
G360L 

Automatic Gyro Mixer 

 دليل المستخدم 
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 عامة نظرة.  1

 

 :التالية الرئيسية الميزات معدهانات ال لخلط G360Lاألتوماتيكي الخالط  تصميم تم

 خلط عملية مراقبة تسهيلل لمشاهدةل وباب مريح تصميم. 

 عن التشغيل في حالة فتح الباب اثناء التشغيل. قفيتوو مفتوح، الباب أن حينفي  بدءال من الخالط لحماية الكتروني قفلعلى  الباب يحتوي 

 فهذا يعطي سهولة وراحة اثناء التشغيل ويمكنك فتح أي من البابين كل على حدة او معا.. األعلى من أو األمام من الباب فتح يمكن. 

 علبة الطالء. ضعفهذا يتيح سهولة وتحكم لو األمامية الحافة يمكن سحب القاعدة السفلية الى 

 مريحة في التشغيل  تحكم لوحةLCD  محتملة مشكلة أيعرض  أو العملية خطوات من خطوة كل عرض علىتقوم. 

 في االستخدام. وبسيطة سهلة الوظائف متعددة أزرار 

 يتيح إمكانية تعديل السرعات وضبطها حسب االستخدام.ذكي  ونظاممتكاملة  التحكم وحةل 

 تلقائيا. لذلك وفقا السرعة خلط ارياختمما يتيح  الطالء عبوة ارتفاععن  تلقائيا كشفللجهاز ال يمكن 

 الطالء ةوعلب المشغلين لكال جيدة حماية وفرت الكهرومغناطيسية الفرامل آلية. 

 قاسي. محيط ظل في العمل من الجهاز تمكن جيدا مغلقة بنية 

 حتى سهل القيام بتحريكها من مكان الى اخر. عجالت، مع آلة تجهيز تم 
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 والمعايير التقنية الميزات . 2

 الشرح القطعة التسلسلي الرقم

 220V50Hz or 110V60Hz الطاقة مزود 1

 0.75kw المحرك قوة 2

 0.75kw الطاقة تردد محول 3

 20 القطر الدائري للقاعدة السفلية القاعدة السفلية النخفاض الحركة دليل 4

 دقيقة/  دورة 150 السرعة متوسطة الخلط سرعة 5

 دقيقة/  دورة 200 عالية سرعة

 80mm～420 mm ارتفاه قاعدة االغالق والفتح وقوة الضغط 6

 لتر 20لتر الى  1عبوات الطالء من  مدى احجام الخلط 7

 360mm~  50  اقصى قطر احجام علبة الطالء 8

 400mm~  90 ارتفاع

 ثانية 30: الوقت من األدنى الحد الوقت للخلطاعدادات  9

 ثانية 900: القصوى المدة

 ثانية 30: الفاصل الوقت

 شكل حجم 10

（W×D×H） 

 

795×900×1050 mm 

 210kg وزن الجهاز 11

    70dB(A)>       االزعاج الصادر من الجهاز 12

 

 .  االحتياطات3

 الرطوبة ،℃ 55~  ℃ 0 العمل:درجة الحرارة في بيئة . الجهد تقدير في التباين ٪5±  تسمح انها المعلومات. لوحة رؤيةيرجى : الطاقة امدادات 3.1

 .٪90~  ٪15: النسبية

 .الجهاز من مقربة علىالحد بالبقاء  أبدا تسمحال  واالستخدام، التثبيت قبل بعناية دليلاقراء ال 3.2

 .األرض سلكب مجهزة الطاقة إلمدادات ستخدمالم منفذال أن من تأكد الجهاز، استخدام قبل 3.3

 أو الجهاز فصل قبل صيانة أو إصالحات جراءا باتا منعا يمنع التيار الكهربائي. نم الجهاز فصلتقوم ب أن تذكر صيانة، أو إصالحات أي تنفيذ قبل 3.4

 .يكون الجهاز قيد العمل عندما

 .طويلة لفترة هتستخدم ال عندما خالطال فصل يرجى. الئق غير تمديد سلك تستخدم ال 3.5

 .االهتزازات لتجنبألرض. اجعل مسافة بين العجالت واألرض ا على وبثباتبقف بشكل متساوي  الجهاز أن من للتأكداالقدام األربعة  ضبط 3.6
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 .فقط في الداخل لالستخدام اآللة هذه3.7

