
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای راه اندازی سریع دستگاه الکتروپولیش پارس 

   سری آلفا 

 

Alpha Series Electropolish 

Pars Electropolish 

 

 

1000فا  آل  

Alpha 1000  



 دستگاه:  جلوینمای 
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 متعلقات جلوی دستگاه:

سبز، -1 رنگ   : قرمز   / سبز  حالته  دو  وضع  نشان  چراغ  و حکاک  ت یدهنده  قرمزنشانیچاپ  رنگ  وضع  ،    تی دهنده 

 .باشدیم یشکاریپول

به حالت    ی حکاک  کار دستگاه از حالت چاپ و  ی حالت کل  رییکار : خاموش و روشن و تغ  تی وضع  رییو تغ  ی اصل   دیکل  -2

و حکاک  ت یوضع  ی برا  markingحالت    ی رو  بر  د یکل )  یشکاریپول کل   یچاپ  حالت    دی و   یبرا  polishingدر 

 . باشدیفوق در حالت وسط به منزله خاموش کردن دستگاه م دیکل  (باشدیمبا دستگاه فوق  یشکاریپول ت یوضع

با  ت یچراغ وضع -3 با   نیچراغ در ح  ن یداخل دستگاه : روشن شدن ا  یکار   ی دما  ا ی  و   یخروج  انیبودن جر  ال:  کار 

از ادامه کار تا خنک شدن کامل دستگاه و خاموش شدن چراغ   )  باشدیبه دستگاه م  ادیز  یفشار کار  انگریدستگاه ب

 ید(نمائ یفوق خوددار

  یحکاک   البا)  باشدیدر دستگاه م  ی به چاپ زن  ی حالت حکاک   رییجهت تغ  دی کل   نی: ا  تیوضع  نیو پائ  الدو حالته با  دیکل  -4

 ( چاپ نیو پائ

.   باشدیم  ی حکاک   ایچاپ و    یقدرت دستگاه در حالت کار  رییتغ  ی برا  دیکل   نیقدرت : ا  نیو پائ  الدو حالته با  دیکل  -5

 ( باشدیم ی حکاک  ایچاپ  یتهای در هر کدام از وضع یکار فیظر نیپائو  یخشن کار البا)

 چاپ  ایو   ی کار در حالت حکاک  یمحل اتصال قلم برا -6

   ی حکاک ایکار در حالت چاپ  یبرا ره یمحل اتصال گ -7

 نمایشگر قدرت خروجی دستگاه -8

 پولیشکاریولوم کنترل قدرت دستگاه در حالت   -9

 یشکاریمحل اتصال قلم در حالت پول  -10

 ی شکاریدر حالت پول ره یمحل اتصال گ -11

 

 متعلقات پشت دستگاه: 

 فن خنک کننده دستگاه -12

 دستگاه یبرق اصل  یسوکت اتصال و ورود -13

 دستگاه ورودی فیوز ایمنی برق -14

 

 

 

 

 

 

 



 : )پولیشینگ(هکار با دستگا قهیطر
با استفاده    و دینمائ  مربوطه متصل  یخروج   یها  شیو قلم دستگاه را به ف   رهیگدستگاه را درحالت پولیشینگ قرارداده و  

 ی شکاریکار را پول  قطعه یموجود بر رو  یقطعه کار مورد نظر ، نقاط و درز جوشها  یاژیمنطبق با گروه آل  تی از محلول الکترول

همراه دستگاه فقط   ی قلم موئ  عملکرد کار و  زمیهمراه دستگاه ، مکان ی استفاده از قلم موئ. نکته مهم در  دینمائ  یزکاریتم  ایو

با ابزار    ی کیمکان  ش یکردن فشار و انجام کار سا  وارد ، از  باشدیسطوح مورد نظر قطعه کار م  یو نرم بر رو  یمالش سطح   یبرا

  ند یبه همراه فرآ  شیسا  ای  ی کیبه فشار مکان  ازیو در صورت ن  دینمائ یبر ابزار فوق جدا خوددار  ی کیفشار مکان  ایو   یی قلم مو

