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دفترچه راهنما

مشخصات فنی

RH-4401مدل

2000 واتتوان

50 هرتزفرکانس

220 ولتولتاژ

درجه سانتی گراد 300حداکثر درجه حرارت تولیدی
20 میلی متر - 63 میلی مترسایز سوکت

16 آمپرترموستات

1 کیلوگرموزن

اجزا و قطعات

لقمه های جوش

بدنه فلزی

راکت
پایه نگهدارنده

چراغ سلکتور کلید روشن و خاموش

دسته

کابل
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2دستگاه جوش لوله سبز

دستورالعمل

این دستگاه  می باشد. مشخصه   PB, PE, PP-R لوله های  استفاده جهت  مناسب  این محصول 
جوش دقت زیاد، کنترل دما و اطمینان باال می باشد.

برای بدست آوردن نتیجه هر چه بهتر و عدم نشتی و انسداد لوله ها پس از جوش، می توانید جدول 
زیر را که برای مدت زمان پروسه جوش، به دقت مطالعه و اجرا کنید.

مدت زمان خنک 
شدن )ثانیه(

مدت زمان جوش 
خوردن )ثانیه(

زمان حرارت دهی 
)میلی متر(

عمق جوش 
)میلی متر(

قطر خارجی لوله 
)میلی متر(

3 4 4 12 16

3 4 5 14 20

3 4 7 16 25

4 4 8 18/1 32

4 6 12 20/5 40

5 6 18 23/5 50

6 6 24 27/4 63

8 10 30 31 75

8 10 40 35/5 90

10 15 50 41/5 110

سرهای ذوب شده لوله

مرحله گرمادهی مستقیم

اتصال و سرد شدن

گرم کن یا اتو
لقمهلقمه

راکت راکت

شروع به داغ شدن

لوله لوله لوله لوله
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تجهیزات جانبی

1( دستکش پارچه ایی 
2( قیچی پی وی سی بر 

3( پیچ گوشتی 
4( آلن 
5( متر 

6( راکت اضافه 
7( لقمه های 40 -20-25-32

)سایز 20 و 25 دارای یک عدد لقمه یدک نیز می باشند(
8( سیم سیار
9( کیف فلزی

موارد ایمنی دستگاه

- برای محافظت از پوشش راکت، پس از استفاده یا هنگام خنک شدن؛ آنرا روی پایه دستگاه قرار دهید.
- از بین رفتن الیه تفلون لقمه ها باعث کاهش کیفیت جوش می شود. از ایجاد هر نوع خراش 

روی آن بپرهیزید.
- پس از اتمام کار، وقتی هنوز لقمه ها گرم است، می توانید با یک دستمال مرطوب روی لقمه ها 

را تمیز کنید تا بقایای پالستیک لوله و خاک روی آن نماند.
- برای حفظ ایمنی، هنگام استفاده از دستگاه از دستکش استفاده کنید.

- برای طول عمر بیشتر، تنها پس از داغ شدن دستگاه پیچ ها را محکم کنید.
- با این دستگاه زیر باراش باران کار نکنید. آب نباید وارد دستگاه شود.

- در صورت خرابی عایق، سریعاً دستگاه را خاموش کنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل، به هیچ وجه دستگاه را باز نکنید تا به دستگاه شوک الکتریکی 

وارد نشود یا مدارهای آن آسیب نبیند.

نحوی استفاده از دستگاه

1( با استفاده از آچار آلن می توانید لقمه ها را به خوبی ببندید و دستگاه را روشن کنید.
2( این دستگاه دارای دو المنت می باشد که برای رسیدن به دمای دلخواه می بایست بطور دستی 

آن را تنظیم کرد.
3( برای شروع، هر دو کلید باالی دستگاه را روشن می کنیم )هر کلید برای روشن و خاموش کردن 
یک المنت است( سپس ولوم ترموستات را روی درجه حرارت دلخواه می گذاریم. پس از مدتی به 



دستگاه جوش لوله سبز

دمای تنظیم شده می رسد.
هنگام  این  در  آید.  می  پایین  جامد  لوله  با  تماس  علت  به  دستگاه  دمای  استفاده،  از  پس   )4

ترموستات دستگاه بطور خودکار مجدداً دما را باال می برد.

توجه
تنها پس از پایان کار می توانید هر دو کلید را خاموش کنید و در هنگام جوش نیازی به روشن و 

خاموش کردن کلیدها نیست، زیرا دما از طریق ترموستات بصورت خودکار تنظیم می شود.
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