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 آریا مبتکرین الوند  شرکت دانش محور دام سازنده: 
  72واحد ساختمان مرکز رشد.  ،یبه فرودگاه، ساختمان پارک علم و فناور  دهینرس ، یهمدان  نیسردار حس دیهمدان، بلوار شه

 08132569277  تلفن:

  08132569277 فکس:

  info@dama-arya.com  پست الکترونیک:

 arya.com-www.dama  پایگاه اینترنتی:

 

 

 تهیه و تنظیم از

 

 

  

 گروه تحقیق و ترویج سالمت گله های شیری 

 دام آسا

http://www.dama-arya.com/
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 مقدمه:

شرکت دام آریا مبتکرین الوند در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات نوین دامپروری مانند دستگاه های سم چینی، قشو برقی و ...  

کند.   می  در    اینفعالیت  ر  استتالش  شرکت  با  کنع تا  تولید  کیفیت  باالترین  با  محصوالتی  المللی  بین  استاندارهای  این .  دایت 

 . ستدر آسایش و رفاه گله های شیری برداشته ا  آسان و امنیت باالی کاربر، گامی بزرگدلیل کاربری ه ب داتتولی

-DEباکس سم چینی برقی مدل  این کتابچه دارای اطالعات و دستورالعمل های الزم برای نصب، راه اندازی و نگهداری از محصول

 . است 220

 .اند مناسب نیست این محصول برای استفاده در مناطقی که با خطر انفجار مواجه • 

های   • بخش  حداقل  باید  دارند  را  دستگاه  این  از  استفاده  مسئولیت  که  افرادی  تمامی 

 . کنند مطالعه را دستورالعمل نیا یمنیا موارد و استفاده نحوه

  نیا  یها  بخش   یتمام  د یمحصول با  نیا  ریتعم  ای  یافراد مسئول نصب، نگهدار  یتمام •

 کتابچه را مطالعه کنند. 

تفس  ،کاربر • و  استفاده  تمام  نیا  ریخود مسئول  اگر     طیشرا  یدستورالعمل تحت  است. 

تفس  یسوال با  ارتباط  ا  ریدر  از  دار  نیدرست    ای و    محصول  سازنده  با لطفا    د یکتابچه 

 .دیمشورت کن  بخش سرپرست

 . دیده قرار کاربران دسترس  در و نصب محل یکینزد در را دستورالعمل نیا •

  به .  د یکن  ادداشتی   را   نظارت  و  نصب  نحوه   ،ینگهدار  و   ریتعم  به  مربوط  اطالعات  ی تمام •

 . شود هعمراج 6.1 مهیضم

 باشد. یآن توسط سازنده ممنوع م ینوشتار د ییتا نبدودستگاه  نصب نحوه در راتییتغ •

  با  است،   امده ین  دستورالعمل  نیا  در   که  ینگهدار  و  ریتعم  یها  تیفعال  هرگونه  یبرا •

 . د یریبگ تماس سازنده

 . دیکن رفتار  است آمده 3 بخش  در که یمنیا نکات مطابق طیشرا ی تمام در •

صورت  باکس،  یمنیا  و درست    عملکرد • در  شرا  یتنها  به    هیتوص  ینگهدار  طیکه  شده 

 شوند، قابل ضمانت است. تیموقع و درست رعا 
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 فروش محصوالتگارانتی  و خدمات پس از  

گارانت  یدارا  کیدرولی و ه  ی برق  ینیسم چ  باکس  زمان مشخص  )وارانت  نیو همچن  یمدت  از فروش  بر   است(  یخدمات پس  که 

 باشد. یقرارداد الزم االجرا م یمبنا

 یگارانت

چنانچه در طول مدت مذکور .  دی نما  ی م  نیتضم  ،لیتحو  یگواه  خیتار  از  سال  ک ی  مدت  به  را  محصول  تیفیک  و  یی کارا  داما  شرکت

نواقص  ب یمعا ناش  ی و  که  شود  مشاهده  محصول  رضا  ی در  عدم    مواد  و   مصالح   بردن  کار   به  ا ی   و   شده   ن ییتع  مشخصات  از  تی از 

