
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالط االهتزاز االتوماتيكي
 

 دليل االستخدام
 

 

 قبل التشغيل يرجى قراءة هذا الدليل بعناية

 



 
 

     

 االتفاقية

 أو إلكترونية وسيلة بأي نقله أو سترجا لال وتخزينه الكتاب، هذا من جزء أي استنساخ يجوز ال

شركة تشنغشو سانهوا من  كتابي إذن على الحصول دون ذلك غير أو التسجيل أو التصوير أو ميكانيكية

يعتبر  الكتاب، هذا إعداد في اتخذت قد االحتياطات كل أن حين في. التكنولوجية والصناعية المحدودة

 عن الناجمة األضرار عن مفترضة مسؤولية أي وليس هناك. السهو أو األخطاء عن الناشر غير مسؤول

 .الوثيقة هذه في الواردة المعلومات استخدام

 

ُجهزت  شركة تشنغشو سانهوا التكنولوجية والصناعية المحدودةل سرية معلومات هي الوثيقة هذه

لالستخدام من قبل العمالء فقط. غير مثصرح باستخدامها من قبل المستخدمين اآلخرين  دون إذن كتابي 

 .شركة تشنغشو سانهوا التكنولوجية والصناعية المحدودةمن 

 

بالحق باجراء تعديالت على شركة شركة تشنغشو سانهوا التكنولوجية والصناعية المحدودة  تحتفظ

شركة تشنغشو سانهوا التكنولوجية ثيقة والمنتجات الموصوفة بداخلها دون سابق انذار. هذه الو

 األضرار غير مسؤولة عن األخطاء التقنية والتحريرية في هذه الوثيقة. وال عنوالصناعية المحدودة 

 .الوثيقة هذه استخدام أو التأثيث، أداء عن الناتجة التبعية أو العرضية

 

شركة تشنغشو سانهوا معلومات صحيحة هي األفضل حسب معرفة  على يحتوي الدليل هذا

 المصدر يعتبر أن والينبغي دليال وقائداً، يكون أن هو منه . الغرضالتكنولوجية والصناعية المحدودة

 الحاالت جميع توقع يمكن ال ألنه يكون الحك على جودة التقنية، أن ينبغي وال التقنية، لتعلم الوحيد

شركة أواالستخدام، يرجى اال تصال ب /و الدقيق والتشكيل، التثبيت حول شك أي هناك كان إذا .الممكنة

 .تشنغشو سانهوا التكنولوجية والصناعية المحدودة

 

شركة تشنغشو سانهوا التكنولوجية والصناعية المشتري،  مسؤولية هو النظام مكونات اختيار

شركة والمهندسين في  المبيعات على كل حال فريق .استخدامها عن مسؤولية أية ال تتحمل المحدودة

ً  تشنغشو سانهوا التكنولوجية والصناعية المحدودة  .القرار اتخاذ في لمساعدتك مستعدون دائما
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 التحذيرات والتعليمات .1

 طرق ولكن شراؤها، تم التي المنتجات مع المستخدمة تتفق الصور ال ربما و عام، تعليمي كتاب هو دليلال

 .مسروراً باستخدامه تكون أن يمكن نفسها، هي االستخدام

 

 عالمات التحذير (1

 .والصيانة التنظيف قبل الكهربائي التيار قطع يرجى! كهربائية صدمة حدوث ـ ـ ـ ـ  تشير إلى خطر  

 .بانتباه اقرأ أرجوك! الهامة ـ ـ ـ ـ تشير على المعلومات 

 .يكن لم إن التهوية معدات تثبيت الرجاء التهوية، جيد مكان في الجهاز تثبيت يجب (2

مجال الجهد ما  :تلبي أن ويجب هرتز،51فولط/221المتردد  الجهاز هي التيار قبل من المستخدمة الطاقة (3

 المستخدمة الطاقة مقبس أن من التأكد امبير. الرجاء 15فولط عندما يصل حمل التيار إلى  241-211بين 

