
هلب

 تمس کی زا ار نامرف  سپس هدرک نشور ار روتوم 
. دیناخرچب اهتنا ات

 ایآ
 یداعریغ یادص کلیبرغ شخرچ ماگنه

؟ دوش یم هدینش

 میظنت یروط ار کیلوردیه پمپ همست 
 پمپ و گنل لیم یلوپ نیب همست طسو هکدییامن
 یمرگولیک10 یورین کی اب رگا ار کیلوردیه
 و رتم یلیم 8-9 ون همست یارب دیاب میهد راشف
 ادیپ انحنا رتم یلیم 9-10 هدرکراک همست یارب

(3)هرامش لکش.دییامن

 اب ار نزخم کیلوردیه نغور حطس نازیم
 لرتنک و یسررب هطوبرم جیگ هب هجوت

.دییامن
ریخ

 ایآ
 نامرف ، همست ششک نازیم میظنتزا دعب

؟ دهد یم ادص شخرچ ماگنه

ایآ

 ، کیلوردیه نغور حطس یسرری زا دعب 
 ادص شخرچ ماگنه نامرف

؟ دهد یم

هلب
ریخ

 ایآ
 نزخم رد کیلوردیه نغور حطس نازیم

؟ دشاب یم H و L مئالع نیب

ریخ

هلب

هلب

 نامرف لیم یشچیپ یقل تیعضو یسررب
 ار نامرف لیم یاهتنا هک یتروصب یدومع
 ار کلیبرغ و هتشاد هگن تباث یلفقربنا طسوت
 )1( هرامش لکش قباطم تسار و پچ تمس هب

.دییامن یسررب ار یقل نازیم و دیهد تکرح

 ایآ
 یشچیپ یقل یاراد نامرف لیم 

؟دشاب یم 

 یامنهار اب قباطم ار یدومع نامرف لیم
PDX100RM1E/3/1 یتاریمعت

 سپس دییامن ضیوعت ) 36 یلا 28 هحفص (
.دیهد ماجنا هرابود ار تست لحارم

 نامرف لیم یروحم یقل تیعضو یسررب
 یلپ زویف ندرک لمع نینچمه و یدومع
 رد ار کلیبرغ هک تروص نیا هب لاتسا
 و لخاد هب ور ( نامرف لیم روحم تهج

. دیهد تکرح ) نوریب

 یامنهار اب قباطم ار یدومع نامرف لیم
PDX100RM1E/3/1 یتاریمعت

 سپس دییامن ضیوعت ) 36 یلا 28 هحفص (
.دیهد ماجنا هرابود ار تست لحارم

ریخ

 ایآ
 سوسحم یروحم یقل یاراد نامرف لیم 

؟دشاب یم

 نامرف لیم یعاعش یقل تیعضو یسررب
 ار کلیبرغ هک تروص نیا هب یدومع
 تهج راهچ رد )2( هرامش لکش قباطم
. دیهد تکرح یعاعش

 ایآ
سوسحم یعاعش یقل یاراد نامرف لیم 

؟دشاب یم 
ریخهلب

ریخ

ریخ

هلب

 خاشراهچ هطساو و خاش راهچ یاه چیپ 
 نامرف

 یارب رتم مرگولیک 2/7 ات 1/8  رواتشگ اب
 مرگولیک 3/2 ات 2/5 و  Sheet Metalلدم

.دییامن تفس ار جروف لدم یارب رتم

ایآ

 و خاشراهچ یاهچیپ ندرک تفس زا دعب 
 ماگنه نامرف ، نامرف خاشراهچ هطساو

؟ دهد یم ادص شخرچ

تاریمعت یامنهار قباطم ار نامرف خاشراهچ
هرامش اب نامرف متسیس 

PDX100RM1E/3 /1

.دییامن ضیوعت )36 یلا 28 هحفص(

. دیدرگ بیع عفر

. دیدرگ بیع عفر

 ایآ
هدودحم رد یشچیپ رواتشگ نازیم

8Kg.Cm < T < 25Kg.Cm
؟دشاب یم

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

ریخ

هلب

هلب

 زاب زا لبق و وردوخ یور ار نامرف کبیس
 و ریگدرگ یگراپ دوجو ظاحل زا نآ ندرک
 و لرتنک تسد تکرح طسوت نیپ لاب یقل
. دییامن یسررب