  را   نواقص  و  ب یمعا  داما   شرکت  ،نباشد   مربوط  داریخر  عملکرد  به  که   ی نقص  و   بیع   گونه  هر   ی کل  طور  به  و  باشد   نامرغوب  و   نامناسب 

 . د ینما یم رفع خود نهیهز  با

 یوارانت

و خدمات پس از    ی دکی قطعات    نیدستگاه، تام  انهیسال  سیسرو  ،یو نگهدار  ریتعم  شرکت داما وارانتی محصوالت خود را که شامل 

 .  دینما  یسال تعهد م  5مدت  بهاست را فروش محصول 

 .  است داریبه عهده خر یاقدامات در دوره وارانت نیا نهیهز

 .است اعتبار فاقد   نامه ضمانت ،محصول حیصح ینگهدار و  موقع  به سیسرو عدم صورت در

  سیسرو  جهت  شرکت  ی فن  بخش  با کارکرد آن رخ دهد باید به سرعت  در    ی مشکل  ا ی  ه ونبود  حیصح  دستگاه  عملکرد  که  یصورت  در

 تماس بگیرید. دستگاه  و بازدید از

 . می شودضمانت نامه باطل  ، ثالث شخص توسط دستگاه سیسرو ای ریتعم گونه هر صورت در

 . گیردتوسط شرکت داما انجام  ستیبا یدستگاه م سیسرو یدوره وارانت یط
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 گواهی انطباق محصول 

 شرکت دام آریا مبتکرین الوند 

 مدیر عامل: سعید اکبری 

محل قانونی شرکت: همدان، بلوار سردار شهید حسین همدانی، پارک علم و فناوری استان همدان، ساختمان  

 72مرکز رشد، طبقه همکف، واحد 

 شماره های تماس  

09120121676-  09186361631- 08132569277 

arya.com-www.dama 

 ینی برقی نام  محصول: باکس سم چ

 DE_220مدل: 

 محصول از انجمن جراحی دامپزشکی ایران کیفیت   دارای تاییدیه  

 طراحی اصولی و حداقل احتمال جهت خطرات انسانی تولید شده است.  و  دستگاه با رعایت استانداردهای ایمنی 

 

 

 

  

http://www.dama-arya.com/
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 مروری بر معانی اشکال استفاده شده در متن: 

 

 توجه! 

 

 

 خطر: 

 ولتاژ باالی برق

 

 

 خطر: 

 دمای باال 

 

 

 نکات: 

 حاوی نکات کوتاه و مفید برای استفاده آسان تر و ساده تر است. 
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 هشدارهای ایمنی 

تعدادی تابلوی هشدار دهنده روی دستگاه نصب شده است. لطفا هنگام استفاده از دستگاه به آن ها توجه نموده  

 و نکات ایمنی را رعایت کنید. 

 توضیحات نماد

 وجود خطر برق گرفتگی  • 

 

 خطر له شدن دست •

 

 قبل از شروع کار، دستورالعمل کار با دستگاه را بخوانید.  •

 در هنگام کار از عینک ایمنی، ماسک ایمنی و گوشی صداگیر استفاده کنید.  •

 

صورت منظم از جهت قابل تشخیص و  ه عالئم هشداردهنده روی دستگاه را ب • 

 نموده و در غیر این صورت آن ها را تعویض نمایید.خوانا بودن بررسی 
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 اطالعات فنی دستگاه .1

 

  مشخصات فنی دستگاه 

 کیلوگرم 770 وزن 

 

 متر 2 طول 

 متر1 عرض

 متر2 ارتفاع

)شست و شو نباید با فشار   امکان شستشوی کامل دستگاه پس اتمام عملیات سم چینی ضدآب با تابلو برق

 باالی جریان آب انجام گیرد(.  