 .سالمتك على حفاظامربوط غلى مصدر ارضي 

 .الحادث وقو  في يتسبب قد حال االتصال الخاطئ بأي عنصر في طويل وبشكل حر، كهرباء خط تجعل ال (4

 ال كنت إذا خط الطاقة من القابس سحب الرجاء. االستخدام بعد المناسب الوقت في الطاقة إيقاف يرجى (5

 .طويلة لفترة هاتستخدم

الجهاز  قدم من الضغط االربعة ولوحات الفوالذ قضيب تثبيت إعادة يجب الثانية، للمرة الجهاز نقل عند (6

 .والتي تقوم بدورها بتثبيت الجهاز

 .من الطالء لتر 18 إلى لتر 1 معدل من لمزج فقط الجهاز استخدام يتم (7

ة هذه (8 تخدام اآلل س ال ي ل داخل ف قط ال  .ف

ة إن (9 ست اآلل ي ية ل فجار، من واق ة االن لة واآلل كام ها أو ال ات كون ية م ل داخ ست ال ي بة ل س نا  م

تخدام س ال ي ل واء ف فجرة األج ت م لة ال تم مح  .ال

( على Aديسيبل ) 75 من أقل هو Aالصوت حسب المعيار  قوة مستوىالمزج،  من الضوضاء اختبار تم (10

 (1.1 شكلمتر من االمام والخلف واليمين واليسار واالعلى. ) انظر ال 1.6بعد 
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 النسبية درجة سيليسيوس، الرطوبة 51 -5المحيطة  الحرارة الستخدام الجهاز هي: درجةالشروط البيئية  (11

15٪ -91٪. 

ً مع عناية فائقة الجهاز بقىي أن يجب النقل، أثناء (12  هتضع ال الضغط، من والوقاية بعيداً عن االهتزاز،أفقيا

 ظروف في التخزين يكون أن يجب. جانبه أوعلى عقب على رأسا

 .الحرائق من محميو بعيداً عن الرطوبة يكون جاف، ومكان التهوية 

 .الكهربائي التيار قطع يجب ،الجهاز صيانة قبل (13

  شوكية رافعة يتم رفع الجهاز باستخدام أن يجب النقل، أثناء (14

 .الصحيح بالوضع هاووضع مع العناية الفائقة

 .االنفجاروأ لالشتعال القابلة الموادخلط  يحظر (15

 مكونات الجهاز .2

 :1.2 الشكل في S5 الموديل يظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسيبل متر مأخوذة عنمالحظة ـ ـ 

 الموقع نتائج الفحص

 أمام (Aديسيبل)07-07

 خلف (Aديسيبل)07-07

 يسار  (Aديسيبل)07-07

 يمين  (Aديسيبل)07-07

 أعلى (Aديسيبل)86-07

 

1.1الشكل   

 
 لوحة التحكم

 
 شاشة الكترونية

عالمة التحذير           

 االمامية

 
 بوابة العرض

 
 لوحة التثبيت

 
 لوحة التحميل

 مفتاح الطاقة الرئيسي
 

 عالمة التحميل االمامية
  

 
 سلك الطاقة

 
 عالمة التحذير الخلفية
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 مالحظات على العالمات:

 .باتا منعا الزائدة تمنع الحمولة ؛(كغ 53) وزن يمكن خلطه هو أن أقصى االمامية: تظهرعالمة التحميل  (1

 قد وإال .قدمتشبيك الو النقل وتد تثبيت تم قد كان إذا ما تحقق الجهاز، نقل قبلعالمة التحذير االمامية:  (2

اآللة  تعمل اال يجب .مؤهلين موظفين قبل من إال الجهاز تشغيل تنفيذ يمكنال و .يؤدي إلى عطب الجهاز

خطر  .الجهاز في ةلفات علب أي تضع ال .صحيحو محكم بشكل العلب اغلق. الداخل في شيء يوجد ال عندما

