
دستگاه روغن گیر dk22 رشکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتامد شام

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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مقدمه

حســن انتخــاب وســلیقه ی شــام رادر اســتفاده از محصــوالت اســوه صنعــت تربیــک میگوییــم ، وبــه شــام 

ــت مشــریان  ــب رضای ــن هــدف رشکــت جل ــن محصــول مهری ــد ای ــد تولی ــم در فراین ــی دهی ــان م اطمین

بــوده ودر ایــن راســتا بهریــن کیفیــت را توســط کارشناســان متخصــص و خــاق در ایــن محصــول در نظــر 

گرفتــه ایــم .

همچنیــن در خصــوص بازرســی و آزمــون اولیــه ، فراینــد تولیــد ، تســت عملکــرد و کنــرل نهایــی از کیفیــت 

ایــن محصــول اطمینــان کامــل حاصــل شــده اســت . 

ایــن دفرچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی دســتگاه آســیاب ونحــوه ی عملکــرد بهینــه بــا 

دســتگاه مــی باشــد .

 لــذا خواهشــمندیم دفرچــه راهنــام را بــا دقــت مطالعــه کــرده وآن را بــرای مراجعــات بعــدی نگهــداری 

فرماییــد . 
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دستوالعمل های ایمنی :

لطفا پیش از استفاده از دستگاه دستورالعمل های ایمنی را با دقت مطالعه فرمایید .

برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی قسمت دو شاخه کاما در پریز قرار بگیرد . 

هشدار:
ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده اشــخاص توانخــواه، کــودکان و همینطــور افــرادی کــه تجربــه و دانــش 

اســتفاده از دســتگاه را ندارنــد مناســب نیســت. لطفــاً افــراد آمــوزش دیــده و ذی صــاح بــه عنــوان 

اپراتــور و کاربــر از دســتگاه اســتفاده کننــد.

دستگاه روغن گیرdk22اسوه مناسب برای کنجد،سیاه دانه، مغزآفتابگردان وکتان 
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 :DK22 مشخصات دستگاه روغن گیری
ابعاد دستگاه: 30 *40  ارتفاع 60  

وزن دستگاه: 30 کیلوگرم   

توان موتور :  0/5 اسب بخار  

سیستم گرمایشی دستگاه روغن گیری به چند قسمت تقسیم می 

شود:

1. سنسور دما )ترموکوبل(    2. املنت حرارتی        3. دیجیتال 

کنرل دما )ترموستات(  

 

سیم سنسور دما: مسئول کنرل دما است و هامنند یک دماسنج 
عمل می کند و اجازه باال رفنت بیش از حد دما رابه ترموستات منی 

دهد.

املنت حرارتی : حرارت رس دستگاه را ایجاد می کند. 

دیجینال کنرل دما : مسئول اعام مقدار دمای ایجاد شده برای 
رشوع کار است، و توانایی جلوگیری از باال رفنت دمای دستگاه را 

دارد.
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: dk22اجزای مختلف روغنگیر 
1. ماردون 

2. سیلندر 

3. پین

4. شیار ته ماردون

5. محل اتصال شیار ماردون 

 نکته : در ابتدای کار با دستگاه چون روغن زودتر از کنجاله خارج 
می شود احتامل پاشیدن روغن از خروجی وجود دارد ولی در ادامه 

این مورد رفع می شود . 

نکته :  باید توجه داشت که باید اول موتور دستگاه روشن شود و بعد 
مواد به داخل مخزن ریخته شود. 
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: dk22مراحل راه اندازی دستگاه روغن گیر
1. اطمینان از اتصال به برق.

2. چک کردن کلید مینیاتوری.

3. کلید دو حالته را به سمت راست برده تا چراغ قرمز و صفحه منایشگر ترموستات روشن شود.

4. دما باید بین 120تا 150 باشد. این دما توسط کارشناس فنی تنظیم شده و نیازی به تغییر ندارد. فقط 

می بایست منتظر مبانید تا دما بعد از روشن شدن ترموستات به دمای مورد نظر برسد. 

5. بعد از ثابت شدن دما در ترموستات، دکمه ی سه حالته را چرخانده و موتور دستگاه را روشن می 

کنیم.

6. مواد را به آرامی وارد مخزن کرده و عملیات روغن گیری را آغاز می کنیم.

قابــل ذکــر اســت در برخــی از منونــه هــای کــره گیــر بــه هنــگام روشــن کــردن 

ــه ســمت  ــه ســمت راســت ودر برخــی دیگــر ب ــه ب دســتگاه الزم اســت دکمــه ســه حالت

ــگام  ــه هن ــت کلیــد ب ــودن جه ــرد ب ــا راســت گ ــرد ی ــود ، چــپ گ ــده ش ــپ چرخان چ

انــدازی متفــاوت اســت ولــی هــرگاه گیــر یــا اشــکالی در رونــد کــره گیــری  راه 

ــود . ــده ش ــده چرخان ــن ش ــه روش ــی ک ــاف جهت ــه در خ ــا دکم ــد حت ــد بای ــش آی پی

اگر ماردون چرخش میکند و دانه ها وارد روغن گیر منی شود در ابتدا دور برگردان زده شود و اگر رفع 

شد دستگاه را باز کرده ماردون را متیز کرده و مجددا دستگاه را روشن کنید .
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:22 dk مراحل بسنت روغن گیر
1. ابتدا ماردون را طبق شیار روی قسمت داخلی قرار دهید.

2. سیلندر را با دقت به جای )خار( روی ماردون می بندیم و 

محکم در جای خود قرار دهید. 

3. سپس پین دستگاه را )از زیر سیلندر( در جای خود قرار 

دهید.

 :dk22 مراحل باز کردن روغن گیر
1. مخزن را برداشته. 

2. درب را به سمت باال قرار میدهیم.

3. پیچ زیر ماردون را بیرون آورده.

4. ماردون را به همراه سیلندر داخلی از دستگاه جدا کرده.
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با رسمایه کم، کسب و کار خودت رو راه بنداز!

با دستگاه های اسوه نونت تو روغنه!

کافیه فقط با رشکت اسوه صنعت متاس بگیرین:

03133766609

مشاوران ما در متامی مراحل اعم از انتخاب دستگاه، ارسال، آموزش و خدمات 

پس از فروش در کنار شا هستند:

09133395563

03191013484

برای اطاع بیشرت عضو پیچ اینستاگرام ما شوید:

osvehsanat.ir@

www.osvehih.com :وب سایت اسوه صنعت