 المحتملة المتفجرة األجواء في ليست مناسبة لالستخدام الداخلية مكوناتها أو الكاملة واآللة االنفجار، من واقية ليست اآللة إن 3.8

 

 .  مقدمة الجهاز4

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

 .الزائدة الحمولة باتا منعا ممنوع. كجم 36اعلى حمولة هي MAX . الملصق االمامي:1

 أثناء يجب ان يكون مقبض علبة الطالء محكم التثبيت بعلبة الطالء. صحيح بشكلتأكد من احكام غلق عبوة الطالء  الملصق التحذيري: اليسرى اللوحة. 2

 .الصحيح وضعها إلى القاعدة السفلية دفعالتأكد من . بالتساوي ةعلبال وضع يتم علبة الطالء في المنتصف. كونت أن يجبكما . الخلط

 القاعدة السفلية قبل التشغيل. تأمين من تأكد: الملصق التحذيري ىمنالي اللوحة. 3

 .الصيانة قبل الكهربائي التيار قطع: . الملصق التحذيري في الخلف4

 

ليةالقاعدة السف  باب المشاهدة 

 هيكل

نى لوحة التحكم اليم

 مع ملصق تحذيري

 الغطاء العلوي

لوحة التحكم 

 اليسرى مع ملصق

 تحذيري



 

 
G360L                                                                                                  V1.0                                                                             4 

 

 

 التحكم .  لوحة5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التركيب  .6

 :يلي كما هي العملية اإلجراءات

 .لمناسبا الموقع إلى لجهازا دفعا مستوى،بشكل  األرض ىعل الجهاز وضع ومن ثمالجهاز،  أسفلقم بفك اقدام التثبيت األربعة في  التغليف، افتح. 1

 الجهاز تأكد من موازنته وثباته على األرض.قم بتشغيل  األرض، على األساس ووضع الساعة، عقارب اتجاه فيبتثبيت الجهاز بتثبيت االقدام ولفها  قم. 2

 ازرار لوحة التحكم معلومات  .7

 الوقت

 ثانية 30 الزمني لفاصلل األدنى والحد ثانية، 900 هو للوقت األقصى والحد ثانية، 30 هو خلطلزمن ال األدنى الحد برنامجال إعداد. 

  الساعة عقارب وعكس الساعة عقارب اتجاه فيتقوم باستدارته  أن يمكنالتوقيت مقبض. 

 عقارب اتجاه في وإذا استمريت باستدارته ثانية، 900 أقصى إلىفأن التوقيت يزيد، وعندما يزيد  الساعة عقارب اتجاه فيعند استدارته التوقيت  مقبض 

 .ثانية 30فالوقت سوف يعود الى  الساعة،

 اتجاه في وإذا استمريت باستدارته ثانية، 30 أقصى إلىفأن التوقيت ينقص، وعندما يصل  الساعة عقاربعكس  اتجاه فيالتوقيت عند استدارته  مقبض 
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 .ثانية 900فالوقت سوف يعود الى  الساعة، عقاربعكس 

 

  ثانية 180 وه عند تشغيل الجهاز االفتراضيالوقت. 

 

 السابق لخلطل الوقت نفس يكون خلطلل االفتراضي الوقت فإن لعملية الخلط، الوقت ضبط بعد. 

 

 طارئالتوقف ال

 مفعل. طوارئتوقف الان زر  ستظهر على الشاشة. العمل من جهازال لوقف واحدة مرة الزر هذا على ضغطا التشغيل،في  شذوذ أي مواجهة عند 

 “Emergency Button Pressed”. 

