
 شزکت آریاک در 214راٌُوای ًظة جک فک هذل 

 : ًظة هکاًیکی جک فک

 . در شکل سیز هشخض شذٍ است a ّ b پاراهتزُای ایي فاطلَ تا . ٌُگام ًظة تَ جک فاطلَ پیي تَ جک تا لْال تایذ هطاتك شکل سیز رعایت شْد در

  

 a=b=14.5cm : درجَ تاسشْ 99تزای  -

 a=b=12.5cm : درجَ تاسشْ 119تزای  -

 . در طْرت ًیاس تَ کٌذى دیْار تزای ًظة تَ جک حذالل اتعاد تخزیة در شکل تاال سوت چپ ًشاى دادٍ شذٍ است

 : 214ًظة سز جک فک 

لزار گیزی  رد ًظز تاس ًواییذ . سز جک را رّی درب لزار دادٍ ّ هحلدرب را تا ساّیَ هْ ًظة سزجک اتتذا جک را خالص کٌیذ ّ شفت آى را تَ طْرت کاهل جوع کٌیذ ، سپس تزای
تزخْرد آى تا دیْار پیشگیزی  هحذّد تَ تاسٍ تعییي شذٍ تْسط ًظاب هی تاشذ ّ اس حزکت تیش اس حذ درب ّ آى را عالهت تشًیذ . تا اًجام ایي کار حزکت درب در ٌُگام تاس شذى

 . هی شْد

 . اتظال جک تَ درب اس تزاس تْدى آى اطویٌاى حاطل ًواییذ اتظال سز جک ّ تَ جک تَ درب در شکل ُای سیز ًشاى دادٍ شذٍ است . در ٌُگام ًحٍْ



  

 : 214فک  راٍ اًذاسی تزد الکتزًّیکی

 . ًوای شواتیک تزد کٌتزل فک در شکل سیز ًوایش دادٍ شذٍ است

  

 : ًحٍْ سین کشی کاًکتْرُا در شکل سیز ًشاى دادٍ شذٍ است



 

 : در حالت عادی سین کشی تَ طْرت سیز اًجام شْد

  َّطل شْد  6ّ  5ّ  2ّطل شْد ّ هْتْر درب سیز تَ  3ّ  4ّ  1سین ُای هْتْر درب اّل ) دری کَ اّل تاس هی شْد ( ت . 
 خاکستزی هْتْر ُا سین com   4تَ پْرت  1ّطل هی گزدد . سین ُای لٍِْ ای ّ هشکی تزای هْتْر  2تَ پْرت  4ّ تزای هْتْر  1تَ پْرت  1هی تاشذ کَ تزای هْتْر  ّ

 . ّطل گزدد 6ّ  5ّ تزای هْتْر دّم تَ پْرت ُای  3
  َّطل شْد 8ّ  7فالشز ت . 
  َّطل شْد 12ّ  9رلَ فزهاى دّ لٌگَ تاسشْ ت . 
  َ( ّطل شْد ) در طْرت ًیاس 12ّ  19رلَ فزهاى تک لٌگَ تاسشْ ت . 
 11  َجاهپز شْد 12ت . 
 13  َجاهپز شْد 19ت . 
  َهتظل شْد 41ّ  18لفل تزلی ت . 
  آساد تاشذ ّ چیشی تَ آًِا هتظل ًشْد 45تا  44کاًکتْرُای . 

 : فتْسل ُا ) چشوی ُا ( هطاتك شکل سیز تستَ شْد

 

 : تذکز

 . هتظل ًواییذ PE ًذاشت ، سین سرد هْتْر ًشدیکتز تَ تزد را تَ تزد هتظل گزدد . در طْرتی کَ تزق ساختواى ارت PE ارت تزق حتوا تَ پْرت سین

 . در طْرتی کَ سین کشی ُا درست اًجام شْد ، سَ خط سیز ُن رّی سْى سگوٌت سوت چپ رّشي هی گزدد

 : تٌظیوات تزد فک تَ طْرت سیز اًجام هی شْد

 . استفادٍ هی شْد  F استفادٍ هی شْد . تزای رفتي تَ هٌُْای تعذی ًیش اس دکوَ  F تزای ّرّد تَ تٌظیوات اّلیَ اس دکوَ



 

 

 . را فشار دُیذ F ّ + را ُوشهاى فشار دُیذ . تزای حزکت تیي هٌُْای پیشزفتَ تٌِا دکوَ F تزای ّرّد تَ هٌْی پیشزفتَ دکوَ



 

 

 