ارجح تر   ندیفرآ نیا یو برا باشدیقلم مو م افینسبت به ال یترباال  ککاطصا از که ی حتما از ابزار پد مالش  نگیشیالکتروپول

سنباده   ایو    یفلز  ینرم همانند بورسها  ندهیاز ابزار سا  شیالکتروپول  ندیبکار و فرآ  شروع قبل از  ایو    دیاستفاده نمائ  باشدیم

  ی ابزار فوق برا  ).  دیپردا خت نمائ  ای  زیتم  شیو سپس نقطه فوق را با الکتروپول  دیاستفاده فرمائ  ندهیسا مخصوص و ابزار  یها

  نقطه  در  ی کی و ولتاژ و آمپراژ و فرکانس الکتر  ی ائیمیانتقال مواد ش  ینشده است و فقط برا   ی طراح  شیسا  ایو    ی کیمکان فشار

 د.( باشیمحل کار م
 

 یفلز  ذرات و غبار  یسطوح دارا  ایو    یسطوح فلز  یبر رو  شیپد و ابزار کار الکتروپول  ایو    یی از قرار دادن قلم مو ❖

 لونیدر نا  و دیشستشو نمائ  ی و ابزار را با آب روان بخوب   یی و همواره پس از اتمام کار قلم مو  دینمائ  یجددا خوددار

 د.ی محفوظ نگاه دار

نت  دنیرس  یبرا ❖ فرآ  جهیبه  در  تر  مطلوب  نت  ند یهرچه  پولجیو  کار  محلول   یزکاریتم  ایو    ی شکاریه  از   همواره 

 د یقطعه کار خود استفاده نمائ هیپا  اژیمنطبق بر آل  تیالکترول

  حد اتصال را تا  رهیگ  یریو همواره محل قرار گ  دییکامل حاصل فرما  نانیو کابل اتصال اطم  رهیاز اتصال کامل گ ❖

 ن یب  ی نالطو از حد و  شیفاصله ب)  دیپد قرار داده و اتصال را بر قرار نمائ  ایو    یی ابزار و قلم مو  یکی ممکن ، در نزد

گرم    جهیو در نت  دستگاه یبر رو  ادیدستگاه و فشار ز  یباعث افت آمپراژ خروج  ی اتصال و قلم موئ  ره یمحل اتصال گ

 .  گرددیم  دستگاه  کالیو الکتر ی کیدستگاه و مدارات الکترون یاز حد هسته داخل  شیشدن ب
 

 : (حکاکی وچاپ)هکار با دستگا قهیطر
دستگاه را درحالت حکاکی و چاپ قرار داده و گیره و قلم مخصوص حکاکی را به فیش های خروجی مربوطه متصل 

با استفاده از محلول  ر داده و  در حالت کاری مناسب قراو میزان قدرت مورد نیازنمائید و با توجه به نوع کار چاپ و یا حکاکی  

اقدام به فرایند چاپ یا حکاکی    مخصوص چاپ و حکاکی   ده از کلیشهبا استفا  در محل مورد نظرالکترولیت مخصوص چاپ  

 حکاکی از کلیشه ساز تهیه گردد( مورد نیاز برای چاپ وطرح )کلیشه  نمائید.

 

 : با دستگاه  یحات کاری از توض  یپاره ا 
 همراه دستگاه  فیکامل با آب و خشک کردن در درون ک  یو قطعات و ضمائم همراه دستگاه را پس از شستشو  ابزار

قراردادن    از فوق، قبل  عاتی و عدم نشت ما  ی ائیمیش  عاتی ما  یظروف حاو  ی درب ها  ح یو همواره از بسته بودن صح  دیده  قرار

 . دیحاصل فرمائ نانیف دستگاه اطمیدر ک

 ندیانجام هرگونه فرآ  نیارائه شده به همراه دستگاه را همواره در ح  ی منیا  لیفاده از ابزار و وسادر کار و است  ی منیا