ً  الجهاز أن من تأكدخلط العلب يقع على عاتق المستخدم تماماً.  القيام  يجري بينما مفصول عن الطاقة تماما

 .صالحاإل أو تنظيفبعمليات ال

 أو الصيانةعمليات  إجراء قبل الجهاز لفصل الطاقة عن الخدمة موظفيل تذكيرعالمة التحذير الخلفية:  (5

 .اإلصالحات

 والمعلمات التقنية الميزات .5

 الرقم العنصر الموديل

□  S5 

625×731×1161 

 االبعاد

  (×ط×) 

1 

 2 الوزن )كغ( 5 211±

 مم، 311 ≥قاعدة العلبة 

 مم391 ≥مم، االرتفا  361 ≥رأس العلبة 

 مم361 ≥المنصة النشطة قاعدة العلبة بدون 

 3 الحجم الداخلي

 مم 411 ~ 51
 مسافة الترحال 

 للوحة التثبيت

4 

 5 االرتفا  االصغري للعلبة مم51

 6 مجال الوزن القابل للخلط كغ 35 ~ 1

 7 الوزن األعظمي للخلط كغ 35

 8 المستخدمة الطاقة هرتز51فولط 221تيار متردد 

 9 طاقة المحرك الرئيسي واط 751

  سرعة دوران المحرك دورة/دقيقة 1411

 681 مرة/دقيقة 

 721 مرة/دقيقة 

 أخرى: ____ مرة/دقيقة             

 11 تواتر الخلط

 ثا311ثا /181ثا/ 61الزمن االفتراضي 

 دقيقةالوحدة: ثانية       ـــــ T3ــــ T2ـــــT1الوقت المرغوب:  

 11 زمن الخلط

 2.1الشكل 
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 تركيب الجهاز .4

 تركيب يتم أن يمكن. المصنع مغادرة قبل جاهز لالستخدام تقريبا جيد ليصبح بشكل واختباره الجهاز يتم تشكيل

 :التالي النحو على الجهاز

 افتحه بعناية وقن بازالة التغليف الخارجي. (1

 اخرج العدة الصناعية من على القاعدة. (2

  بازالة االرجل االربعة من العدة فيقم  (3

 من الوتد واسحب الحزقة فك (.2) الخطوة (4

 (.ضع الجهاز بشكل مستوي على األرض4.1اآلخر )الشكل  الجانب 

 قم بتدوير برغي التثبيت على القدم بعكس اتجاه عقارب الساعة لجعل االرجل  (5

 ، حيث يمكن تحريك الجهاز.(4.2)انظر الشكل االربعة تبتعد عن االرض 

 بعكس االتجاه في األرجل تدوير. المطلوب العمل موقع إلى الجهاز ادفع

 في االتجاه نفس في االرجل ضبط ( لجعلهاتالمس األرض. ثم4المرحلة ) 

 عنالقشرة. األرجل تدعم الجزء الداخلي. الداخلي الجزء لفصل دورات 4 إلى 3 

 .ضجيج دون مستقر بشكل تعمل أن يمكن الجهاز ان من التأكد 

 تم انتهاء التركيب

 

 قبل االستخدام اعدادات .3

 .للجهاز جيدة حالة لضمان بعناية اإلعداد تعليمات قراءة

 (5.1لوحة التحكم )الشكل  (1

 من اجل "التشغيل"ـ ـ ـ اضغط عليها  

 ـ ـ ـ "اهتزاز" 

 لوحة التشبيك  سوف تشبك ضغط عليه،لابـ ـ ـ  T1زر

 ً  T1علبة الطالء و يبدأ باالهتزاز لوقت تلقائيا

 التشبيك تلقائياً لوحة  سوف تشبك ضغط عليه،لابـ ـ ـ  T2زر 

 T2  وقتو يبدأ باالهتزاز ل علبة الطالء

 التشبيك تلقائياً لوحة  سوف تشبك ضغط عليه،لابضغط عليه، لابـ ـ ـ  T3زر 

 T3 علبة الطالء و يبدأ باالهتزاز لوقت

في وقت واحد يمكن الحصول على وقت جديد من T3 و T1, T2اضغط على اثنين من االزرار 

4.1الشكل   

4.2الشكل   

Anti-clockwise 

5.1الشكل   

 
 زر االيقاف للطوارئ

 زر التشغيل وااليقاف
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 كل مرة اهتزاز( من المجمو الهتزاز)ا