 شب ر نور مناسب برای کار د • ویژگی های خاص 

طراحی پنل برق به شیوه ای که استفاده از فرز در قسمت های مختلف دستگاه بدون تداخل   •

 است.سیم و با ایمنی باال امکان پذیر 

 مقید سازی دست و پاها بدون نیاز به طناب که باعث افزایش سرعت سم چینی می شود  •

 )امکان نصب چرخ به صورت سفارشی وجود دارد( با استفاده از جرثقیل جایی ه ب جا
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 . نحوه نصب 2
 

 

اطالعررات بخش شمایی کلی از مهمترین اجزا و عملکردهای دستگاه را ارئه می دهد. اگررر  این   •

 جزئی تر در جای دیگر این کتابچه باشد، شما به آن قسمت ارجاع داده خواهید شد.

 طراحی دستگاه شما ممکن است با تصاویر زیر متفاوت باشد. •

 

 DE-220صیف اجزای اصلی مدل  تو. 2.1

 

 اختصاصا برای سم چینی در گله های گاوهای شیری طراحی شده است.   DE-220مدل  

 

 تصویر زیر نشان داده شده است. قسمت های اصلی باکس سم چینی در  
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 مشخص شده اند(   1)اجزا در تصویر شماره    DE220جزای اصلی باکس  ا

 توضیحات نام قطعه  شماره

کنترل دستگاه کامال ضد آب بوده و همچنین امکان دسترسی آسان سم چین در ارتفاع و فاصله مناسب به کنترل   کنترل دستگاه  1

 دستگاه وجود دارد 

توان برای مقید سازی همزمان دست، پا یا  نظر به اینکه کلید های کنترل تمامی موتورها یکجا در دسترس است می 

 هردو دست از آن استفاده کرد

طح شدن با  سدرجه و هم    90دارای قابلیت باز شدن توسط وینچ برقی یا به صورت دستی به سمت باال تا زاویه   درب ورودی  2

 است.   سقف جهت ورود راحت گاو به باکس 

ازه گاو قابل تنظیم است و گاوهای با جثه کوچک )تلیسه ها(  توسط درب ورودی اندازه داخلی باکس متناسب با اند

 بزرگ به راحتی در باکس مقید می شوند.   یا

عصایی فلزی برای   3

 مقید سازی پاها 

مقید سازی پاها از قسمت مفصل خرگوشی به صورت ایمن انجام می شود و سم حیوان در منحنی ثابت کننده در  

بدون نیاز به بستن  عملیات سم چینی  شده و   ثابتمحکم    تسانتی متری از سطح زمین به صور  120  الی  90  ارتفاع

 . استطناب امکان پذیر  

داخل را اشغال نکرده و حیوان به راحتی وارد باکس می  فضای  درب خروجی باکس به طرفین باز و بسته می شود و   درب خروجی برقی 4

ر برروی کلید فرمان درب خروجی بسته شده و گردن حیوان به سرعت قفل با فشا  ،شود. به محض عبور سر حیوان

 می شود. 

 سیستم برقی قابل شستشو بوده و با رعایت تمامی استانداردهای ایمنی، طراحی و نصب شده است.  سیستم برقی 5

 مقید سازی دست ها  6

 

 

به مچ )بخلق( و قطع جریان  وارده  مکانیزم مقید سازی اصالح شده توسط مچ بند فوالدی جهت جلوگیری از فشار  

 . ناشی از فشار طناب بکار گرفته شده استخون  

درجه ای با افق، مقید سازی را    45دلیل زایه  به    .سانتی متری از سطح زمین است  75تکیه گاه دست در ارتفاع   تکیه گاه دست 

انداختن وزن حیوان برروی دست خود و آسیب های احتمالی جلوگیری می کند. نقطه  آس از  ان و سریع نموده و 

که باعث آسایش حیوان و سهولت سم چینی می   استدرجه به سمت بیرون باکس    20-17زاویه تکیه گاه دست  

 شود. 

پوسیدگی به جای چوب برروی جایگاه نگه دارنده دست  استفاده از تفلون پالستیکی مقاوم در برابر گرما، سرما و   تفلون ها

 حیوان 

 صنعتی و ضد آب  SMDفراهم نمودن نور متمرکز تا شعاع دو متری از جایگاه سم چینی با استفاده از پروژکتورهای   سیستم روشنایی 7
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 . نکات ایمنی 3

 نکات ایمنی کلی  3.1

غیرمجاز، هیچ گونه ضمانت و مسئولیتی در درصورت تعمیر یا نصب توسط افراد  • 

 برابر خسارات وارده پذیرفته نخواهد شد. 
 سازنده تماس بگیرید.   شرکت  درصورت بروز مشکل با •

های الزم را  احتیاط  محیط کار اطراف محل نصب باید امن باشد و مسئول نصب باید   •

 برای نصب امن درنظر بگیرد. 

