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 دفترچه راهنما

 کیفیت و عدم نشتی تایر تستر  باهمراه گاه های تنظیم فشار باد هوشمند نسل جدید دست

 Smart Tire Inflator With Pressure Leak Tester 
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 مقدمه

 با تشکر از حسن انتخاب شما . 

نسل جدید دستگاه های تنظیم فشار در این دفترچه روش استفاده از 

به طور کامل   کیفیت و عدم نشتی تایر تستهمراه   بهباد هوشمند 

 این دستگاه قادر به تعدیل فشار باد تایر خودروتوضیح داده میشود. 

نیز به صورت کامال هوشمند است و روی آن با مقدار تنظیم شده 

  و عدم نشتی را در تایر دارد .   قابلیت تست کیفیت
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 شناسایی دستگاه:

 

ورودی هوا که سمت راست پایین دستگاه قرار دارد و قابل  (1

 میباشد.   6mmداخلیاتصال به شیلنگی با مقطع 

خروجی هوا که سمت چپ پایین دستگاه قرار دارد و قابل اتصال  (2

 میباشد.  6mmداخلیبه شیلنگی با مقطع 

پیوتری و مجهز به کلید روشن مدستگاه که از نوع کاورودی پاور  (3

 آمپری حفاظتی میباشد. 3و خاموش و فیوز 
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 و   UPکلید دوتایی سمت چپ روی پنل دستگاه که با نوشته  (4

DOWN  مشخص گردیده است جهت کم و زیاد کردن میزان

 فشارهوا در هر حافظه قابل تنظیم دستگاه استفاده میگردد.

و   STARTکلید دوتایی که در وسط پنل است و با نوشته های  (5

STOP  است که کلید مشخص گردیدهSTART  جهت فقط

و با کلید  زمان تخلیه کامل تایر از باد میباشدشروع به کار در 

STOP   در هر زمان که بخواهید میتوانید کار دستگاه را متوقف

 .کنید

وظیفه اعالم صوتی در بازر در سمت راست پنل جلو دستگاه که  (6

 اتمام پروسه کاری را بعهده دارد. حال کار بودن یا

 ت را به تفکیک نمایش میدهد.که اطالعا LCDگر نمایش (7
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، میزان فشار  تنظیم هوشمند فشار باداین دستگاه قادر است در مود 

مقدار تعیین شده توسط کاربر  با  PSI 0.5دقت  باد تایر خودرو را با

 .تعدیل نماید

 : PVسطر اول در نمایشگر 

و مقدار آنالین فشار  میباشد  PRESSURE VALUEمخفف واژه  

نشان   PSIبر حسب را  باد تایر متصل شده به خروجی دستگاه 

 . میدهد

 :  PSسطر دوم در نمایشگر  

میباشد که همان میزان   PRESSURE SET POINT واژه مخفف 

است که توسط کاربر تعیین شده و  PSIفشار باد تایر بر حسب 

دستگاه فشار باد تایر متصل شده به خروجی خود  را با آن تعدیل 

با فشار دادن کلید های باال و پایین میتوانید این مقدار را  مینماید.

 تغییر دهید.
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 : STسطر سوم در نمایشگر 

است و زمان نمونه برداری بر حسب   SAMPLE TIMEمخفف واژه  

این عدد را باید طوری انتخاب  ثانیه جهت پروسه تنظیم میباشد. 

به میزان باد تایر افزوده  1PSIبعداز این زمان حتما حد اقل کنید که 

و کلید باال و پایین روی دستگاه  PLCروی  <گرفتن کلید  باشود . 

 میتوانید این مقدار را تغییر داده و عدد مورد نظر را انتخاب کنید .

 :  FT سطر چهارم درنمایشگر

زمان تزریق فشار بر حسب ثانیه هنگامی که تایر کامال خالی است و 

سمت چپ نشان دهنده  ده .استارت با کلید از روی دستگاه انجام ش

شده جهت تزریق باد به تایر برحسب ثانیه و در سمت  یینتعزمان 

با گرفتن کلید  میباشد.ذر همین زمان به صورت آنالین گراست میزان 

و کلید باال و پایین روی دستگاه میتوانید این مقدار را  PLCروی  >

 تغییر داده و عدد مورد نظر را انتخاب کنید .
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 :   WTسطر پنجم درنمایشگر 

زمان   مت چپ نشان دهندهساست که در  WAIT TIMEمخفف 

در سمت راست میزان گذر همین زمان به آشکار سازی نشتی است و 

 PLCاین عدد با کلید های باال و پایین روی  . صورت آنالین میباشد

 تغییر میکند . اندازه گیری نشتی در این زمان انجام خواهد شد . 

 :  TLسطر ششم در نمایشگر 

است که معیار پذیرش را جهت   TARGET LEAKAGEمخفف 

مثال اگر مشخص میکند .  PSIمیزان نشتی در زمان تست بر حسب 

انتخاب شود ، دستگاه پس از گذشت زمان آشکار  0.1PSIاین عدد 

 سازی نشتی ، اگر نشتی زیر این مقدار بود آالرم تایید میزند.
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 تایرباد در  تنظیم فشار حالت : 

سرشیلنگی را به تایر متصل میکنیم بالفاصله عدد فشار زمانی که 

تایر بر روی سطر اول نمایش داده میشود . پس از چند ثانیه 

در شکل زیر نمایشگر شروع به چشمک زدن زرد رنگ مینماید.