 زر االيقاف والتشغيل -- 

سوف ترتقع الى  الخلطاضغط على زر عملية االهتزاز، الجهاز سوف يتوقف عن االهتزاز ولوحة  (أ

 ارتفا  معين

، الجهاز سوف يتوقف عن التثبيت، وبالحفاظ على ضغط الزر، لوحة على زر عملية التثبيتاضغط  (ب

 لالعلى واالسفل حتى تحرير الزر تستمر بالتحركالتثبيت سوف 

ف للعمل، اضغط الزر. لوحة التثبيت سو جاهز الجهاز يكون عندما" جاهزة" الشاشات االلكترونية (ت

لوحة التثبيت سوف تستمر بالتحرك لالعلى واالسفل حتى تحرير ترتفع. حافظ بالضغط على الزر.  

 الزر

 .الطوارئ حالة فى التوقف زر 

، اضغط على الزر الفوري لتوقف االهتزاز واتخاذ االجراءات عند حدوث اي حادث غير متوقع (أ

 المناسبة وفقا لذلك

لوحة التثبيت سوف ترتفع  .التهيئة تبدأ الساعة، ثم عقارب باتجاه تحويله طريق عن تحرير الزر (ب

 الجهاز جاهز للعمل ولكن بعد التهيئةيكون ، ولالعلى عن موقعها

 اوالتعامل معه جيداً  الطالءعلبة  شدويمكن دون اي تسريب،  باحكام حاوية الطالء يجب ان تكون مختومة (2

 بواسطة نابضعن طريق التعليق 

 .الطاقة إمداداتب الجهاز توصيل يتم أن تاح"مغلق" قبلالتاكد من ان المف (3

 ضمان تحرر التوقف الطارئ،  (4

 انتهاء االعداداتتم 

 .التشغيل واالستخدام6

 االجراءات على النحو التالي: تكون لوحة التحكم المدمجة تجعل تشغيل الجهاز سهل.

 عرضتحين  في تلقائيا تهيئته يتمحيث  الجهاز، بتشغيل قم  (1

 على ستظهر" جاهز". "تهيئة" وضع االلكترونية شاشاتال 

 للعمل جاهز الجهاز أن  يعني وهذا. التهيئة بعد االلكترونية شاشاتال 

 ية كبيرة على االسطوانةبوابة العرض. ضع وسادة مطاطفتح ا (2

 العلوي وسادة الحاوية  خذ وعاء الطالء على الوسادة المطاطية.ضع و 

 ومن ثم ادفع منصة الحاوية وضعها في وسط السطح العلوي للحاوية

 ةابوالب واغلق بواسطة النابض علق الحاويةعلى لوحة التثبيت.  

 
 الوسادة الرغوية

 
 مطاط كبير

Cushion 

6.1الشكل   
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 .  ) اذا الهزاز مجهز مع لوحة قابلة لالستخراج،(6.2 والشكل 6.1 الشكل انظر) 

 اختر ثمالوحة،  وسط في مطاطية وسادة على موجودا يكون أن يجب 

 لوحة إلى به يدفع العلبة، ثم من العلوي الجزء على رغوية وسادة 

 (.االستخراج لوحة عبر التحميل 

 ، (s)على الزر طريق الضغط اختيار وقت االهتزاز عن (3

 لوحةحيث تتحرك ،"تثبيت" وضع االلكترونيةسوف تعرض الشاشة (4

 الحاوية بشكل جيد، بعد ان ثبت .التثبيت تتحرك ببطء نحو االسفل 

 ."االهتزاز" والعد التنازلي للوقتسوف تعرض الشاشة االلكترونية وضع االهتزاز.  يبدأ 

" الرجاء االنتظار" سوف تعرض الشاشة االلكترونية الجهاز بعد انتهاء الوقت، سوف يتوقف  (5