 ار ممنوع است. نصب و راه اندازی در محیط با خطر انفج •

 طراحی محصول به گونه ای است که در آب و هوای طبیعی استفاده از آن امن است.  •

نوشته شده در این دفترچه در حین نصب  مسئول نصب باید از رعایت تمامی نکات   •

 مطمئن شود. 

 ابزارهای ایمنی نصب شده برروی دستگاه نباید خارج شوند.  •

درصورت اجرای به موقع و درست ضرورت های  کارکرد صحیح و ایمنی دستگاه تنها  •

 گونه که توضیح داده شده است(، ضمانت می شود.   نگهداری )همان

 

 در حین استفاده   3.2

انجام   ستگاه درحالدبرروی پیش از شروع کار مطمئن شوید که هیچ کاری  • 

 نیست و دستگاه آماده فعالیت می باشد. 
حضور داشته باشند، اطمینان از    ،کار برروی دستگاهافراد غیرمجاز نباید در هنگام نصب و   •

 این مهم، مسئولیت فرد عامل می باشد. 

 

 افراد عامل   3.3

 سال و یا بیشتر باشد.   18باید حداقل    لسن فرد عام • 

 اجازه کار با دستگاه و برروی آن را دارند. مجاز  تنها افراد   •

  که آموزش کافی برای آنها داده شده است باید برروی دستگاه انجام شوند  یتنها عملیات •

 حفظ و نگهداری دستگاه می باشد. که شامل استفاده معمولی و فعالیت های  

د  ن ل رخداد آنها وجود دارد آشنا باشند تا بتوانا افراد عامل باید با تمامی شرایطی که احتم •

 هند. واکنشی سریع و موثر در هنگام خطر نشان د

حال قصور و یا در خطر است و به نوعی با استاندارهای  در  اگر مشاهده شود که فرد عامل   •

 یا صاحب دستگاه اطالع داده شود.   ایمنی سازگار نیست، حتما باید به مدیریت

 پوشیدن کفش ایمنی هنگام کار با دستگاه اجباری است.  •

 اجباری است. داشتن لباس کار مناسب در هنگام کار با دستگاه   •

تمامی کارمندان باید دستورالعمل های ایمنی برای جلوگیری از ایجاد خطر برای خود یا   •

 دیگران رعایت کنند و همواره مطابق دستوالعمل های داده شده رفتار کنند. 
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 . عملکرد دستگاه 5

 

ته  را هنگام هرگونه فعالیتی برروی دستگاه به همراه داش 3توضیحات داده شده در بخش  •

 تواند باعث ایجاد صدمات جدی شود.  خطا در انجام آنها می  د چراکهیباش

 

 کار با دستگاه  5.1

 

مراحل قرار دادن گاو درون 

 باکس

 توضیحات

 قرار گیرند. راهرو گاوها باید در داخلچینی، سم  فرایند طی  همچنین و کار شروع از پیش 1

 باشد  باز نیمه جلو درب و باز باکس عقب درب 2

3 

 ایی  گونه به شود بسته جلودرب   جلو،  درب از سرعبور   و  باکس  داخل به دام ورود از پس

به هیچ    و کتف دام در داخل باکس باشد. گیرند قرار جلو درب  لوله های    بین دام گردن که

انتهای راهرو به سمت باکس با سرعت زیاد   از  اولین دام را به    هدایت وجه دام را  نکنید و 

 . آرامی وارد باکس کنید. در صورت ورود با سرعت باال، به دام و باکس آسیب وارد می گردد

4 
  سانت  20و کتف دام حداکثر   شود تنظیم  گاو  بدن اندازه به و  شده  قفل باکس عقب درب

 .  از لوله های درب جلو فاصله داشته باشد )یک وجب دست(

5 

 پاهای  روی  از فشار که ای گونه به شود سفت سینه کمربند عقب، درب قفل  بستن از پس 

 به سینه کمربند چنانچه شود.   کنده زمین از ها دست که بصورتی نه اما شود برداشته  جلو