 التشغيل باستخدام أكثر من عبوة

 في الجهة اليمنى من الجهاز سوف تعمل ولكن سيكون هناك  ابدأ زر على اضغط】. واحد وقت فيعملية خلط أكثر من عبوة  لبدء الزر هذا على اضغط

في الجهة اليمنى للجهاز  تعيين إعادة/  إيقاف زر على اضغط وهو مستحسن في هذه الحالة. متعددةال علباستخدم زر الذلك،  لتجنب. ضوضاءو هتزازا

 【 .خالل عمل الجهاز

 يمكن الجهاز أن بحيث الزر" تعيين إعادة/  إيقاف" على اضغط ثم لتتم عملية االفراج. بتدوير الزر باتجاه عقارب الساعةقم  الجهاز، تشغيل إلعادة 

 .طبيعية حالة إلى استرداد

 السرعة واختيار .  مدى الخلط8

 مالحظة  دقيقة/  دورة 150 دقيقة/  دورة 200 العبوة

 90mm: الطول األدنى الحد اختيار تلقائي لتر 1

  اختيار تلقائي لتر 5

 كيلوا 36اعلى وزن  اختيار تلقائي لتر 20

 

 والتشغيل .  االختبار9

 ويظهر ،" Wait A Moment Please " فضلك من لحظة انتظر LCD سوف يظهر على الشاشة الطاقة  مفتاح تشغيلقم ب الكهرباء، توصيلقم بعملية   9.1

زر  LCD على الشاشة يظهرس الطوارئ،وقف زر ت عن اإلفراج يتم لم إذا. طبيعي بشكلفان الجهاز جاهز للعمل  اللحظة هذه في ،"Ready " جاهزبعدها كلمة 

 ة، سيظهر على الشاشةعن واالفراجباتجاه عقارب الساعة  الطوارئ إدارة زر بعد. "Emergency Stop Switch Presse " عليهمضغوط  لطوارئتوقف ا

LCD جاهز " Ready"، رضالقاعدة الداخلية غير صحيح، ستع موقف كان وإذا LCD تعيين إعادة زر على الضغط يرجىالشاشة " Please Press The 

Reset Button To Rese" لجهازا لتشغيل التعليمات اتبع. 

 يمكن ان تلحق بعبوة الطالء. التي األضرار لمنع وتأمينهاكما يجب تثبيت يد العبوة مع العبوة جيدا  جيدا، مقفلة الطالءعبوة  أن من تأكد  9.2
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 ،العبوة وعددها محج االعتبار في خذ. على القاعدة السفلية الطالءعبوة  ضع. القاعدة سحباوالقاعدة السفلية  قفلا مقبضال أعلى ودفع المشاهدة، باب فتح  9.3

من  لتأكدسحبها مره أخرى  حاول ثم. فم بإعادة القاعد السفلية الى داخل الجهاز. القاعدة السفلية وسط في يكون أن اإلمكان بقدرللعبوة  لالثق مركز أن من وتأكد

" اغلق الباب Door Open فانه سيظهر على الشاشة بان الباب مفتوح " تماما، الباب إغالق يتم لم إذا. المشاهدة باب اغلق. جيد بشكل ةمقفلثبات القاعدة وأنها 

 .ابدأ زرواضغط على 

فان  الخلط، من االنتهاء عند. المطلوبة القيمة حتى لتعديله الوقت ضبط جهاز مفتاح أدر ثانية، 180 هو الفتراضيا الوقت خلط: لعملية الخلط الوقت ضبط  9.4

 الوقت المعدل سيكون هو القيمة االفتراضية للخلط للعبوة المقبلة.

 كان إذا. متوسطةتكون  سرعةفان ال ملم، 200 ةوبالع ارتفاع تجاوز إذا. ةوبالع الرتفاع وفقا البرنامج قبل من تلقائيا خلط سرعة تعيين يتم: الخلط سرعة  9.5

 .عاليةتكون  سرعةفان ال ملم 220 يساوي أو من قلها اارتفاع

 زر على الضغط تستطيع. لالنتهاء المتبقي والوقت" Mixing سيظهر على الشاشة كلمة خلط ". لخلطل الجهاز ويبدأ تلقائيا قاعدة االغالق على العبوة يكونل  9.6

 .التشغيل أثناءعملية الخلط  لوقف التوقف

 "Wait Pleas " "فضلك من انتظر"ستظهر على الشاشة كلمة  تلقائيا الجهاز توقفي سوف. وطريقة اداءه  الجهاز حالة إلى نتبهيجب ان ت الخلط، عملية في  9.7

