
 

1 
 

 دستگاه جوش لیزری دستی دفترچه راهنمای کاربران

شرکت روتک نماینده رسمی سنفنگ، با ارائه دستگاه جوش لیزری با کیفیت و به روز در خدمت شما 
 مشتریان عزیز است.

هستند، ممکن است  روزرسانیبهبه طور مداوم در حال ارتقا و  سنفنگشرکت  از آنجایی که محصوالت
 .کنیممینشود، ما از این بابت از شما عذرخواهی  روزبه موقعبهمحتویات این دفترچه راهنما 

عملیاتی  مواردعملیات خاص روی محصول منوط به محصول واقعی است. در طول استفاده، عدم رعایت 
شود.  دستگاهتجهیزات یا عملکرد غیرعادی  رساندن به و سایر عوامل انسانی ممکن است منجر به آسیب

تحت پوشش ضمانت شرکت ما نیست. لطفا قبل از نصب این  ای و عملکرد غیرعادی دیدهآسیبچنین 
ا را در مکانی امن بخوانید و دفترچه راهنم دقتبهدستگاه جوش لیزری دستی، این دفترچه راهنما را 

 نگهداری کنید.
 

 پیشگفتار
سپاسگزاریم و تمام تالش ما این است تا  جوش لیزری دستیصمیمانه از شما برای خرید دستگاه 

 ای را به شما ارائه دهیم.جانبهمحصوالت باکیفیت باال و خدمات همه
امل توسط شرکت ما یعنی آالت و برق تشکیل شده است و به طور کاین محصول از ادغام لیزر، ماشین

ساختار دستگاه جوش لیزری دستی، یافته و ساخته شده است. مشخصه اصلی توسعه سنفنگ
وجور، دقت زیاد، طول عمر باال و ظاهری زیبا است که هم از نظر اقتصادی و هم عملی برای کاربران جمع

قبل از شروع به استفاده از آن،  صرفه است. برای استفاده بهتر و ماندگاری بیشتر این دستگاه، لطفابه
 دقت مطالعه کنید.راهنمای و دستورالعمل ارائه شده را به

خوبی از مطالب مطلع در این دفترچه راهنما از تصاویر زیادی استفاده شده است تا کاربران بتوانند به
اندازی این راهراحتی درک کنند. محتوای این دفترچه راهنما شامل نصب و ها را بهشوند و تمامی آن

های ایمنی است. هدف این افزار، تعمیر و نگهداری روزانه و دستورالعملمحصول، استفاده بهینه از نرم
 راهنما ارائه درک بهتری از عملکرد و نگهداری از این محصول است.

ورد و ناپذیر است از این رو پیشاپیش از هرگونه بازخها امری اجتنابوجود ایرادات جزئی در دستگاه
 پیشنهاد شما صمیمانه سپاسگزاریم.

 

 . مقدمه1

 معرفی مختصر 1.1
بار از این محصول استفاده سپاسگزاریم. اگر برای اولیندستگاه جوش لیزری دستی از شما برای خرید 

 دقت مطالعه کنید.کنید، لطفا قبل از نصب آن، این دفترچه راهنما را بهمی
همچنین برای استفاده صحیح از این محصول، لطفا به هر محتوایی که برای ایمنی شما و اطرافیانتان و 

 با عالئم خطر، هشدار یا توجه مشخص شده است، توجه ویژه داشته باشید.
 خطر 
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های جدی فیزیکی یا حتی جانی به شما هر عملکرد نادرستی ممکن است فورا منجر به آسیب
 شود!

 هشدار 
 های جدی فیزیکی یا حتی جانی به شما شود!سیبهر عملکرد نادرستی ممکن است منجر به آ 
 توجه 

 های فیزیکی به شما یا خرابی دستگاه شود!هر عملکرد نادرستی ممکن است منجر به آسیب

 مشخصات شرکت 1.2
ترین تولیدکنندگان تجهیزات لیزر در چین است و در زمینه تحقیق، توسعه، یکی از بزرگ سنفنگکمپانی 