 به عقب پاهای و شده خارج  عادی حالت از دام شود می باعث شود سفت  زیادی مقدار

 می شود نزدیک باکس کف به دام پشت و خورده سُر جلو سمت

6 

به گونه ای که همیشه قسمت باز اهرم   کرده وصل پاها از یکی به را خرگوشی مفصل اهرم

سمت راست باشد  به سمت بیرون باکس باشد. به عنوان مثال برای پای راست دهنه اهرم به 

 جایی تا در این حالت باال بردن اندام حرکتی را آغاز کنید  و در مفصل خرگوشی قرار گیرد.

 شده و کف سم در آن جایگاه ثابت شود. .  سم جایگاه  منحنی به نزدیک  که اندام 

ارتفاع   پا  جایگاه  منحنی  است ذکر  قابل  ✓   تنظیم قابل    متر سانتی  120 تا  90 با 

 .است

 می تحمل را دام وزنعقب که دیگر پای که باشید داشته توجه پا کردن باز هنگام   ✓

 .داشته باشدقرار کف روی بر  ،کند

 دام به حتما چینی،  سم جایگاه در دیگر پای کردن ثابت   و پا  آورن پایین برای ✓

 مقید   ار مقابل پای  سپس و انداخته پا  روی بر را خود وزن تا   شود  داده فرصت

 روی بر  دام پشتی وزن تمامی  نشود داده دام  به فرصت این که صورتی در    کنید

 وارد فشار خرگوشی مفصل  به و شده ثابت یچین سم  جایگاه در که اندامی میفتد



 DE-220 راهنمای استفاده از باکس سم چینی برقی مدل: 

pg. 14 
 

 .کند می

پای راست    پس  مثال رطوه  ب را سم چینی  پای چپ  پایین می گذاریم  را  هنگامی که آن 

دهیم   اجازه  باید  لذا  نکشیم  باال  کسب  بالفاصله  از  پس  و  بایستد  خود  پاهای  روی  دام 

 اطمینان از ایستادن کامل دام روی پاهای خود پای چپ را به داخل جایگاه باال بکشیم. 

7 

 بسته بند مچ از استفاده با  شده بسته جایگاه در که پایی مخالف دست   :ها دست بستن

 سمت به طناب گره قسمت که ای گونه به داده قرار پاشنه و  بخلق بین را  بند شود. مچ

 بند به سمت بیرون باکس باشد. سپس   قسمت باز مچ  و  دست و گره به سمت پایین جلوی

 .)برروی کنترل دستگاه(کنید استارت دکمه ی    گرفتن به شروع طناب کردن جمع جهت

 تا دهید فشار ای ضربه صورت به را استارت دکمه ی   مچ بند شدن محکم جهت ✓

 .شود جلوگیری طناب شدن پاره  از و نشود کشیده سرعت به طناب

 بند مچ کرده، باز را طناب متر سانتی 20 الی 15 مقدار به دست کردن آزاد برای ✓

 .کنید آزاد را دست و کرده خارج دست از را

8 

باز   را عقب درب و آورده پایین آرامی به را شکمی کمربند چینی سم عملیات اتمام از پس

 گاوی سپس  دارید. نگه است گرفته قرار باکس  داخل که گاوی پشت را بعدی گاو کنید و 

 به  گاو  عبور از بعد و  کرده پس از باز کردن درب خروجی آزاد  ددار قرار باکس   داخل که

به هدایت  باکس داخل سمت به را پشتی گاو  بیرون، سمت  از دام عبورسر محض کنید. 