 .المناسب االرتفا  إلى لووصال بعد والتوقف الطالء حاوية عن لالفراج ترتفع التثبيت ولوحة

سوف تعرض الشاشة االلكترونية . اسحب منصة الحاوية وخذ الحاوية للخارج، بوابة العرضفتح ل (6

 ج حاوية الطالء اذا لم يكن هناك لوحة استخراج() اخر"جاهزة" لجولة اخرى من الهز

 يوم كل الجانبين ومسماري الحاويات منصةو ولوحة التحميل لوحة التثبيت تنظيف يجب (7

 كما(. 6.4 الشكل)في  متاحة رقيقةال/  سميكةوسادر الحاوية العلوية الو كبيرة مطاطية وسادةال (8

الكبيرة  المطاطية وضع الوسادةت أن ، يمكنلتر15 األقل على هي التي الكبيرة للحاوية بالنسبة

 الرتفا  وفقا وسادة الحاوية العلوية اختيار ثموسادة، ال وسط في الحاوية وضع ،األسطوانة على

الحاوية.  لحافة مماثل ارتفا ب وسادة الحاوية العلوية كونت أن يجب (.6.4 الشكل) الحاوية حافة

كبيرة ال مطاطيةال وسادةال من عتبةال سطح مع اتصالعلى  للحاوية السفلى الحافةان تكون  يجب

 وسط إلى الحاوية دفع ثم. التشغيل خالل دمرم/  مشوه يكون قد الحاوية أسفل أو .(6.5)الشكل 

في تجويف  اويمكنك ان تضعهلتر.  5. وكما يكون للحاويات الصغيرة (6.2 الشكل)التثبيت لوحة

 بالنسبة . أما(6.4 الشكل) وسادة الحاوية العلويةإضافة  يحتاج ال. كبيرةالمطاطية الوسادة ال

 لوحة وسط توضع أن وسادة. ويجب أي يحتاج إلضافة ، اللتر 5 من أقل هي التي للحاويات

 .التثبيت

 

 

 

 

 

 

 6.4 .الشكل 

6.2الشكل   

 
 التعليق نابض

 6.5 .الشكل

السفلية الحافة  

 سطح العتبة
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 انتباه:

 !زائد أوتشغيل  /و خمول ال .1

عند  طبيعي غير ضجيج أي وجود حالة في الفور على الطوارئ حاالت في التوقف زر على اضغط .2

 المشكلة حل يتم حتى الجهاز تشغيل إعادة يجوز ال. االهنزاز

 تهيئةال أثناء الجهاز تأمين عند أو أي مشكلة هناك كان إذا الطوارئ حاالت في التوقف زر على اضغط .3

 .الجهاز تهيئة إعادة ثم. أوالتثبيت

 التنظيف قبل الكهربائي التيار قطع .4

 صيانة الجهاز .7

 الجهاز أداء لتحسين بشكل يومي الصيانة تمت أن يجب

 .الجهاز كبف لهم المصرح لألفراد يسمح فقط (1

 ستة خاللليثيوم ال بواسطة شحوم اثنين مع الدليل تشحيم مسامير .خالل ثالثة اشهرتشحيم عمود الدليل  (2

 (.7.1 الشكل) أشهر

 .سنويا بواسطة شحوم الليثيوم  7.2. الشكل في األماكن الموضحة تليين (3

 في وقتها اي مشكلة يجب انت تحل (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 .الشكل

المحرك زيت إضافة شحوم الليثيوم إضافة   

 7.2 .الشكل

شحوم  إضافة

 الليثيوم



 

 

 V1.0                                             8                                    خالط اتوماتيكي