ایآ

 لباق نامرف کبیس رد هدش رکذ دراوم
؟ دشاب یم هدهاشم

 کبیس رگیدرگ یگراپ دوجو تروص رد
. دییامن ضیوعت ار ریگدرگ طقف نامرف

 یامنهار اب قباطم ار نامرف کبیس
PDX100RM1E/3/1 یتاریمعت

 و هدومن ژاتنومد ) 21 یلا 19 هحفص (
 یسررب و لرتنکار نآ یشچیپ رواتشگ نازیم

. دییامن

 ایآ
 شخرچ ماگنه نامرف ، ضیوعت زا دعب

؟ دهد یم ادص

ریخ

ریخ

هلبریخ

هلب

هلب

 هبعج ندرکزاب زا لبق یا هناش هدند یقل تست یارب
 کج یور ار وردوخ ، وردوخ یور زا نامرف

 هدننار تمس هبً الماک ار نامرف سپس هدرب
 کبیس هب تسد طسوت ورین لامعا اب و دیناخرچب

 ،نامرف هبعجروحم رب دومع  تهج رد ینایم
 و لرتنک ار شوب و یا هناش هدند یقل نازیم

 .دییامن یسررب

ایآ

 یقل کر شوب و یا هناش هدند نیب 
؟ دراد دوجو یسوسحم

 نامرف متسیس تاریمعت یامنهار قباطم
PDX100RM1E/ 3/1 

 ) 55 یلا 38 هحفص (
.دییامن کر شوب ضیوعت هب مادقا

 ایآ
 ماگنه نامرف، کر شوب ضیوعت زا دعب

؟ دهد یم ادص شخرچ

 نامرف متسیس تاریمعت یامنهار قباطم ار نامرف هبعج 
PDX100RM1E/3 /1 دکاب

 ) 55 یلا 38 هحفص (
 رد تاعطق ضیوعت لمعلاروتسد قباطم و هدرک ژاتنومد
 یسررب هب PDX100TI1E//1/2 هرامش هب یتناراگ هرود
 و یا هناش یاهدند یاه یگدروخ ، رواتشگ نازیم تستو

. دییامن دمن هساک یبارخو نوینیپ

 زا سپ ایآ
 ، بویعم تاعطق ضیوعتو نامرف هبعج حیحص میظنت 

؟ دهد یم ادص شخرچ ماگنه نامرف

ریخ

هلب

.ددرگ ضیوعت نامرف هبعج

 نامرف ، نامرف هبعج ضیوعت زا سپ ایآ
؟ دهد یم ادص شخرچ ماگنه

ریخ

 و هداد رارق کج یور ار وردوخ ادتبا
 ، ریگدرگ یگراپ ظاحل زا ار اهسولپ
 و لرتنک اه سولپ هلک یگمرفد و یگتسکش

.دییامن یسررب

هلب

هلب

 ایآ
 یاراد یرهاظ تیعضو ظاحل زا سولپ

؟ دشاب یم قوف بویع

 دیدرگ بیع عفر

 ضیوعت ارنآ ریگدرگ یگراپ تروص رد
 رب ار سولپ تروصنیا ریغردو هدومن

 یتاریمعت یامنهار ساسا
دک اب سکبریگ و چالک متسیس

 PDX100RM1B/1/2 
 ) 37 یلا 35 هحفص (

.دییامن ضیوعت

 ایآ
 ماگنه نامرف سولپ ضیوعت زا دعب

؟ دهد یم ادص شخرچ

 ایآ
 هب نامرف لماک شخرچ و تکرح ماگنه

ادص نامرف ،تسار و پچ تمس

؟ دهد یم 

ریخ

 تمس هب اهتنا ات ار نامرف تکرح لاح رد
 وردوخ هک یوحنب هدناخرچ تسار و پچ

 .دنزب لماک رود

ریخ

  نآ زا ندز رود ماگنه رد هک یتمس سولپ 
  ار دوش یم هدینش یداع ریغ یادص

.دییامن ضیوعت

 ایآ
 شخرچ ماگنه ، سولپ ضیوعت زا دعب

؟ دهد یم ادص نامرف

ریخ

ریخ

هلب
ایآ

 ریغ یادص نامرف ندناخرچ ماگنه رد 
 ؟دوش یم هدینش رنف کمک زا یداع

 یتاریمعت یامنهار ساسا رب ار رنف کمک
 اب قیلعت متسیس

PDX100RM1D/1/3 دک
 سپس ،ژاتنومد ) 24 یلا 19 هحفص(
)5 هرامش لکش(دییامن ضیوعت ارنآ ناقاتای