 .ببندید را درب جلو، درب
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 :الزامیست زیر نکات انجام باکس درون گاو خوابیدن از جلوگیری جهت 
 روی از وزن مقداری و باشد  زمین روی ها  دست که شود سفت ایی اندازه به سینه کمربند •

 .شود برداشته ها  دست

 پایین دلیل  به و شده متمایل جلو سمت به حیوان پاهای  حد، از بیش  بردن باال صورت در •

 باعث  و  شود می کشیده گاو  های دست بغل زیر به سینه کمربند گاو، عقب  قسمت آمدن

 آمدن پایین هنگام  در نتیجه در شود می ها دست شدن حس  بی همان یا  و دام خستگی

 .بود نخواهد شدن بلند  به قادر دام

عقب   سینه جلوی  به نسبت متر سانتی  40 حدود اما شود بسته االمکانتی  ح سینه کمربند •

 کرد.  استفاده کردن گاو بلند برای آن از بتوان گاو  خوابیدن هنگام  در تا باشد  تر

 کردن باز با  سرعت به توان ی م دیداخل باکس خوابدر دام   باال  نکات تیرعا  وجود با  چنانچه •

( و در  3آزاد کردن فنر )تصویر  و  (  2ی درب )تصویرباال  قسمت  در درب جلو    یلیر  لیپروف

جهت    ها،  درب  کامل   برداشتننهایت   باز  راهروی  یک  و  کرد  آزاد  کامال  را  درب  جلوی 

 (4ویر)تص ایستادن و حرکت به سمت جلو و خروج از باکس فراهم کرد 

که می بایست قسمت کف راهروی خروجی باکس سم چینی با کف باکس   است ذکر قابل  •

 حرکت و خروج از باکس با اختالف ارتفاع مواجه نشود.  هنگامهم سطح باشد تا دام در  
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تعادل دام در حین سم چینی دست و پای مخالف را به  حتی االمکان جهت حفظ   • 

 . صورت هم زمان سم چینی کنید

 .باشد شیاردار بتن باید دارای دام ورود راهروی •

 .باشد  شیاردار و تمیز سالن کف حتما باید  بخش انتظار گاوها رد •

 پیدا تجمع دستگاه اطراف و زیر  آب که ای گونه به باشد، خشک دستگاه کف •

 جمع از تا  باشد اطراف به  مالیم بشی دارایکف بهتر است از جنس بتن و    .نکند

 .شودی جلوگیر  رطوبت ماندگاری و شدن

 که شود داده پوشش ایی گونه به آن اطراف و شود نصب مسقف محلی در دستگاه •

 وجود باکس  داخل و روی بر باران و برف ورود  برای راهی زمستان فصل در

 .باشد نداشته

 روی بر تا شود داده فرصت دام به باید شکمی کمربند آوردن پایین هنگام در  •

 . بگیرد قرار خود پای و دست چهار

به این    .شود استفاده  گاو  پشت گاو  روش از حتما باکس داخل به گاو  ورود برای •

 پشت بعدی  گاو  و شود  باز پشتی درب راس، هر چینی سم  اتمام  از معنی که بعد

 .گیرد قرار باکس درون گاو

 حیوان سینه زیر چینی  سم  عملیات هر برای بایستی همواره سینه کمربندهای  •

 وارد ویزیت جهت فقط و باشد نداشته چینی سم  دام اگر حتی شوند فیکس

 .باشد شده  باکس 

 :بگیرد قرار نیروها اختیار در  باید زیر موارد چینی  سم بخش در ❖ 

 اولیه های کمک جعبه •

 زیر مشخصات با ماهانه مصرف جهت کوهنوردی طناب •

 متر(  5آن ضامن و جلو درب برای استفاده  متر )جهت میلی 6 طناب ✓

 متر  3 متر میلی  7 طناب ✓

 متر  14 متر میلی  9 طناب ✓

 چینی  سم  واحد اختیار ر د باکس  اطراف و  کف شوی و  شست جهت مناسب آب •

 .بگیرد قرار

 انبردست، چهارسو، و  دوسو  گوشتی پیچ  فرانسه، آچار شامل  مناسب ابزاری پک •

 گریس  پمپ فندک، کاتر،

 یروین ورود صورت در و باشند  مشخص و ثابت د یبا ینیچ سم بخش یروهاین •

 قرار ی کاف نظارت و آموزش مورد  را شخص د یبا ی نیچ سم بخش سرپرست د یجد

 .ردیگ  فرا را دستگاه  با  کار نحوه تا دهد
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 ست و پا مقید سازی د 5.2

 

 

 

  
 

 

برای جلوگیری از ایجاد جراحات ضروری   6و  5دقت در انداختن قالب دست و پا مشابه تصویر  •

 . می باشد

 

 . نگهداری از دستگاه 6

 احتیاط  
ل و صحیح دستگاه هنگام استفاده و نیز تعمیرات به موقع آن برای اطمینان از امن  کامو تعمیر  از نصب   •

 بودن دستگاه مطمئن شوید. 