 (( ، بعد کار   ی منیاول ا )). دیمد نظر داشته باش یو صنعت یکار



 :پارس شی در رابطه با استفاده از دستگاه پول ینکات ضرور
 

ش آریا ی. شرکت فخراند دییمورد نظر استفاده نما لیاست  نلسیاست اژیکننده متناسب با آل زیهمواره از محلول تم •

را برای   316L, Duplex, Super Duplex ,316 ,309 ,308 ,304 ,248یمحلول تمیزکننده متناسب با آلیاژ ها

نموده   دیتول لیاست نلسیاست  یاژهایآل یگروه ها هیجهت کل  ی بصورت اختصاص رانیا زمانیدر کشور عز اولین بار

 قرار دارد .  یشما صنعتگران گرام اریاست و در اخت

  یجدا خوددار قهیدق 30از   شیب یکار یزمانها یمواد پاک کننده برا یپد در ظرف حاو   ایاز قرار دادن قلم مو و  •

 . دینمائ یو نگهدار دیپد را با آب روان شستشو ده ایقلم مو و  یکار فتیش ایکار  انیو پس از پا دیکن

  آن که اتصال دستگاه به ی ائیمیآغشته به مواد ش ای یکار فلز  ز یم یاتصال رو رهیاز قرار دادن همزمان قلم و گ  •

  یبرا و  (گردد یدستگاه م یعمل فوق باعث اتصال کوتاه و سوختن مدارات داخل ) دیینما یمتصل است خوددار

  قی عا و در کل از جنس مواد ی چوب  ایو  یمقوائ  ای ی کیست ال ای ی ک یستالصفحه پ کی منظور از   نیاز ا یریجلوگ

 . دیاستفاده بفرمائ یکیالکتر

  قطعه یمستعمل را رو یپدها دیتوانیم(گردد یقلم نصب م ی که رو یپارچه ا) ی در صورت خراب شدن پد مصرف •

پد   مصرف   و در  (هیال3 ای2به صورت  )دیهمان پد مستعمل نصب نمائ ی را بر رو دیو پد جد دی قلم نگاه دار یفلز

   . دییعمل نما نهیبصورت به

  یها رشته مو بی و تخر شی،عمل فوق باعث فرسا دینمائ یجددا خوددار  ی قلم موئ یاز وارد آوردن فشار بر رو •

و   ی طراح  و رشته مو در افیو علت استفاده از ال ستیوارد کردن فشار ن یبرا ی ابزار قلم موئ). گرددیم ی قلم موئ

 د(باشیابزار م نی به فشار در هنگام کار با ا ازی ، عدم ن زیابزار ن نیساخت ا

  1.2 تا ذکر شده فقط  یکابلها)دییفرما یو قلم دستگاه خوددار رهیمتصل به گ یکوتاه کردن طول کابلها ایاز بلند  •

دچار   دستگاه صورت نیا ری توانند بلندتر شوند و در غ یشما قرار گرفته است م اریکه در اخت  ی اندازه کنونبرابر 

 .گردد ی م  بی و دستگاه دچار آس گرددیافت فرکانس و آمپر و ولتاژ م 

  و  ی از تبادل حرارت یریکار باعث جلوگ نیچون ا دیینما ی کاور کردن دستگاه در حال کار خوددار ایاز پوشاندن  •

 .شود ی دستگاه م  ی خنک کننده داخل یل در کارکرد فن هاالو باعث اخ   گرددیهوا در داخل دستگاه م انیجر

در   وباشد یدر درون خود م(و ترموستات   ی حرارت دیکل )  کیکنترل حرارت اتومات ستمیبه س دستگاه فوق مجهز  •

و چراغ   گردد یخاموش م کی بصورت اتومات (گرادیدرجه سانت 50تر از البا)دستتگاه ی داخل یرفتن دما االصورت ب