ریخ

 ایآ
 ماگنه نامرف ، ناقاتای ضیوعت زا دعب

؟ دهد یم ادص شخرچ

 دیدرگ بیع عفر

 درادناتسا  ظاحل زا ار گنیروریاتادتبا
 یسررب هندب اب دروخرب مدع وزیاس ندوب

.دییامن لرتنکو

ریات زیاس ایآ
 قباطم گنیر رطق و ضرع ظاحل زا 

 درادناتسا
165*65R13
175*60R13

؟ دشاب یم

 زیاس و رطق ساسا رب ریات و گنیر 
.دییامن ضیوعت درادناتسا

ریخ

هلب

هلب

 هب ار نامرف سپس هدومن نشور ار وردوخ
 داجیاو هداد تکرح تسار و پچ تمس
 ار کیلوردیه پمپ زا یداعریغ یادص

 .دییامن لرتنک و یسررب

 یماگنه ایآ
 پچ و تسار تمس هب ار نامرف هک
 ادص کیلوردیه پمپ دیهد یم تکرح

یداعریغ

؟ دهد یم

.دییامن ضیوعت ار کیلوردیه پمپ

ریخ

 ایآ

 زونه کیلوردیه پمپضیوعت زا سپ
  شخرچ نیح رد یداع ریغ یادص

؟دوش یم هدینش

ریخ

 ایآ
 تاعطق کلیبرغ شخرچ ماگنه
ادص کیلوردیه نامرف هبعج

؟ دهد یم 

ریخ

. دیدرگ بیع عفر

. دیدرگ بیع عفر
 پمپ ، نامرف هبعج ، اه گنلیش ، اه هلول

 نغور یتشن ظاحل زا ار کیلوردیه
 . دییامن یسررب و لرتنک کیلوردیه

 هجوت اب ار کیلوردیه نغور حطس نازیم
 لکش قباطم  H , L هطوبرم مئالع هب

 مئالع نیب نغور حطس دیاب هک )4( هرامش
. دییامن یسررب ار دریگبرارق

ریخ

ریخ هلب

ایآ

 نامرف هبعج متسیس رد
 هب طوبرم تاعطق کیلوردیه

 یزیر نغور یاراد نآ
؟ دشاب یم

 و هدومن فرطرب ار یزیر نغور لماع
. دییامن لرتنک و یسرربً اددجم ار متسیس

هلب
 ایآ

 ،یزیر نغور ندرک فرطرب زا دعب
؟ دهد یم ادص شخرچ ماگنه نامرف

ریخ

ریخ

 پمپ جنلف و تکارب هب طوبرم یاه چیپ هیلک
 9 هحفص لودج قباطم ار کیلوردیه

 نامرف متسیس تاریمعت یامنهار
PDx100RM1E/4/2 دک اب کیلوردیه

.دییامن تفس 

 ایآ
 یاه چیپ ندومن تفس زا دعب
کیلوردیه پمپ جنلف و تکارب

 ادص شخرچ ماگنه نامرف 
؟ دهد یم

 تروص نیدب کیلوردیه متسیس رد اوه دوجو یسررب
 ، هدومن ادج نیمز زا ار ولج یاه خرچ کج هلیسوب  هک
 نزخم رد نغور دوجو زا و هدرک نشور ار روتوم
 10 لقادح سپس. دییامن لصاح نانیمطا کیلوردیه
 ات دیناخرچب پچ و تسار تمس هب ار نامرف هبترم
. ددرگن هدهاشم نزخم رد فک هنوگچیه
 نیب یتسیاب یریگاوه نامز لوط رد نغور یامد: هتکن

