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 دفترچه راهنما

  MXAدما مدلبا جبران ساز  تایر باد تنظیم فشار هوشمند دستگاه 

Temperature Compensting Smart Tyre Inflator 
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 مقدمه

تولیدکننده انواع دستگاه های تعدیل ، تزریق و گروه مهندسی سپاس اولین 

تنظیم هوشمند فشار باد تایر انواع خودرو های سبک و سنگین در ایران 

میباشد . تمام مراحل طراحی و ساخت دستگاههای تولیدی توسط این 

شرکت به دست توانای نیرو های متخصص داخلی انجام شده و تکنولوژی آن 

ان ، حجم کم و دقت بومی و محصوالتی دانش بنیان می باشند . کاربری آس

سرعت در انتخاب فشار توسط  بارز این محصوالت است . باال از خصوصیات

و سرعت در تنظیم فشار توسط دستگاه از قابلیت های ولوم دیجیتال  باکاربر 

 .میباشد  MXAسری منحصر به فرد این 

 ین دفترچه روش استفاده از دستگاها . در ابا تشکر از حسن انتخاب شم

داده به طور کامل توضیح  MXA تنظیم هوشمند فشار باد تایر خودرو مدل

 میشود.

تفاده از سنسور دما و الگوریتم جبران ساز حرارتی اسبا اه این دستگ 

مقدار  با  FS %1دقت  را با میزان فشار باد تایرمیتواند و پشتیبانی میشود 

 تعیین شده توسط کاربر تعدیل نماید. 
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 شناسایی دستگاه:

 

   EDAX دستگاه تنظیم هوشمند فشار باد تایر خودرو مدل       

 

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

 میباشد.   6mmداخلیشیلنگی با مقطع 

پیوتری و مجهز به کلید روشن و مورودی پاور دستگاه که از نوع کا (2

 آمپری حفاظتی میباشد. 3خاموش و فیوز 
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خروجی هوا که سمت چپ پایین دستگاه قرار دارد و قابل اتصال به  (3

 میباشد.  6mmداخلیشیلنگی با مقطع 

 آالرم صوتی و نوری جهت اعالم پایان پروسه تعدیل (4

این مقدار از . کاربر  جهت تنظیم فشار مورد نظر صنعتی ولوم دیجیتال (5

 قابل تنظیم است. PSI 65تا  15

 2با تک ضربه و فشار ممتد کلید استارت جهت شروع به کار مجدد  (6

 . استفاده میشود تایر های کامال خالی ثانیه برای باد کردن 

 تنظیم میباشد.پروسه کلید استپ در هر زمان قادر به متوقف کردن  

 .PSIبر حسب  و عدد مرجع تنظیم شونده فشار باد تایر نمایش دهنده (7

 

 :طریقه نصب و راه اندازی دستگاه

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

 عدد پیچ بر روی دیوار نصب کنید. چهاردستگاه را توسط 
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متصل دوشاخه آن را به پریز سیم پاور را به دستگاه متصل کرده و  (2

حالت با روشن کردن کلید پاور دستگاه روشن در این  .کنید 

 میشود.

باد متصل کنید و آن  ورودی دستگاه را توسط شیلنگ به کمپرسور (3

را حتما با بست مناسب محکم نمایید و اطمینان حاصل کنید که 

هر گونه نشتی در دقت  هیچ نشتی در این قسمت نباشد چون

بهتر است توجه داشته باشید که اه موثر است . عملکرد دستگ

به یک واحد مراقبت جهت گرفتن رطوبت  خروجی اصلی کمپرسور

این امر در کیفیت هوای وارد شده به الستیک هوا مجهز باشد . 

