ اپریگ پمپ تسا نکمم یدراوم رد ، ریخ ای دخرچ یم  یلخاد روحم دینیبب

یاهریش دیوش نئمطم ، دیدنبب و هدرک یراکنغور سپس و دیناخرچب تسد اب ار پمپ هناورپ و 4) نلآ چیپ ددع راهچ ( دینک
یروت ندوب فیثک یهاگ ، دشاب زاب دیاب زین اهروتایدار یاهریش هیلک نینچمه و دشاب زاب ) روتایدار تشگرب و تفر ( جیکپ ریز
نیا زورب ثعاب دشاب زین یترارح یاه لدبم نتشاد بوسر زا یشان هنوتیم هک متسیس رادم رد يگتفرگ و تشگرب یفاص

  دیوش نئمطم پمپ یور یریگاوه تنوریا ندوب زاب زا . دوش یم  اطخ

E3: اطخ دک

  هیوهت متسیس رد لا کشا دوجو

ود ناکما تروص رد و نف یروپیش ندوب زیمت نینچمه و نف ندوب ناور و اوه چیئوس رشرپ ندرک کچ : بیع عفر شور
  کینورتکلا درب ندوب بویعم ، شکدود ریسم ندرک کچ و اوه چیئوس رشرپ ندرک هگنلیش

E4: اطخ دک



 ) تسا راب 1/5 ات 1 درادناتسا راب راشف ( تسا راب مین زا رتمک جیکپ راب راشف

خالف رد ارنآ تسه یکشم گنر هب یکیتس پال مولو یاراد و هتفرگ رارق جیکپ ریز رد هک نکرپ ریش هلیسوب : بیع عفر شور
  دیدنبب مکحم ارنآ راب 1/5 هب هبرقع ندیسر ضحم هب و دیناخرچب تعاس یاه هبرقع تهج

E6: اطخ دک

یفرصم بآ یترارح روسنس ندوب بویعم

  دییامن ضیوعت ار یفرصم NTC : بیع عفر شور

E7: اطخ دک

ژ افوش یترارح روسنس ندوب بویعم

دینک ضیوعت ار ژ افوش NTC : بیع عفر شور

E9: اطخ دک

یگدز خی دض متسیس رد لا کشا دوجو

دینک قیرزت اهروتایدار رادم هب جیکپ خی دض لولحم : بیع عفر شور