های برش لیزری پرقدرت، ساخت و فروش تجهیزات مختلف پردازش لیزر پرقدرت، از جمله دستگاه
به مشتریان  سنفنگ. های پردازش لیزری چندمنظوره تخصص داردهای جوش لیزری و دستگاهدستگاه
های برش با دهد. دستگاههای پردازش لیزر خود ارائه میای برای سیستمحلی شخصی و حرفهخود راه 

های پردازش لیزری محصوالت درخشان این شرکت های حکاکی با لیزر، ماشینلیزر پرقدرت، ماشین
فضا، گری، هواهستند که به طور گسترده در صنایع متالورژی فوالد، فلزات غیر آهنی، خودروسازی، ریخته

افزار ابزار، مدارهای مجتمع، انرژی خورشیدی و غیره سازی و سختالکترونیکی نظامی، ابزار دقیق، ماشین
 شود.استفاده می

با توجه به عالیق و نیازهای مشتریان در ابتدا متعهد به ایجاد ارزش برای مشتریان و  سنفنگشرکت 
 ایجاد منافع برای جامعه است.

 معنوی است و فناوری پیشرفته محصوالت ما، کیفیت باالی محصوالت را دارای حقوق کامال سنفنگ
کند. این کمپانی همچنین یک سیستم مدیریت کیفیت سالم و موثر و نیز یک سیستم تضمین می

یک استراتژی موفق، با  عنوانبهبا در نظر گرفتن پیشگیری  سنفنگکنترل داخلی ایجاد کرده است. 
های دقیق و کارآمد، حلن، بهبود مستمر، پاسخ سریع به مشکالت مشتریان، راهآوری بازخورد مشتریاجمع

کند تا به مشتریان کمک کند تا بهترین استفاده را از این عملکرد سطح باالیی برای خود تضمین می
رسند. در سراسر چین و خارج از کشور به فروش می سنفنگمزیت داشته باشند. محصوالت باارزش 

جانبه و همچنین به همکاری با شرکای مختلف برای دستیابی به پیشرفت و توسعه همه سنفنگشرکت 
 ترین پایگاه تولید، تحقیق و توسعه تجهیزات پردازش با لیزر در چین تمایل دارد.ایجاد بزرگ

 محصوالت 
یان های پردازش با لیزر و امکانات مرتبط به آن را برای مشتر حلمجموعه کاملی از راه سنفنگشرکت 

کند. با تمرکز بر تجهیزات و قطعات لیزر صنعتی، خطوط تولید اصلی این داخلی و خارجی فراهم می
های جوش لیزری، دستگاه برش با های حکاکی با لیزر فایبر، سری دستگاهشرکت شامل سری دستگاه

چاپی، تولید لیزر فایبر است که به طور گسترده در صنایع تبلیغات، ورق فلز، ابزارآالت، مدارهای 
کامپیوتر، موبایل، ارتباطات، قطعات خودرو، تجهیزات دقیق، مصالح ساختمانی، لباس، روشنایی شهری، 

 شوند.جواهرسازی طال و نقره، هدایای صنایع دستی، چاپ بشقاب و غیره استفاده می
 کنترل کیفیت 
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ونقل فرایند تولید و حملکنترل دقیقی را بر کل  سنفنگشرکت ، IS09001بر اساس سیستم کنترل کیفی 
 کند.محصوالت خود، برای اطمینان از عملکرد و کیفیت باالی محصوالت نهایی اعمال می

 خدمات 
شعبه و بیش از  2اندازی کرده است. مهندسان این کمپانی با یک مرکز مدیریت بازاریابی راه سنفنگ

، خدمات و پشتیبانی جامعی را به شعبه در خارج از کشور 10دفتر در سراسر چین و نیز بیش از  100
دهند که شامل خدمات مختلف در طول مراحل پیش از فروش، خرید و پس از فروش مشتریان ارائه می

جانبه وجود داشته باشد، خدمات همه سنفنگمحصوالت است. جایی که محصول لیزری از شرکت 
 وجود خواهد داشت! نیز در آنجا سنفنگ

 معرفی محصول 2

 کلیمرور  1.2
جوشکاری پردازش مواد است.  هایتکنیک ترینمهمجوشکاری لیزری نوع جدیدی از جوشکاری و یکی از 