 وجود حال في. تلقائياوسيتم فك ضغط القاعدة من على العبوة " الخلطانتهاء "" Mixing Finished الشاشة " سيظهر على. المحدد الوقت إلى الوصول يتم عندما

 الجهاز. لوقف الطوارئ إيقاف زر على اضغط طبيعي، غير ضجيج أي

 العبوة. واخرج ،القاعدة سحبا ،مشاهدةال باب فتح  9.8

 .9-2 المذكورة من  العمليات تكرار  9.9

 التحذيرات. 10

 .األضرارالحوادث و لمنع وتأمينها جيداالعبوة مثبت  ومقبض مغلقة بإحكام الطالءعلبة  أن من تأكد 10.1

 .الجهاز تشغيل إعادة قبلوقم بحلها  المشكلة عن بحثالجهاز. ا لوقف الطوارئ إيقاف زر على اضغط طبيعي، غير ضجيج أي وجود حال في 10.2

 .قوة تحمل معينة وال وجود أي اضرار للعبوة قبا استخدامها ةللعبو يكون أن يجب 10.3

. جيد بشكل اتأمينهالصحيحة ومن العادة الحسنة القيام بشد القاعدة للتأكد من ثباتها ووضعيتها و. وتعادد الى وضعيتها الصحيحة فعتد أن يجب القاعدة السفلية 10.4

 .الحوادث يسبب قد فإنه وإال
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 قد هذا فإن وإال. الفور على الطوارئ إيقاف زرقم بالضغط على  خلل،وهناك أي  جدا منخفضة الخلط سرعة كانت وإذا الخلط، عمليةاثناء  في 10.5

 .التردد تحويل أو المحرك تلف إلى يؤدي

 الباب أغلق صحيح، بشكل الداخلي المكون يقع لم إذا. الباب لتحريك مفك ماستخد أو ةفتح الصعب من كان إذا بهدوء األمام إلى الباب سحبقم ب 10.6

 .الباب لفتح الضبط إعادة زر على واضغط

 .الجهاز واختبار لتفكيك فقط المؤهلين للموظفين يسمح 10.7

 .بقدر اإلمكان متناظرة،/  في المنتصف تركزت( هو) تكون بحيث القاعدة السفلية على( ب) الطالء عبوة (أ) مكانضع  10.8

 

 . الصيانة11

 .الجهاز تفكيكال يسمح له ب مؤهل غير فرد أي مقبس الكهرباء. من فصله تم الجهاز أن من تأكد صيانة،عمل  بأي القيام قبل

 والجوانب باستخدام قطعه قماش رطبة.ي الطالء من على مسمار الجهاز الداخلي قوتنظيف بوا نظيفة الجهازفي الداخلية  المناطق على الحفاظ 11.1

 .أشهر ثالثة كلحيم المسمار الداخلي والجانبي تش 11.2

 .أشهر ستة كل واحدة مرة يمخروطال نقلال نظام شحيمت 11.3

 .عام كل مرة واحدة حزاممن ال للتحقق للجهاز الخلفي الغطاء فتح ا
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 .  المشاكل الفنية12

 الحل السبب المشكلة
 

 رسالة على الشاشة  أي يوجد ال

 هو الرئيسي الكابل أو رئيسي،ال مفتاحال تشغيل تم إذا مما تحقق توجد طاقة ال-1

 .بالكهرباء صحيح بشكل متصل

 .خط الكهرباء أو الفيوزا استبدال الفيوز او خط الكهرباء معطل-2

 

 

 

 تظهر رسالة في الشاشة

 الرئيسية 

 "النظام في مشكلة" 

 معطل. حركمال. 1

 .مزود الطاقة الكهربائية معطل .2

3 .AC عطلتكونتاكتر م. 