خنک  ستمیدستگاه توسط س  دیو بگذار دیحالت هرگز دستگاه را از برق جدا نکن نی در امربوطه روشن میگردد 

 .دیکار را مجددا ادامه ده دستگاه ی از خنک شدن مدارات داخل پسخنک گردد و   ی کننده داخل

  سی خ یها  طیو از کار با دستگاه در مح دیو نصب نمائ یدور از رطوبت و بخار آب نگهدار یها  طیدستگاه را در مح •

 .دینمائ ی خوددار نیسطح زم یبر رو عاتی شده با ما دهیپوش ایو 

  یو در مکانها  دییاستفاده فرما ی ماسک تنفس  نیچنو هم   نکیدر هنگام استفاده از دستگاه از دستکش و ع •

 .  دیمناسب اقدام به انجام کار نمائ  یهوا هی، مگر به شرط داشتن تهو سربسته

 

 

 



 : و همراه دستگاه فیمواد و ادوات داخل ک
 

 عدد  1           ی منیاعینک  ✓

 عدد  1          ماسک تنفسی ✓

 عدد  1          دستکش ایمنی ✓

 لیتر 1       ایآر نگیشیپول ت یول الکترولحل م ✓

 عدد  1       ش یالکتروپولقلم پاک کننده قطعه کار  ✓

 عدد  1       ش یاتصال مخصوص الکتروپول رهیگ ✓

 عدد  2        پاک کننده قطعه کار   ی قلم موئ ✓

 لیتر 1        یچاپ و حکاک ت یول الکترولحل م ✓

 عدد  5       یپد مخصوص سر قلم چاپ و حکاک ✓

 عدد  1         یقلم مخصوص چاپ و حکاک ✓

 عدد  1      یحکاکچاپ و اتصال قطعه به کار مخصوص  رهیگ ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ــدمات پس از فرو  با ص ــ ــیاز به خ ــرگونه پشتیبانی فنی و یا ن ــ ــ ــرامی  در صورت نیاز به  ه ــ ــ ــعتگر گ ــ ــ ن

ــفن     ــ ــل ــ ــماره ت ــاصل فرمائید، هم نین جهت آشنائی با دیگر محصوالت   021-  66264321شــ ــما   حــ ــ ت

پایگاه اینترنتی این ـشرکت    تخـصـصی و ماـشین آالت  جو  و بر   تولیدی ـشرکت فخراندیش آریا می توانید  به

 مراجعه فرمائید.  WWW.FAKHRANDISH.COM به نشانی 

 دیگر محصوالت و ماشین آالت : 

جیگ و فیکس رهای مخصوص     –گرداننده های مخصوص قطعات دوار و مقاطع جو  خطی      -ربات جوشکار سورنا  

پودر تیزکن الکترود    -سیستمهای مبتنی بر جو  های میکرو تیگ و میگ مگ     –انواع فرآیندهای جوشکاری  

استیل)   –تنگستن   دهنده  جال  و  کننده  براق  پاک   – (  PASSIVATORمحلول  و شستشوی    محلول  کننده 

محلول    –(  ANTI SPATTERمحلـــــــول ضد پـــاشش و جرقه جوشکاری )   –(  PICKLINGاستیل)

پودر رسوب زدای     –(  COOLANTضد یخ ،ضد جو  و ضد رسوب مخصوص دستگاههای جوشکاری آب خنک) 

س ر و قطعه کار ژل محافظ تورچ جوشکاری و فیک   –پد تمیزکننده سیم جو      –مخصوص سیستمهای آب خنک  

  – فالکس فعال ساز و نفوذ دهنده جو     – خمیر محافظ پشت جو  آرگون     –در دو نوع  پایه آب و پایه روغن  

 ژل ضد حریق و آتش آریا و.... –رزین ضد حریق و آتش آریا 

                                                                                                                                                 

 با تشکر و سپاس از خرید شما

 واحد مهندسی و خدمات پس از فروش    

 فــــخـراندیش آریـــا             

http://www.fakhrandish.com/