 وإصالحها األخطاء . استكشاف8

 الحل السبب المشكلة

  ال رسائل على الشاشة االلكترونية
 التحقق من المقبس والقابس والمفتاح .مشكلة في امدادات الطاقة

  استبدال الصمامات/ خط الطاقة الصمامات/ خط الطاقةعطب في 

الشاشة االلكترونية تعرض "مشكلة 

 في نظام التثبيت"

  استبدالها DC مشكلة في اسالك المحرك 

 استبدالها  مشكلة في لوحة الدارة الكهربائية

 بعد عن العمل DC المحرك توقف

الدوران والشاشة  من جوالت عدة

"مشكلة في نظام االلكترونية تعرض 

 التثبيت"

مشكلة في سلك المفتاح 

  المغناطيسي
  استبدالها

 استبدالها  خلل في المفتاح المغناطيسي

لحاويات االجهاز ال يمكنه هز 

 الكبيرة
  شده جيداً  فضفاض V الحزام

الشاشة االلكترونية تعرض" زر 

 الطوارئ مضغوط"

 في التوقف زر على الضغط

  .الطوارئ حاالت
 استبدالها

 حاالت في خلل في زر التوقف

عطب في  ووجود الطوارئ

  اسالكه

 .األسالك توصيل أو استبدالها

الشاشة االلكترونية تعرض" الباب 

  .مفتوح"

 اغالقه الباب لم يغلق جيدا

 استبداله الكهربائي قفل القاطعمشكلة في 

" تهيئة" الشاشة االلكترونية تعرض

 المحرك تشغيل بدء بعد مباشرة

AC. 

 امدادات الطاقة الرئيسية أسالك

 دقيقة جداً 

 أو بأسالك غليظة األسالك استبدال

 التيارجهد  استقرار جهاز تثبيت

 .الكهربائي

 نظام أن حين في عدم االهنزاز

 .جيد بشكل يعمل التثبيت

 استبداله  AC .مشكلة في مكثف المحرك

 استبداله AC مشكلة في المحرك 

 الشديدة والضوضاء االهتزازات

 .الهز أثناء

  ضبط االرجل بشكل مستوي الجهاز غير مستوي

 استبدالها .الطالء علبة في تشوه

 خفض الحمولة حمولة زائدة

الشاشة االلكترونية بعد التثبيت، 

ضوضاء " مما ينتج تعرض "اهتزاز

عن المحرك الرئيسي وعداد الوقت 

لكن التتم عملية اليزال كالمعتاد و

 االهتزاز

 بدء تلف المكثفة
موضع مفتاح التشغيل إلى تغيير 

  المكثفة الموحدة

الشاشة االلكترونية تعرض " ارتفا  

 درجة حرارة المحرك"

الهزاز يعمل تحت جهد غير 

 منخفض أو جدا مناسب )عالي

 .جدا طويلة لفترة جدا(

.اطفاء الجهاز ختى تنخفض درحة 1

 الحرارة، اعادة التشغيل بعد ساعة

  واحدة

  تثبيت جهاز استقرار الجهد.2

الظاهرة  هذه حدوث حالة في. 3

 ةرالدا من تحقق بشكل متكرر،

 .الكهربائية

عند  الطالءعلبة  إخراج كيفية

 .الكهربائي التيار انقطا 
 

 دور الصوانىفتح الغطاء العلوي، ا

 في المبين في االتجاه البراغي مع

  علبةال أخرج ثم. الصوانى لفك الشكل
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 أخرىد مواجهة أي مشكلة عن بك الخاص الموردب االتصاليرجى 
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. اللوحة االسمية9  
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البياني الرسم . مخطط11   
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  المحدودة ةيوالصناع التكنولوجية سانهوا تشنغتشوشركة 

 

 فيلونغ، طريق شينغيانغ، مدينة 450121 العنوان:الصين مقاطعة خنان 

 67857219-371 (86)بعد الخدمة:      67857168-371 (86)الهاتف: 

 http://www.santint.com الموقع:    67857166-371 (86)فاكس: 

E-mail:info@santint.com 
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