جوشکاری از نوع رسانای  فرایندبرای جوشکاری مواد جدار نازک و قطعات دقیق است.  لیزری به طور کلی
ز طریق رسانش گرما کند و گرمای روی سطح احرارتی است، یعنی تابش لیزر، سطح قطعه کار را گرم می

یک جوش ایجاد بعد از سرد شدن  وشود که داخل ماده ذوب می طوریبهشود، به داخل پخش می
 کند.می
 مشخصات فنی 2.2

 دستگاه جوش لیزری دستی نشانگر
 )مخصوص جوشکاری( REL-C1000W منبع لیزر

 نانومتر  1080 طول موج لیزر
 متر 30 متر / حداکثر: 15استاندارد:  طول فایبر

 پیوسته / مدوالسیون کار نحوه
 بر ثانیه متریل یم  120تا  0 سرعت جوشکار

  35تا  15 ℃ دمای محیطی
 میعان، بدون درصد70> رطوبت محیطی

 مترمیلی 4تا  5/0 ضخامت جوش توصیه شده
 ضخامت صفحه 5/1> الزامات شکاف جوش

 مخزن آب ترموستاتیک صنعتی چیلر
 1100*650*1300 (مترمیلی) (ارتفاع*عرض*)طول ابعاد

 کیلوگرم 150 وزن دستگاه
 هرتز  50ولت /   380 منبع تغذیه
 2/0نیتروژن برای جوشکاری، فشار خروجی  مواد مصرفی

 مگاپاسکال
 کیلووات  6 توانحداکثر 



 

4 
 

 های محصولویژگی 3.2
 دستگاه جوش لیزری دستی دارای مزایای زیر است:

 یابیموقعیتباالی نقطه فوکوس کوچک و دقت  ،پرتوباالی کیفیت  هایویژگییبر دارای الیزر ف (1
. با کمک کندمی پذیرامکانجوش محکم و منظم را  ایجاد یک سرعت جوشکاری باال و که است

راه حل کارآمد و کاملی را به مشتریان ارائه  تواندمییبر، دستگاه جوش لیزری دستی الیزر ف
 دهد.

 پذیرانعطافبرای استفاده آسان و  ،با طراحی ارگونومیکشده خنک دستی مشعل جوشکاری  (2
جوش با  ایزاویهقطعه کار را در هر  تواندمیخود  وسیعاست. مشعل با محدوده عملیات 

و غیره جوش  بندیآبجوش یین و یانگ،  جوش گوشه، لمینتجوش ، لببهلبجوش ، اینقطه
 دهد.

 راحتیبهکه قطعه کار  طوریبهکمی بر روی ناحیه جوش دارد  بسیار ثیر حرارتالیزری تجوشکاری  (3
است. عمق  آن در پشت ایجاد رد و اثرسیاه شدن و  هرگونه ازعاری و  دهدنمیتغییر شکل 

 جوشکاری محکم و قابل اعتماد است. و جوشکاری لیزری زیاد، ذوب کافی در جوش
، مصرف انرژی کم، عملکرد آسان و زیاد کالالکترو اپتیدستگاه دارای ویژگی راندمان تبدیل  (4

نیست.  ایحرفهآسان است. برای کار با این دستگاه نیازی به جوشکاری کار با آن یادگیری 
در این کار که  با دستگاه کار کنندپس از یک آموزش کوتاه  توانندمیکارگران معمولی 

 .دهدمیپردازش را کاهش  هایهزینه ،مدتطوالنی
کار و نازل جوش تنها زمانی  شودمیبر روی سکوی جوشکاری فلز بسته  سماریسو اسکوییزر (5

 .کندمیدستگاه را تضمین  در این ایمنی باال ،که فلز را لمس کند. این اقدامات کندمی
 دستگاه جوش لیزری دستی دارای معایب زیر است:

در مقایسه با دستگاه جوش رومیزی، استفاده از این دستگاه جوش لیزری دستی برای مدت  (1
 باعث خستگی شود. تواندمیطوالنی 

 ضخامت صفحه باشد. برابر 5/1فاصله جوش مواد محدود است و باید کمتر از  (2
اه جوش با این دستگ راحتیبه، کنندمیمنعکس را یبر اموادی که به طور قابل توجهی لیزرهای ف (3

