
HAVER & BOECKER 
  : اجزا دستگاه مطابق شكل زير

  مهره قفل آننده -١
  شيشه ايمني -٢
  در پوش -٣
  درز گير الستيكي -۴
  الك -۵
  ميله -۶
  . در صورت نياز طبق سفارشمگنت-٧
  قطعه الستيكي بخش تكان دهنده -٨
  بدنه تكان دهنده دستگاه -٩
  پايه الستيكي -١٠
  فنر -١١
   بشقابك پايه -١٢
  ل آنترلر دستگاه  پن-١٣
  حلقه الستيكي -١۴
  بشقاب الك -١۵
  سيستم برق و جعبه فيوز -١۶
  تيغه شمارنده-١٧

  
  .دستگاه را هرگز در اتاقهاي مرطوب استفاده نكنيد

  : به هم بندي دستگاه
  .ماشين را روي ميزي بدون لرزش قرار دهيد -١
آنها را در ) ٢(ا آليد پيچ آنيد و ب) ١(را روي روي سوراخهاي بشقاب لرزش ) ٢(ميله ها  -٢

 .جاي خود قفل آنيد
  

روي هم سوار آنيد، و باالترين الك را از ) ١(تيب سوراخ آوچك به بزرك الكها را به تر -١
  .نمونه پرآنيد

 .در جاي خود قفل آنيد) ٣(را قرار دهيد و آنها را با مهره هاي مخصوص )٢(درپوش  -٢
   

  : ودبزرگترين ذرات مجازي آه ميتواند وارد دستگاه ش
در . تجاوز آندwm10براي جلو گيري از آسيب رساندن به الكها ، سايز بزرگترين ذره نبايد از 

  . اندازه حفره هاي الك استwاينجا 
  

اندازه بزرگترين ذره ميلي                                                             اندازه حفره به ميلي متر
  متر 
٠۴۵/١                                                                                              ٠  
٢۵/٠                                                                                                ۴  
١٠                                                                                                     ١  
۴                                                                                                     ٢۵  



  
  :آار با آنترلر دستگاه 

زمان غربال، بازه زماني بين هر يك از مراحل غربال و مقدار نوسان را مي توان توسط آليدهاي 
  . آم و زياد آرد time –interval-amplitudeجفت مثبت و منفي واقع در زير دآمه هاي 

اي مقدار اوليه صفر ر داين حالت مي بينيد آه تمامي مقادير اابتدا ماشين را با روشن آنيد، در
  .هستند
  زمان

 timeباشروع به آار دستگاه مقدار . به دقيقه تنظيم ميشود)  دقيقه٩٩حداآثر (مدت زمان غربال 
 ، دستگاه timeواضح است آه با صفر شدن مقدار .از زمان تنظيم شده شمارش معكوس مي آند

م شود ، دستگاه به صورت  روي صفر تنظيtimeدر صورتيكه مقدار .آار خود را متوقف مي آند
  . را فشار دهد stopپيوسته و مداوم آار مي آند تا آاربر خود دآمه 

Interval  
 تنظيم شود دستگاه بدون هيچگونه توقفي در بازه هاي زماني آار ٠٠در صورتيكه اين مقدار روي 

  .آار را انجام ندهيدميكنيم آه شما اين  پيشنهاد البته ميكند 
با انتخاب هر مقداري ، دستگاه با همان مدت . ثانيه تنظيم شود ٩٩ تا ٠١د روي اين مقدار ميتوان

 انتخاب Intervalآار آردن، دچار وقفه يك ثانيه اي ميشودو مجددًا آار خود را براي مدت زمان 
  . سرانجام به صفر برسدtimeشده ادامه مي دهد تا اين آه آل مقدار 

  نوسان يا ميزان لرزش 
  .ستگاه ميتواند آم يا زياد شود مقدار نوسان د

   stop/startدآمه 
اين دآمه باعث شروع به آار دستگاه ميشود ، همانطور آه قبًال گفته شد ، با شروع  دستگاه ماشين 

   timeاز زمان 
  .شمارش معكوس ميكند تا به صفر برسد و در اين حالت متوقف ميشودتنظيم  شده 

 آه در باال به آنها اشره شد، قابل آم  time –interval-amplitudeدر حين عمل غربال ، مقادير 
 در ميانه عمل غربال زده شود، ماشين متوقف شده stopدر صورتيكه دآمه .و زياد آردن نيستند 

 ظاهر ميشود و در اين حالت مقادير مدت timeو مدت زمان  باقي مانده روي صفحه نمايش قسمت
  .زمان و وقفه و نوسان قابل تغييرند

  . ظاهر ميشود و در اين حالت مقادير مدت زمان و وقفه و نوسان قابل تغييرند
Continue 

  . متوقف شده بود ادامه مي يابدstopبا فشار دادن اين دآمه ، غربالي آه قبًال با فشار دادن دآمه 
Store  

ر حافظه دستگاه د) مدت زمان ، وقفه و نوسان (  مقدار انتخابي را براي١٠با اين دآمه ما ميتوانيم 
براي اين عمل .توجه داشته باشيد آه اين مقادير با قطع شدن برق از بين نميروند.ذخيره آنيم 

 را فشار دهيد، در اين حالت storeمقادير را همانگونه آه قبًال شرح داده شد انتخاب آنيد و دآمه 
روي صفحه نمايش ) ١٠تا  ١ز ا( مقدار درون آن ذخيره شود ٣شماره برنامه اي آه ميخواهيد اين 
  . مقادير داخل آن برنامه ذخيره مي گرددstoreچشمك ميزند ، با فشار دادن دآمه 

Load  
با فشار دادن اين دآمه ، برنامه هايي آه در مرحله قبل تعريف شده بودند از حافظه فراخواني مي 

  .، برنامه انتخاب شده  اجرا ميگردد startبا فشار دادن آليد . گردند
  ذف يك برنامه ح



 تنظيم ٠طبق مرحله طبق مرحله قبل يكي از برنامه ها را فراخواني آرده و مقادير آن را روي 
  .آنيد

  
   

  برنامه ريزي 
  .وارد مي آنيم) time – interval – ampltitue( ابتدا مقدار دلخواه را در سه نمايشگر -١

 زند با فشار مجدد برنالمه داده شده  را فشار داده شماره مورد نظر چشمك ميStore سپس دگمه  
  .ذخيره مي گردد

  
  . برنامه مي توانيم ذخيره آنيم٩حاال تا 

 را فشار مي  Stor ابتدا مقادير مورد نظر را در هر سه جايگاه انتخاب مي آنيم و سپس دگمه 
ه مجددا  انتخاب شد  برنامه store  چشمك مي زند و با فشار دوباره دگمه  time  جايگاه دهيم تا

  .ذخيره مي گردد
  

  .براي انتخاب نوع برنامه 
حاال .  شروع به چشمك مكند  time  را فشار مي دهيم شماره برنامه در جايگاه  Load ابتدا دگمه 

  .. را فشار مي دهيم Load با انتخاب برنامه مورد نظر مجددا دگمه 
  

  :براي صفر آردن برنامه 
 شماره مورد نظر را پيدا مي آنيم  Store با فشار دگمه . م مقدير هر سه جايگاه را صفر مي آني

  ... برنامه انتخاب شده صفر مي گرددو و الي آخرو Store حال با فشار مجدد دگمه .
  
  
  
  
  
  


