فرم ضوارُ10
ضوارُ :
تاریخ :

تسوِ تعالی
ٍزارت ًیرٍ
ضروت تَزیع ًیرٍی ترق سیستاى ٍتلَچستاى
فرم تازرسی دٍرُ ای وٌتَرّای هطترویي ٍلتاش ثاًَیِ 30ویلٍَات ٍتیطتر

 ًام هطترن  :ضوارُ اضترانًَ :ع تعرفِ :تاریخ تازرسی:ًَ -ع فعالیت:

 ثاًَیِ 

ٍلتاش تحَیل:اٍلیِ

 آدرس : -هطخصات پستَّ :ایی  زهیٌی:





عوَهی:



خصَصی،عوَهی:

لذرت تراًس واٍآ

 هطخصات تراًس:وارخاًِ سازًذُ: ضوارُ سریال وٌتَراوتیَ :ضوارُ سریال وٌتَراوتیَ :هطخصِ دٍرفاتریه وٌتَرّا وِ رٍی صفحِدٍر

ًَضتِ ضذُ

ویلٍَات ساعت

 -لذرت هَرد لرارداد ویلٍَات ًسثت تراًس جریاًْا ضریة هاوسیوتر وٌتَر:

ساعت داردً :ذارد :

ً ذارد

هطترن خازى دارد:

 لذرت خازى :ویلٍَار

 اٍج تاری ون تاری جوع تاری

-وارورد وٌتَر هیاى تاری

 ٍضع ظاّری وٌتَرّا ٍلَازم اًذازُ گیری :ضیطِ وٌتَرّا سالن است:وٌتَرّا پلوپ دارًذ :

ضریة وٌتَر:

:

ضىستِ است



پلوپ ًذارًذ:

الف -تست وٌتَر تا دستگاُ پرتاتل سالن

راوتیَ دیواًذهتر





ًاسالن

درصذ خطا..........

ب :خازى از هذار خارج ضذُ ٍ تعذ از تاز وردى سیوْای ًمطِ  Lتراًس جریاًْا سِ هَرد زیر آزهایص گردد:

ً رهال ًیست :
ً :رهال ًیست :
ً رهال ًیست :

سین ًمطِLفاز یه ٍفاز دٍ تستِ ضَد ٍفاز سِ لطع گردد وارورد وٌتَرّا ًرهال است:
سین ًمطِLفاز یه ٍفازسِ تستِ ضَد ٍفاز دٍ لطع گردد وارورد وٌتَرّا ًرهال است
سین ًمطِLفاز دٍ ٍفاز سِ تستِ ضَد ٍفاز یه لطع گردد وارورد وٌتَرّا ًرهال است:

 -هَتَر دیواًذهتر سالن است :

سالن ًیست

:

(برای تشخیص این موضوع به دریچه کنترل کارچرخ دنذه های موتور دیمانذ متر نگاه شود)

 -اّرم صفر ًوَدى دیواًذهتر را فطار دّیذ دیواًذهتر صفرهی ضَد:

صفر ًوی ضَد :



از صذای آزاد ضذى اّرم دیواًذهتر ٍ گردش صفحِ آى هطخص هی ضَد دیواًذهتر وار هی وٌذ   :وارًوی وٌذ:



 پس از یه رتع ساعت وار عمرتِ دیواًذهتر تراتراست تا  :تا تَجِ تِ عمرتِ دیواًذهترلذرت هصرفی هطترن تراتراست تا :ویلَات آهپر سِ فاز فطارضعیف سوت هطترن تا آهپر هتر اًثری اًذازُ گیری ضذفازیه :آهپرفاز دٍ :آهپرفاز سِ :آهپر هیاًگیي: -تاتَجِ تِ آهپر هصرفی هطترن حذٍد لذرت هصرفی تراتر است تا :

آهپر هیاًگیي

=

ویلٍَات ساعت

ویلَات

چرخص دٍ دٍر صفحِ وٌتَر در زهاى  :دلیمِ/ثاًیِ صَرت گرفت.لذرت هصرفی هطترن از طریك ضوارش دٍر دیسه وٌتَر ویلٍَات -تا تَجِ تِ اًذازُ گیری ّا ی صَرت گرفتِ در فَق ضریة تراًس جریاى هٌصَتِ از فرهَل زیر تِ دست هی آیذ .

فرم ضوارُ10
ضوارُ :
تاریخ :

لذرت اًذازُ گیری ضذُ تا آهپرهتر یا عمرتِ دیواًذهتر=

دٍر وٌتَر دریه ساعت
دٍر فاتریه وٌتَر

ضریة تراًس جریاى

تا تَجِ تِ ًتیجِ فرهَل فَق ًسثت تراًس جریاى تراتر :است .
تا ًگرش تِ اًذازُ گیریْای صَرت گرفتِ از طریك ضوارش دٍر دیسه وٌتَر ٍلذرت اًذازُ گیری ضذُ از طریك آهپر هتر یا عمرتِ دیواًذهتر،

وٌتَرّای ًصة ضذُ خطای :



افسایص :



واّص اًرشی هصرفی تویساى درصذ را ًطاى هی دّذ.

خازى را در هذار لراردادُ ٍوارورد وٌتَراوتیَ (هخصَصاً ترهس وٌتَر) درست است : :
ج ٍ :ضع عوَهی سؤئیچ خاًِ خَب است : :
-1

خَب ًیست ٍ هعایة زیر را دارد
-2

درست ًیست :

:
-3

ًام ٍ اهضاء تازرس
تاریخ
اطالعات تاریخ اضتران فَق تاپرًٍذُ هطترن ٍسیستن تیلیٌگ هطاتمت دادُ ضذُ ٍهغایرات تطرح ریل هی تاضذ .
تَضیحات :

ًاهَ اهضاء وٌترل وٌٌذُ

هْر ٍاهضاء پیواًىار :
تاریخ :

:

فرم ضوارُ10
ضوارُ :
تاریخ :

تاریخ ثثت تغییرات درسیستن تیلیٌگ هطترویي :

ًام ٍ اهضای رئیس ادارُ هطترویي:
تاریخ وٌترل :

