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  Cathodic disbonding testجدایش کاتدیدستگاه آزمون 

 دستورالعمل راه اندازی و کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

شروع اولیه

کار با دستگاه

اهعیب یابی دستگ
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 معرفی دستگاه : 

کانال خروجی ولتاژ با قابلیت اندازه گیری جریان و ولتاژ خروجی و ولتاژ مرجع  24دارای  ،دستگاه تست کاتدیک  

. این دسددتگاه به منظور قرائت ولتاژ بین خروجی و مرجع می باشددد  کانال مسددت ل  24این دسددتگاه دارای  . می باشددد

عدد نمایشگر سه رقمی برای  48. خروجی به شکل مست ل می باشد 24در ولت  5تا  0کنترل ولتاژ بین دارای امکان 

به صددور  ما ا نمایش را در هر یک از کانکشددن ها ولتاژ و جریان  ،جریان خروجی دسددتگاهشددد  نمایش ولتاژ و 

 می دهد .

 
 مشخصات فنی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات واحد مقدار 

 تک فاز ولت 220 ولتاژ

 حداکثر آمپر 2.5 جریان

 حداکثر وا  300 توان

  C° 10 - 40 دما

  % 50کمتر از  رطوبت

   LED نمایشگر

  cm 54×44×34 ابعاد

  Kg 12 وزن
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 راهنمای کار :

برق دستگاه را با توجه به مشخصا  فنی دستگاه  به پری  مناسب اتصال و با استفاده  ،ضمن رعایت تمام موارد ایمنی  

را روشن نمایید . در این حالت نمایشگر    MAINار  دستگاه را اتصال دهید و سپس کلید  ،از  سیم ار  مناسب

 بصور  کامل روشن میگردد و بعد از چند ثانیه در حالت آماده بکار قرار میگیرد. LEDروشن و در مد تست 

 
 سپس دستگاه به منظور راهنمایی کاربر توسط  نمایشگر ولتاژ و جریان را به صور  زیر نمایش می دهد .   

 
 

 
 ولتاژ و نمایشدگر پایین جریان خروجی هر کانال را نشدان می دهد. سدپس نمایشدگر ها جریان و ولتاژ نمایشدگر باا   

( با زدن دکمه کنار REFخروجی )+( را نشدددان می دهد.   قابل  کر اسدددت در صدددور  نیاز به قرائت ولتاژ مرجع )

 ولتاژ مرجع را نشان می دهد. در این حالت ممی  روی نمایشگر بصور  چشمک زن عمل میکند. ، دستگاهنمایشگر

 خروجی دستگاه را نی  می توانید از ترمینالهای خروجی مطابق شکل زیر استفاده کنید

http://www.msrpco.com/


 

 شرکت دانش بنیان میراب صنعت
 021-43859512نمابر:  09356163030دفتر اهواز  071-36312103دفتر شیراز077-33443680بوشهردفتر تلفن:

www.msrpco.com       info@msrpco.com 

 
 

 

 کالیبره کردن دستگاه :

شتن کلید صور  هم مان  برای کالیبره کردن دستگاه با نگه دا ، دستگاه وارد مد کالیبره ثانیه 2مد   هبباا و پایین ب

کانال خروجی  2در ادامه  د و نمایشددگر جریان خاموو و نمایشددگر ولتاژ بصددور  زیر نشددان داده می شددود .میشددو

 وا  بصور  زیر اتصال دهید. 5اهم  10دستگاه را با دو م اومت 

دقت و عملکرد نهایی هر کانال  ،دستگاههشدار : دقت کنید در صور  عملکرد نامناسب در تنظیم و کالیبره کردن  

 مختل می گردد.

 

 
 برای این منظور از یک ولتمتر دقیق استفاده کنید. ولت تنظیم کنید . 50/2معادل  سپس توسط ولوم ولتاژ هر کانال را
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یان  لت جر حا تاژ هر دو 250در این  نان از تنظیم دقیق ول نال  میلی آمپر از م اومت عبور می کند . پس از اطمی کا

ثانیه نگه دارید . در این حالت در صددور  مناسددب بودن تنظیما  دسددتگاه  2انتخاب شددده دکمه پایین را به مد  

 نمایشگر بصور  زیر تغییر و تنظیما  جدید در حافظه دستگاه  خیره می گردد .

 
 

 

 کردن را متوقف میکند.شما را مطلع و کالیبره  ERRدر صور  وجود خطا در مراحل کالیره نمایشگر با عالمت 

 
 مالحظات

ستگاه را در محلی تمی  و عاری از گرد و غبار و رطوبت      ست د شمند ا ستگاه ، خواه سب از د ستفاده منا به منظور ا

 قرار دهید و در حین اناام کار ضمن رعایت اصول ایمنی موارد زیر را مد نظر قرار دهید .
شی در ترمینال های سیم ک سب بودن  صال کوتاه کردن آنها خودداری  *  از منا شوید و از ات خروجی  مطمئن 

 کنید .

 *  مراقب باشید ترمینالهای + به هم متصل نشوند.
 *  از مناسب بودن سیم ارت و ولتاژ تغذیه مطمئن شوید. 

ستفاده می کند شدن ا ستگاه از دو عدد فن جهت خنک  سیر عبور هوا از ،*  با توجه به اینکه این د  دقت کنید م

 پشت و دو طرف دستگاه مسدود نشده باشد .

 *  از قرار دادن ابزار و پارچه و لوازم متفرقه روی دستگاه خودداری فرمایید . 

 *  از خاموش و روشن کردن پی درپی دستگاه خودداری فرمایید .

 *  هنگام استفاده از دستگاه از ایجاد فشار و ضربه به پانل و ترمینالها خودداری نمایید .

 *  برای نظافت دستگاه از پارچه نرم استفاده نمایید . پارچه مرطوب را به هیچ عنوان روی دستگاه نکشید.

 عیب یابی :   
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 عیوب احتمالی وضعیت

 کابل ورودی دستگاه را کنترل کنید دستگاه روشن نمیشود

 فیوز اصلی راکنترل کنید 

دسدددتگاه نسدددبت به هی  دکمه ای 

 دهدعکس العمل نشان نمی 

 دستگاه را یک بار خاموو و پس از چند ثانیه روشن کنید

 

ولتاژ خروجی دسددتگاه با نمایشددگر 

 متفاو  است

 کانالهایی که دارای خطا هستند را ماددا کالیبره کنید
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