عدد اول فشار تایر و عدد دوم میزان تنظیم شده توسط کاربر 

 میباشد.
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ن نمونه گیری و انجام محاسبات پس از تزریق جریان باد به مدت زما

زمان برای باز شدن شیر شارژ ، شیر شارژ باز شده و الستیک به 

میزان الزم باد میشود . الزم به ذکر است در صورت فاصله زیاد بین 

 عدد الستیک و عدد تنظیمی ، این پروسه دو بار تکرار میشود .

 در زمان کار دستگاه عدد های تنظیم شده دیگر قابل تغییر نمیباشند 

 

ان گذشته از این مقدار در در شکل باال عدد زمان محاسبه شده و زم

باز بودن شیر شارژ دستگاه نمایش داده شده است . پس از  هنگام

گذشت این زمان اگر فشار باد تایر با فشار تنظیم شده روی دستگاه 
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دستگاه با زدن آالرم پایان کار را اعالم میکند .در غیر این  برابر بود ،

 صورت پروسه تکرار میشود تا فشار باد تایر به مقدار الزم برسد . 

 

 حالت تستر کیفیت و عدم نشتی باد : 

به حالت کاری تستر  با فشار کلید باال و پایین باهم دستگاه

سفید به یرود . در این حالت نور زمینه از شتی مکیفیت و عدم ن

 قرمز تبدیل میشود . 

این دستگاه قادر است میزان  حالت کار تستر عدم نشتیدر 

در محدوده غیر مجاز باشد نشتی هوا در تایر خودرو را که 

 . روش کار دستگاه در نمودار پایین تشخیص و اعالم نماید

 :ه زمانی استمشخص شده است . پروسه کار شامل سه محدود
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در مرحله اول تست ، دستگاه پس از اتصال سرشلنگی به تایر ، 

قابل تحمل برای الستیک که   MAXفشار باد تایر را تا فشار 

و باید توسط کاربر به دستگاه داده عمدتا روی آن نیز قید میشود 

اگر در   MAXبه این علت که  در فشار  . باال میبردشود 

الستیک ترک هایی وجود داشته باشد که در فشار باد معمول 

 نمایان و موثر نیست ، مورد بررسی و تست قرار بگیرد . 
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دقیقه )که قابل  10تا  1در مرحله دوم تست ، زمانی از  

( ، مشخص میشود WT و با  تنظیم توسط کاربر میباشد

کاهش مورد صبر میکنیم تا فشار باد تثبیت شود و میزان 

 طبق تحقیقات موسسه آلمانی             بررسی قرار گیرد .

Dr. Wiesner  میزان نشتی قابل قبول جهت تایر خودرو در

 جدول زیر مشخص شده است.

 

 

بود ،)که این  PSI 0.5تا  0در مرحله سوم تست ، اگر نشتی بین 

  TLو با  مقدار نیز بر اساس معیار پذیرش کاربر قابل تنظیم است
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( دستگاه پایان تست یا خطا را توسط آالرم نمایش داده میشود

 صوتی اعالم مینماید .

 

 دستگاه: طریقه نصب

اری و سوراخ کردن دیوار در محل ذابتدا بعد از عالمت گ (1

مقرر شده، دستگاه را توسط دو عدد پیچ بر روی دیوار نصب 

 کنید.

دوشاخه آن  پاور را به دستگاه متصل کرده ومرحله بعد سیم  (2

را به پریز بزنید.در این حالت با روشن کردن کلید پاور 

 دستگاه روشن میشود.
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باد متصل  ورودی دستگاه را توسط شیلنگ به کمپرسور (3

کنید و آن را حتما با بست مناسب محکم نمایید و اطمینان 

هر  حاصل کنید که هیچ نشتی در این قسمت نباشد چون

توجه اه موثر است . گونه نشتی در دقت عملکرد دستگ

داشته باشید که حتما خروجی اصلی کمپرسور باید به یک 

واحد مراقبت به جهت گرفتن رطوبت هوا مجهز باشد . در 

غیر این صورت حتما برای  دستگاه یک واحد مراقبت تعبیه 

 9ماگزیمم فشار قابل تحمل برای ورودی دستگاه  کنید.

bar   5میباشد و حداقل فشار bar  میباشد. باید توجه

داشته باشید مقدار فشار ورودی همواره در این محدوده 

آل ورودی ه فشار اید باشد تا دستگاه بدرستی کار کند.

 میباشد.  8barجهت کار دستگاه معادل 

با خروجی دستگاه را با حداکثر ده متر شیلنگ مناسب  (4

که به یک سرشیلنگی مخصوص کمترین قابلیت ارتجاعی 

یت یکطرفه بودن باشد مجهز کنید.)سرشیلنگی بدون قابل

هر دوطرف شیلنگ مربوطه را داخل جعبه موجود میباشد( 
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با بست مناسب محکم کنید و اطمینان حاصل کنید که هیچ 

ونه نشتی وجود نداشته باشد.در صورت وجود نشتی در گ

 شیلنگ از دقت تنظیم کاسته خواهد شد.

که فشار را طوری مهار کنید  خروجیدر انتها حتما شیلنگ  (5

کیس دستگاه گ خروجی به ناشی از کشش احتمالی شیلن

 وارد نشود.

 کار است.ه اکنون سیستم آماده ب
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