.دشاب دارگ یتناس هجرد 60-50

ریخ

هلب

. دیدرگ بیع عفر

 ایآ
 ،کیلوردیه متسیس یریگاوه زا دعب

 ادص شخرچ ماگنه نامرف
؟ دهد یم

هلب نامرف هبعج تالاصتا تیعضو یسرربریخ

 ایآ
 هب یگمرفد رثا رد نامرف هبعج تالاصتا
 دروخرب نیا و دنک یم دروخرب رگید یازجا

؟ دوش یم ادص دیلوت ثعاب

 هدش همرفد و هدید بیسآ یازجا ضیوعت

هلب

 ایآ
 نامرف هدید بیسآ یازجا ضیوعت زا دعب

؟ دهد یم ادص شخرچ ماگنه

ریخ

 ساسارب اهریات داب تیعضو یسررب
29PSI ای2ba یتسیاب هک درادناتسا

. دشاب

ریخ

هلب

 ایآ
 وردوخ درادناتسا اب قباطم اه کیتسال داب

؟ تسا هدش میظنت

 هدومن میظنت درادناتسا اب قباطم کیتسال داب
.دییامن یسرربً اددجم نامرف یادص و

 ایآ
 ماگنه نامرف کیتسال داب میظنت زا دعب

؟ دهد یم ادص شخرچ
هلب

ریخ

هلب

ریخ

. دیدرگ بیع عفر

؟ دهد یم ادص نامرف وردوخ تکرح نامز رد کلیبرغ شخرچ ماگنه ایآ ؟ دهد یم ادص نامرف ، وردوخ فقوت نامز رد کلیبرغ شخرچ ماگنه ایآ

(A1) یلومعم نامرف 

 (A1-4) نامرف هبعج (A1-3) کبیس(A1-2) نامرف خاشراهچ هطساو و خاشراهچ (A1-1) یدومع نامرف لیم

. دهد یم ادص شخرچ ماگنه نامرف

 (A2 )کیلوردیه نامرف

 (B) قیلعت متسیس دیدزاب

 ایآ
یدومع نامرف لیم ضیوعت زا دعب
؟دهد یم ادص شخرچ ماگنه نامرف

. دیدرگ بیع عفر

. دییامن هعجارم (A1-2) هلحرم هب

. دییامن هعجارم (A1-2) هلحرم هب

(A2-3) کیلوردیه نامرف هبعج یسررب(A2-2) کیلوردیه پمپ یسررب (A2-1) هیلوا یاه یسررب

هلب

.دیورب)A2-2( هلحرم هب

.دوش هعجارم (A2-3) هلحرم هب

(B3) ریات(B2) ولجرنف کمک )گنیربلب(ناقاتای(B1) سولپ

دیورب )B2( هلحرم هب

 ایآ
؟دهد یم ادص شخرچ ماگنه نامرف

 دیدرگ بیع عفر

ریخ
هلب

. دیدرگ بیع عفر

. دیدرگ بیع عفر

. دیدرگ بیع عفر

. دییامن هعجارم (A1-4) هلحرم هب

هلب

 یداعریغ یادص هنوگره هک یتروص رد
 مسقم ریش و کج زا نامرف شخرچ رثا رد
 هدینش کیلوردیه نامرف تاعطق ی هیقب و
 نامرف هبعج ،دنشاب یتشن یاراد ایودوش
. ددرگ ضیوعت لماک تروصب دیاب

 ایآ
 نامرف ، نامرف هبعج ضیوعت زا دعب

؟ دهد یم ادص شخرچ ماگنه

هلب

هلب

ریخ

.دییامن هعجارم )B3( هلحرم هبهلب

هلب

 لماک ندناخرچ هب عورش اجرد تلاح رد
.دییامن  تسار و پچ تمسب نامرف

 ایآ
 هندب اب ریات شخرچ ماگنه نامرف
 ادص دیلوت ثعاب و هدرک روخرب

؟دوش یم

 ماجنا ادتبا زا تقد اب ار یبای بیع لحارم
ریخ.دیهد

هلب

 فرطربار هندب اب ریات دروخرب لماع
.دییامن

هلب

 ایآ
 دوجوم داریا ندرک فرطرب زا دعب
دهد یم ادص شخرچ ماگنه نامرف

 دیدرگ بیع عفر

ریخ

هلب

هلب

 ؟دشاب یم یلومعم نامرف یاراد وردوخ ایآ

. دییامن یسررب و لرتنک ار (B1,B2,B3) لحارم

.دییامن یسررب و لرتنک ار (B2) و (A1-1,2,3,4) لحارم

 .دییامن  تاریمعت و یبای بیع هب مادقا سپس و هدرک لصاح نانیمطا ... و تافداصت زا یشان یگمرفد ،وردوخ عافترا ندرک مک رثا رد هندب هب کیتسال دروخرب مدع ،  وردوخ عافترا ،ریات و گنیر ندوب درادناتسا تحص زا یمادقا هنوگره زا لبق