توانند فعالیت های مورد نیاز برای نگهداری و تعمیر دستگاه را    تکنسین های آموزش دیده میتنها   •

 انجام دهند. 
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 جدول نگهداری از دستگاه  6.1

مدل   ی نی مراقبت از باکس سم چ فعالیت هایی که برای نگهداری از دستگاه باید انجام شوند را نشان می دهد.جدول زیر  

DE-220 باکس   لیالزم در زمان تحو  ی . آموزش هاردیصورت گ  دهیآموزش د  یروهاین ا ی رویتوسط ن ریجدول ز یط  دیبا

 شود.  یشده داده م  یمعرف   ی روهاین ای رویبه ن یدر دامدار

 برقی چینی سم باکس سرویس  لیست چک
 ساالنه ماهانه  هفتگی  روزانه نوع سرویس 

 دستگاه  برق  کردن چک

 

*    

 موتورها  تمامی کارکرد کردن چک

 

*    

  کاری گیریس  و پارگی  وجود عدم و  ها طناب اتصال از اطمینان و ها  طناب کردن چک

 ها  قرقره  و ها  طناب

 

*    

 کار اتمام از پس  ها   باکس تمیزکاری و شو و شست

 

*    

 کار پایان از پس  اصلی تابلوی از دستگاه   برق  قطع

 

*    

   *  شارژ روغن در صورت کاهش و  نیسطح واسکازبررسی 

 و الکتروموتورها ها  گیربکس های مهره  و پیچ بررسی

 

 *   

 ها   یاتاقان کاری گیریس

 ها   قرقره  و ها   طناب کاری گیریس

حرکت   یمحدود کننده پشت ران در قسمت درب عقب که دارابخش   کاری گیریس 

 است ییکشو

 یقفل درب خروج یها نیو پ  یقفل درب ورود یها نپی  کاری گیریس

 

 *   

درب عقب،   یها، لوال ربکس یشکم، گ نچیقسمت درب جلو، و ی ها چیپ جک کردن 

 شل بودن بسته و سفت شوند  ا یدرب و در صورت باز و  یکشو

 *   

   *  گیربکس به موتور اتصاالت  و وینچ  های یاتاقان های  مهره  و پیچ ندکر چک

 چک کردن ارت متصل به دستگاه توسط پرسنل مجرب  

 

 *   

  *     ها گیربکس واسکازین کامل  تعویضاولین 

  *   تعویض طناب های معیوب

 *    تعویض کامل واسکازین گیربکس ها )از بار دوم به بعد( 
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 نظافت دستگاه  6.2

 
 

 قطعات   6.3

 

 توضیحات 

سفارش،   برای برای اطالع از امکانات و قطعات موجود  aray.com-www.dama  به سایت •

 مراجعه کنید.

 

 

 

  

 توضیحات  

 تمیز کردن دستگاه نیازمند به فشارقوی آب است.  •

درهنگام نظافت با فشار آب قوی از تماس آب با یاتاقان ها، وینچ ها و موتور جلوگیری شود چرا  •

 که اسپری آب در این قسمت ها می تواند عمر دستگاه را کاهش دهد. 

http://www.dama-aray.com/
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 . ضمیمه 7

 دفترچه گزارش  7.1

 نوشته شود: ، در تاریخ های خود آورده شود و در قسمت توضیحات در مورد عملیاتی که انجام شده دفترچهموارد زیر باید در 

   قطعات ضیتعو •

 باکس   در اتفاق  هرگونه رخداد •

 رات ییتغ و اصالحات •

   یاضطرار ترمز دکمه شاتیآزما •

 دستگاه  یمنیا قطعات آزمایش •

 توضیحات عامل )فرد مجاز، تکنسین(  تاریخ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