داخل برنجی فیلتر در صورت نداشتن خشک کن ، ) . موثر است

 جعبه حتما نصب شود(

  bar 9شار قابل تحمل برای ورودی دستگاهزیمم فماک 

دقت فرمایید اتصال فشار باال تر باعث صدمه دیدن  .میباشد

 دستگاه میشود.
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با کمترین خروجی دستگاه را با حداکثر ده متر شیلنگ مناسب  (4

که به یک سرشیلنگی مخصوص بدون قابلیت قابلیت ارتجاعی 

داخل جعبه و شیلنگ مجهز کنید.)سرشیلنگی  ،یکطرفه بودن باشد

بوطه را با بست مناسب هر دوطرف شیلنگ مرموجود میباشد( 

ونه نشتی وجود نید و اطمینان حاصل کنید که هیچ گمحکم ک

لنگ از دقت تنظیم در صورت وجود نشتی در شی . نداشته باشد

 خواهد شد.تر زمان تنظیم بسیار طوالنی همچنین کاسته و 

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

 کیس دستگاه وارد نشود.گ خروجی به ناز کشش احتمالی شیل

 اکنون سیستم آماده بکار است.

 :نرمال  حالتروش کار با دستگاه در 

 . فشار مورد نظر را با ولوم دیجیتال روی پنل انتخاب کنیدابتدا     (1

برای شروع  ابتدا یک تایر کم باد را به سر شیلنگی متصل کنید. در  (2

را در وصل شده میتوانید فشاد باد تایر برای دو ثانیه این زمان شما 

صورت اتوماتیک به  ند. دستگاه پس از این زمانمایشگر مشاهده کنی

باد اولیه  فشاربستگی به  تعدیلزمان  میزان تعدیل مینماید .شروع 
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 آالرمثانیه  پنجدستگاه با زدن ، تایر دارد.پس از اتمام پروسه تنظیم 

پایان تنظیم را اعالم و دو ثانیه نمایش فشار باد داخلی تایر ، پیاپی 

 میکند .

پر باد را به سر یک الستیک  ربرای تست کاهش فشار این با   (3

دو ثانیه ای  در این حالت هم پس از نمایششیلنگی متصل کنید . 

این بار  .دستگاه شروع به کم کردن فشار میکند ، فشار باد فعلی تایر 

و دو ثانیه نمایش فشار باد داخلی تایر پیاپی  آالرمثانیه  پنج  هم

 اتمام پروسه تنظیم را اعالم میکند.

 : دماجبرانساز  حالتروش کار با دستگاه در 

را فشار میدهیم و همزمان با  stopکلید برای کار در این حالت ابتدا 

ثانیه آالرم  جدستگاه پن .فشار میدهیم نیز را  startآن کلید 

مخصوصی میزند و این به معنی کار در حالت حرارتی است . در این 

 ی هواعدد دماضریب حالت عدد فشار تنظیم شده با ولوم دیجیتال با 

 دمای محیطکه تابعی از  یبه صورت جبری جمع میشود و عدد فشار

درجه کم یا زیاد  1در این حالت به ازای هر .   می آیدبدست  میباشد

 استدرجه سانتیگراد    25از دمای مرجع که  بودن دمای هوا
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0.1PSI  .مثال عدد تنظیمی  به فشار تنظیم شده اضافه یا کم میشود

32 psi   34درجه سانتیگراد  45در دمایpsi  . تنظیم خواهد شد 

 و این عدد در انتهای پروسه تنظیم قابل مشاهده است.

: اگر تایر کامال خالی باشد به دلیل عدم وجود فشار اولیه توجه 

. در این حالت با نگه داشتن  نمیشوددستگاه به طور خودکار استارت 

 ثانیه  دستگاه را استارت کنید. دوبه مدت  STARTکلید 

باد به داخل تایر تزریق میشود .   شیر شارژ باز میشود ودر این حالت 

تگاه شروع به تعدیل فشار دس ثانیه باد زدن مداوم 30گذشت بعد از 

که الستیک به خروجی دستگاه متصل است  در بقیه موارد.  مینماید

فقط یک تک ضربه به کلید  و قصد تغییر میزان فشار باد را داریم

 استارت کافی خواهد بود.

 

 

 

 

 