 .الكهربائية األمامية متعطلة واجهة. 4

 رخو. حزامال. 5

 المثبت الكهرومغناطيسي متعطل.. 6

 .محول التردد متعطل. 7

 .محول الكهرباء متعطل. 8

 .ااستبدالهب قم-1

 .ااستبدالهقم ب-2

 .ااستبدالهقم ب-3

 .ااستبدالهقم ب-4

 .قم بشدة-5

 .ااستبدالهقم ب-6

 .ااستبدالهقم ب-7

 .ااستبدالهقم ب-8

 

  الضغطعند 

 .مشكلة في النظام 

 معطل. المحرك. 1

2. AC كونتاكتر متعطل. 

 .كهربائية متعطلةال واجهة. 3

 .راخي مضلعال حزامال. 4

 .متعطل ترددجهاز ال. 5

 .متعطل الضغط الختبار محول الكهرباء والتردد.6

 .ااستبدالهقم ب-1

 .كونتاكتر ACقم باستبدال -2

 .قم باستبدال الوجهة الكهربائية-3

 .قم بشدة-4

 قم باستبدال جهاز التردد.-5

 قم باستبداله.-6

  حماية

 التردد محول

 .الحمايةمحول الترددات يظهر -1

 .اتالتردد تحويل الختبار اتصال خط-2

 .دقائق ثالث بعد تشغيلال إعادة الطاقة، إيقاف. 1

 .خطال توصيل إعادة. 2

 

مفعل  الطوارئ حاالت زر

 ."مضغوط"

 بتحرير زر التوقف في حاالت الطوارئ قم-1 مضغوط. الطوارئ حاالت فيزر التوقف -1

معطل او غير الطوارئ  حاالت في فالتوق زر. 2

 .خللمتصل فيه 

 بتغيير زر التوقف في حالت الطوارئ  قم-2

 او فحص االسالك وإعادة ربطها

 

 

 الباب غير مغلق 

 اغلق الباب جيدا.-1 غير مغلق جيدا.الباب -1

 قم بتوصيل السلك جيدا او تغييرة-2 .السلك غير مركب جيدا او متقطع-2

  (Micro switch)عدل المكان او قم بفحص المستشعر -3 (Micro switch)لم يتم االتصال مع المستشعر -3

  عالية ضوضاء حدث

  شديدة هتزازاتوا

 .الخلط أثناء

 قم بتعديل أرجل الجهاز حتى يصيح الجهاز بشكل متساوي -1 الجهاز بشكل متساوي على االرض لم يتم وضع-1

 قم بتعديل العبوة.-2 عبوة الطالء لم توضع في منتصف القاعدة.-2

 قم بتخفيف الحمل.-3 الجهاز محمل فوق طاقته-3

 

 !فضلك منبالوكيل  اتصل أخرى، مشاكل مع
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 .  اللوحة13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贴铭牌 
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 .  رسم بياني للدارة الكهربائية14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贴线路图 
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 التردد محول .  إعدادات15

 .تعديل ألي بحاجة كنت إذا أدناه المذكورة الخطوات اتبع. تم ضبطها  اإلعدادات جميع

 .الصفحة عرض يتم حتى[ MODE] اضغط. 1

 .P000ل مجموعة على اضغط. 2

 ؛(P001 أي) المطلوبة االعدادات إلىحتى تصل ]▲[ ]▼[  اضغط. 3

 .التعديل واجهة للدخول SET اضغط. 4

 .المطلوبة االعدادات لتعيين]▲[ ]▼[  اضغط. 5

 (.تضيء االعدادات حتى) المعدلة القيم لحفظواحدة  لثانية SET على اضغط. 6

 للعودة. MODE اضغط. القادمة االعدادات لتعيين SET على اضغط. 7

 القيمة بند الرقم
1 P000 10 

2 P003 48 

3 P004 15 

4 P005  

5 P006  

6 P007 4 

7 P008 3 

8 P009 5 

9 P019 220 

10 P024  

11 P025  

12 P026  

13 P027 40 

14 P030 1 

15 P044 4 

16 P045 0 

17 P046 0 

18 P047  

19 P070 20 

20 P072 12 

21 P079 2 

22 P086 8 

 

 

 .صغيرةال للعبوات P024 ضبط. 2. للعبوات الكبيرة  P047 ضبط. 1: صغيرةال/  كبيرةالعبوات ال ضغط ضبط كيفية
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ZHENGZHOU SANHUA TECHNOLOGY & INDUSTRY CO., LTD. 

 

ADD: Feilong Road, Xingyang City, Henan 450121 P.R. China 

TEL：(86) 371-67857168   After-Service：(86) 371-67857219  

FAX：(86) 371-67857166  WEB：http://www.santint.com 
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