
  دستور العمل نصب ، راه اندازي و نگهداري درايرهاي تبريدي
  . باشد و ترجيحا در كمپرسورخانه نصب شود

ظرفيت دستگاه دراير بايستي از ظرفيت كمپرسور مصرفي بيشتر باشد و با افزايش دماي هواي ورودي كمپرسور به دراير و 
  )رجوع شود به جدول راهنماي انتخاب صحيح دراير در صفحه  

 50درجه سانتي گراد بوده و همچنين دماي هواي ورودي كمپرسور به دراير كمتر از 

  

  .دقت شود اتصاالت ورودي و خروجي دراير ، حتما در جهت صحيح و بدرستي متصل شود 
داراي استاندارد بوده و سايز  pvcلوله هاي مورد استفاده در لوله كشي ورودي و خروجي دراير ، بايستي از نوع ضدزنگ يا 

اير باشد و همچنين از مصرف هر گونه شيلنگ براي لوله كشي يا انتقال جريان هوا جدا 

  .نصب تله آبگير در مسير لوله كشي به دراير ضروري بوده و ترجيحا قبل از مخزن هوا نصب شود 

دقيقه به بيرون از دراير تخليه  10از ورود جريان هواي كمپرسور به دراير ، حتما جريان هواي كمپرسور را حداقل بمدت 
از عدم وجود ذرات و ضايعات ناشي از جوشكاري لوله كشي و غيره ، هواي كمپرسور را به آرامي وارد دراير 

دقيقه قبل از كمپرسور مصرفي روشن شده و پس از آن كمپرسور 
  )اول كمپرسور را خاموش نموده و سپس دراير خاموش گردد 

ه تا دستگاه روشن شود و پس از يك دقيقه دستگاه 
جهت آگاهي از نحوه . ( درجه سانتي گراد در صفحه ديجيتال مشاهده شود 

  )دفترچه راهنما و راه اندازي بهسان 

  
دستور العمل نصب ، راه اندازي و نگهداري درايرهاي تبريدي

باشد و ترجيحا در كمپرسورخانه نصب شودمحل نصب دراير بايستي مسقف بوده و داراي هواي پاك و تهويه مناسب 
ظرفيت دستگاه دراير بايستي از ظرفيت كمپرسور مصرفي بيشتر باشد و با افزايش دماي هواي ورودي كمپرسور به دراير و 

رجوع شود به جدول راهنماي انتخاب صحيح دراير در صفحه  ( دماي اتاق دراير ، ظرفيت دراير نيز افزايش خواهد يافت 
درجه سانتي گراد بوده و همچنين دماي هواي ورودي كمپرسور به دراير كمتر از  7 – 45دماي اتاق دراير بايستي بين 

  .درجه سانتي گراد خواهد بود 
  .سانتي متر باشد 60حداقل فضاي آزاد دستگاه دراير از محيط اطراف بايد 

  .ترجيحا پايه هاي دستگاه باز نشود
  .و سرد قرار گيرد دستگاه دراير نبايد در معرض باد گرم

دقت شود اتصاالت ورودي و خروجي دراير ، حتما در جهت صحيح و بدرستي متصل شود 
لوله هاي مورد استفاده در لوله كشي ورودي و خروجي دراير ، بايستي از نوع ضدزنگ يا 

اير باشد و همچنين از مصرف هر گونه شيلنگ براي لوله كشي يا انتقال جريان هوا جدا لوله ها بايستي متناسب با سايز اتصاالت در

نصب تله آبگير در مسير لوله كشي به دراير ضروري بوده و ترجيحا قبل از مخزن هوا نصب شود 
 

از ورود جريان هواي كمپرسور به دراير ، حتما جريان هواي كمپرسور را حداقل بمدت 
از عدم وجود ذرات و ضايعات ناشي از جوشكاري لوله كشي و غيره ، هواي كمپرسور را به آرامي وارد دراير و پس از حصول اطمينان 

دقيقه قبل از كمپرسور مصرفي روشن شده و پس از آن كمپرسور  15 – 20ه باشيد كه دراير بايستي هميشه توجه داشت
اول كمپرسور را خاموش نموده و سپس دراير خاموش گردد . ( روشن مي شود و در مواقع خاموشي بالعكس عمل گردد 

ه تا دستگاه روشن شود و پس از يك دقيقه دستگاه ثانيه نگه داشت 4را به مدت  POWERبراي راه اندازي دراير ، دكمه 
درجه سانتي گراد در صفحه ديجيتال مشاهده شود  1 – 5/4شروع بكار مي نمايد و بايد دماي گاز بين 