هلب

ریخ

 ایآ
یدومع نامرف لیم ضیوعت زا دعب
؟دهد یم ادص شخرچ ماگنه نامرف

. دیدرگ بیع عفر

ریخ

هلب

(A) نامرف متسیس دیدزاب

 تروص نیا هب نامرف خاشراهچ تمالس یسررب
 نامرف لیم یبارخ مدع زا نانیمطا زا سپ هک
 یم لصتم هطساو هب هک خاش راهچ یاهتنا یدومع

 سپس و هتشاد هگن تباث یلفق ربنا اب ار دشاب
 و پچ هب )1( هرامش لکش قباطم ار کلیبرغ

. دیناخرچب تسار

ایآ

 هدهاشم خاشراهچ رد یسوسحم یقل
؟ددرگ یم

 نیا هب نامرف خاشراهچ هطساو تمالس یسررب
 هک ار خاشراهچ هطساو یاهتنا تمسق هک تروص
 ربنا اب ار دوش یم لصتم نامرف هبعج نوینیپ هب
 قباطم ار کلیبرغ سپس و هتشاد هگن تباث یلفق

. دیناخرچب تسار و پچ هب )1( هرامش لکش

 و پچ تمس هب راب دنچ ار نامرف ادتبا
 تفس تیعضو سپس دیناخرچب تسار تمس
. دییامن یسررب نامرف کلیبرغ هرهم ندوب

ایآ

، کلیبرغ هرهم ندرک تفس زا دعب 
ادص شخرچ ماگنه نامرف 

؟ دهد یم 

. دیدرگ بیع عفرریخ

هلب

هلب ریخ

. دییامن هعجارم (A1-3) هلحرم هب

ایآ

 خاشراهچ هطساو رد یسوسحم یقل
 هدهاشم
؟ددرگ یم

ایآ

 ماگنه نامرف ، خاشراهچ ضیوعت زا دعب
؟ دهد یم ادص شخرچ

هلب

هلب

ریخ

هلب

 ؟دشاب یم کیلوردیه نامرف یاراد وردوخ ایآ

.دییامن یسررب و لرتنک ار (B2)و (A2-1,2,3) و (A1-1,2,3,4) لحارم

ریخ

هلب

هلب

یشچیپ یقل )1( هرامش لکش

یعاعش یقل )2( هرامش لکش

هلب

تاریمعت یامنهار قباطم ار نامرف خاشراهچ
هرامش اب نامرف متسیس 

PDX100RM1E/3 /1

.دییامن ضیوعت )36 یلا 28 هحفص(

ریخ

.دییامن ضیوعت ار کبیس

. دییامن هعجارم (A1-4) هلحرم هب

کیلوردیه نزخم نغور حطس دیدزاب )4( هرامش لکش

. دیدرگ بیع عفر

 رنف کمک نوتسیپ لیم یور رب ار تسد
 هب عورش اجرد تلاح رد سپس هداد رارق
  تسار و پچ تمسب نامرف لماک ندناخرچ

.دییامن

هلب

ریخ

هلب

 هب تسد طسوت ورین لامعا اب یلبق تیعضو رد  
 نازیم ، نامرف هبعجروحم  تهج رد  ینایم کبیس
 یسررب و لرتنک ار نوینیپ و یا هناش هدند نیب یقل

 .دییامن

ایآ

 یسوسحم یقل نوینیپ و یا هناش هدند نیب 
؟ دراد دوجو

هلب

ریخ

کیلوردیه پمپ همست میظنت هوحن )3( هرامش لکش

 تاعطق سپس هدومن نشور ار وردوخ ادتبا
 ریش لماش کیلوردیه نامرف هبعج

 ظاحل زا ار کیلوردیه کج ، کیلوردیه
 هدومن یسررب نغور یتشن دوجو مدع
 پچ  هب اهتنا ات هبترم دنچ ار نامرف سپس

.دیناخرچب تسارو

.دوش هعجارم (B1) هلحرم هب

) (Bقیلعت متسیس لرتنکو یسررب هب
.دوش هعجارم

ولجرنف کمک هعومجم تاعطق )5( هرامش لکش

) (Bقیلعت متسیس لرتنکو یسررب هب
.دوش هعجارم
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