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 نکات قابل توجه :

 
 ، تمامی قطعات را به درستی بطوریکه نشتی نداشته باشد بهم متصل کنید.قبل از استفاده -1

 فیلتر را با آب تمیز پر کنید و از پر کردن آن با آب آلوده خودداری کنید زیرا باعث گرفتگی می شود . -2

، از فشار زیاد آوردن به دستگاه خودداری کنید زیرا باعث آسیب رساندن به قطعات دستگاه می شود و در طول کار -3

 دستگاه باید سرویس شود. mpa0.3 – 0.3بین هر 

اگر به مدت طوالنی دستگاه را سرویس نکردید ، لطفا آنرا به دقت با آب تمیز یا  با آب و صابون بشویید و سپس  -4

 زاد خشک شود.اجازه دهید در هوای آ

 در مورد گرفتگی آب پاش ، هرگز از شی نوک تیز برای باز کردن آن استفاده نکنید.  -5

 اکثر اوقات از روان کننده در کالهک چرمی استفاده کنید. -6

 همیشه فیلتر دستگاه را تمیز کنید -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جزیه و تحلیل تفکیکی دستگاهت

 اتصالروش  تجزیه و تحلیل  از کار افتادگی 

 

 نشست

 .نصب نکردن 1

 .خراب شدن 2

 .آچار کشی نشدن 3

جایگزینی آب بندی کردن یا 

 آچارکشی کردن

 

 نشتی آب از سیلندر

.فرسودگی قسمت چرمی )گشاد شدن کالهک  1

 چرمی(

 .شکسته شدن سیلندر 2

 

 تعویض -جایگزینی

وزن زیاد روی اهرم یا شنیدن تیز در 

 طول اسپری

کالهک چرمیو سیلندر در اثر .ساییده شدن بین  1

 خشکی

 .گشاد شدن بی  اندازه کالهک 2

 .اضافه کردن روغن روان کننده 1

 .تعویض کالهک چرمی 2

.شستن کالهک چرمی و خشک کردن  3

 ،اضافه کردن روغن برای استفاده مجدد

بیرون نیامدن آب )سم( یا نداشتن 

 فشار کافی

 .باز نشدن محفظه شیشه ای 1

 محفظه شیشه ای.شکسته شدن  2

 .گرفتگی زیاد 3

از هم باز کردن و شستن ، سپس 

اتصال مجدد بر طبق ساختار و 

 طراحی اولیه

 

 برگشتن رو به باالی اهرم

 .شکسته شدن محفظه شیشه ای در هوا 1

 .وجود شی خارجی روی محفظه شیشه ای در هوا 2

.شکسته شدن شیر کالهک و خارج شدن از شکل  3

 واقعی

کردن لوازم جانبی روی . تمیز  1

 محفظه شیشه ای

 . استفاده از فیلتر آب 2

 .تعویض شیر مخزن 3

 .گرفتگی لوازم جانبی اسپری 1 بد اسپری کردن

 .شکستگی لوازم اسپری و اسپری مرکزی 2

.جدا سازی و رفع عیب کردن لوازم  1

 جانبی

 . تعویض لوازم سم پاش 2

از شکل عادی خارج شدن قطعات 

 متالیک

تعویض قطعات متالیک ، توجه به  فشار بیش از اندازه

 فشار مناسب

 

 

 

 



 شرح قطعات

 واشر شرح قطعات

18 × 14 

 محفظه شیشه ای

Ø 13 

 پین باز و بسته کالهک چرمی

 قطعه 2 قطعه 1 قطعه 1 قطعه 4 تعداد

 

 

 هدف از تولید این دستگاه مزایا و ویژگیهای زیر بوده است :

ویژه محفظه هوا ، طراحی جدید ، نیاز نداشتن به اپراتور حرفه ای ، سرعت عمل و افزایش سرعت باال ساختار تک و –الف 

 و موثر.

 لیتر( و اسپری طوالنی مدت. 0.85مقدار زیاد سم پاشی ) بیش از  -ب

 برابر از اندازه عادی بزرگتر است.( 3فشار زیاد )سیلندر  -ج

 لی آن کیفیت پالستیکی دارد.دارای قابلیت ضد زنگ زیرا ساختار داخ -د

 قابلیت حمل و نقل آسان ، لوله اسپری و اهرم قابلیت تجزیه و جدا شدن و فیکس شدن دوباره دارند. -ه

 قابلیت تعمیر آسان ، قطعات اسپری بطور رایج همانند مدل های عادی استفاده میشوند. -و

 ظاهر شکیل .  -ی

 

 

ساخت سم پاش بسیار پر کاربرد و متعارف است. این تولید با تجهیزات الزم  مزایای فوق و تغییرات ویزگیهای قدیمی و

 در پیشرفت های بین المللی ماشین آالت مطابقت دارد.

 کارخانه مدیریت عالی و تیم انجام تست قوی دارد. همچنین کامال پایبند به اصول خدمات پس از فروش میباشد.

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( قطعات فیلترینگ  هستند که میتوان از آنها استفاده کرد.38ت )( و قسم33( و )6( و )5قسمتهای )

به قسمت چپ محفظه یک هواکش کوچک اضافه کرد که عالوه بر هواکشی باعث گسترش زمان میتوان در صورت لزوم ، 

 بعد از شماره مدل اضافه خواهد شد.  ”Q“اسپری و افزایش فشار آن میشود. بدین سان ، 

 

 

 

 

 



 

 لیست قطعات

 

 تعداد قطعات ردیف تعداد قطعات ردیف تعداد قطعات ردیف

 1 مشمع سرپوش 29 2 کمربند پشتی صفحه برجسته 15 1 کالهک اسپری 1

 1 حلقه آویز اهرم 30 1 جای اهرم 16 1 منحنی اسپری 2

 1 گیره لوله M8 2 31پیچ  17 2 12×16اسپری 3

بست پین باز و  32 1 سیلندر 18 1 منحنی مرکزی اسپری 4

20×2.5 

2 

 O” 13×14 1”حلقه 33 2 محفظه شیشه ای 19 2 صافی کوچک 5

 1 صافی کوچک 34 1 شیر کالهک O” 13×14 1 20”حلقه 6

 1 12×16واشر  35 1 کالهک چرمی 21 1 کالهک اسپری 7

 1 فیلتر سرپوش 36 2 کمربند پشتی 22 3 14×18واشر  8

الستیکی لوله  37 1 دسته اهرم 23 1 خروجی لوله 9

 سرپوش

1 

 1 صفحه صافی 38 1 بدنه هواکش 24 1 سوییچ 10

 1 محفظه 39 1 جای مهره 25 1 پیچ پالستیکی لوله 11

    1 سرپوش 26 2 ضامن پالستیکی لوله 12

    1 هندل 27 1 لوله پالستیکی 13

    1 مشمع 28 2 کمربند پشتی سرپوش 14

 

 

 

 