دفترچه راهنما و راه اندازي بهسان  14 – 18تنظيم صفحه ديجيتال مراجعه شود به صفحه 

      

دستور العمل نصب ، راه اندازي و نگهداري درايرهاي تبريدي      
 :شرايط نصب  .1

محل نصب دراير بايستي مسقف بوده و داراي هواي پاك و تهويه مناسب   – 1/1
ظرفيت دستگاه دراير بايستي از ظرفيت كمپرسور مصرفي بيشتر باشد و با افزايش دماي هواي ورودي كمپرسور به دراير و   – 2/1

دماي اتاق دراير ، ظرفيت دراير نيز افزايش خواهد يافت 
دماي اتاق دراير بايستي بين   – 3/1

درجه سانتي گراد خواهد بود 
حداقل فضاي آزاد دستگاه دراير از محيط اطراف بايد  – 4/1
ترجيحا پايه هاي دستگاه باز نشود  – 5/1
دستگاه دراير نبايد در معرض باد گرم – 6/1
دقت شود اتصاالت ورودي و خروجي دراير ، حتما در جهت صحيح و بدرستي متصل شود  – 7/1
لوله هاي مورد استفاده در لوله كشي ورودي و خروجي دراير ، بايستي از نوع ضدزنگ يا  – 8/1

لوله ها بايستي متناسب با سايز اتصاالت در
  .خوداري گردد 

نصب تله آبگير در مسير لوله كشي به دراير ضروري بوده و ترجيحا قبل از مخزن هوا نصب شود  – 9/1
 :شرايط راه اندازي  .2

از ورود جريان هواي كمپرسور به دراير ، حتما جريان هواي كمپرسور را حداقل بمدت  قبل – 1/2
و پس از حصول اطمينان 

  .نمائيد 
هميشه توجه داشت – 2/2

روشن مي شود و در مواقع خاموشي بالعكس عمل گردد 
براي راه اندازي دراير ، دكمه  – 3/2

شروع بكار مي نمايد و بايد دماي گاز بين 
تنظيم صفحه ديجيتال مراجعه شود به صفحه 



 :شرايط نگهداري  .3
  .با كندانسور دستگاه را بايد بگيريد  2 – 3با در نظر گرفتن ميزان آلودگي هواي محيطي دراير ، هر هفته  – 1/3
  .تنظيمات اوليه دستگاه را به هيچ عنوان بدون هماهنگي شركت فروشنده تغيير ندهيد  – 2/3
  .بطور مستمر كنترل نمائيد ت اتاق دراير را درجه حرارت هواي ورودي كمپرسور مصرفي به دراير و همچنين درجه حرار – 3/3
  )شرايط نصب  3/1براي اطالع از ميزان درجه حرارت ، مراجعه شود به بند (

) هر كدام زودتر به اتمام برسد( ساعت ،  5000ماه و يا  6- 8، )  فيلترها(زمان مصرف المنت ميكروفيلترهاي داخل دستگاه مدت  – 4/3
  .بوده و پس از آن بايستي با هماهنگي فروشنده نسبت به تعويض اقدام شود 

  :توجه 
اندازي و نگهداري ، دستگاه فاقد گارانتي بوده و فروشنده هيچگونه  در صورت عدم رعايت هر يك از موارد ذكر شده در شرايط نصب ، راه

 .ينه هاي بوجود آمده نخواهد داشت تعهد و مسئوليتي در قبال ضرر و زيان احتمالي و هز
  

  ))جدول راهنماي انتخاب صحيح دراير((
      CORRECTION FACTORS IS AND MKP AIR DRYERS Example for choosing the correct Dryer 

If a compressor delivers 200m3/h at 6 bar 
The dryer inlet temperature is 40°C and 
Ambient temperature is 30°C. 
Please choose your dryer as 
Follows:200/0.94/0.92/0.98 = 236m3/h 
The correct dryer for this application is IS80 

30      35     40    45    50   60   -     - 
1.29   1  0.92  0.78   0.65  0.45   -      - 
20     25     30     35    40    50    -       - 
1.05   1   0.98   0.93   0.84   0.7    -     - 
4        6       7       8      10    12     14     16 
0.80   0.94    1    1.04   1.11   1.16   1.22   1.25 

Inlet Temperature (°C) 
F1 
Ambient Temperature(°C) 
F2 

Pressure(Bar) 
F3 

 
MODEL:                                                                      SERIAL NO:                                                  DELIVERY DATE:        /         /                
                                           

 
  :مهر و امضاء شرکت                                                           