، مانند آلومینیوم و مس. برای این مواد، در حال حاضر، پارامتر جوشکاری توصیه شوندنمیداده 
 است. مترمیلی 2شده کمتر از 

 محیط کار شرایط  4.2
باشد. محیط  درصد 85رطوبت باید کمتر از و  درجه سانتیگراد 35صفر تا  دمای محیط کار باید (1

 کنندمیمحیطی عمر دستگاه را کوتاه شرایط برخی کار باید عاری از تغییرات شدید دما باشد. 
 هایتکانبا ارتعاشات و  هاییمکانو روغن زیاد،  گردوغبارزباله،  پر از هاییمکان: از اندعبارتکه 

 شودمیکه اغلب متراکم  یهای مکاننزدیک به منابع تداخل فرکانس باال،  هاییمکانزیاد، مکان، 
 .SOXو  CO2 ،NOXبا غلظت باالی  هاییمکان و نیز
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، ممکن است آب موجود در دستگاه رسدمیدرجه سانتیگراد  صفرهنگامی که دمای محیط به زیر  (2
 و دستگاه آسیب ببیند. قبل از استفاده، لطفا مطمئن شوید که در داخل دستگاه زدهیخ

 وجود ندارد. میعانی گونههیچ
مه پدیدار  هایلکهو  شودمیایجاد  میعانروی لنز نوری بر تغییر کند،  شدتبهاگر دمای محیط  (3

. جلوگیری از تغییرات شدید دما در محیط کار ضروری است. اگر اجتناب از آن دشوار شوندمی
ر دستگاه د میعانی گونههیچاست، لطفا قبل از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که 

 وجود ندارد.

 اطالعات ایمنی 3
مطابقت دارد.  GB 10320-1995این محصول با استانداردهای ایمنی الکتریکی تجهیزات و امکانات لیزری 

 بخوانید. دقتبهلطفا قبل از استفاده از دستگاه، تمام اطالعات ایمنی در این بخش را 

 اقدامات احتیاطی 1.3

 

است و پرتوی که از لیزر ساطع  4این دستگاه متعلق به محصوالت لیزری کالس 
ممکن است باعث  شودمییا پرتوی که توسط لنز منعکس شده و منتشر  شودمی

آسیب به بدن انسان شود. پرسنل حاضر باید به حفاظت از خود و پیشگیری از 
ر قسمت از بدن در ه قراردادنتوجه کنند. نگاه مستقیم به لیزر و  سوزیآتش

 معرض لیزر اکیدا ممنوع است.

 

لوله باید در حالت  ؛ بنابرایندر مشعل جوش دستی حاوی فیبر است پیچسیملوله 
طبیعی قرار گیرد و پیچاندن یا خم کردن لوله ممنوع است. در غیر این صورت، 

 .دشومیبسیار کوچک خواهد شد و منجر به آسیب رساندن به فیبر  پیچسیمقطر 

 

 خودداریاکیدا از جدا کردن، تعمیر یا تنظیم این دستگاه توسط  ایغیرحرفهافراد 
ناشی از دالیل فوق، شرکت هیچ  سوزیآتشیا  گرفتگیبرقکنند. در صورت وقوع 

تولید  فرایندباید از نظر دانش ایمنی و  ندارد. اپراتورها در این قبال مسئولیتی
غیر از موارد ذکر شده در دفترچه  به عملیات دیگری. لطفا هیچ آموزش ببینندمورد 

 راهنما انجام ندهید.

 

 کنندمیاستفاده  ضربان قلب( کنندهتنظیم)دستگاه  افرادی که از پیس میکر
یک میدان مغناطیسی  ،دستگاه جوش با . در حین کارکار کننددستگاه  بانباید 
 .گذاردمیثیر اکه بر عملکرد طبیعی پیس میکر ت شودمیایجاد 

 های ایمنی برای لیزردستورالعمل 2.3
نانومتر )نور نامرئی( است. دستگاه جوش  1080طول موج لیزر مورد استفاده در دستگاه جوش  (1

است، به این معنی که تابش مستقیم، انتشار  (4)کالس  IVلیزری دستی یک محصول کالس 
برای چشم مضر است  تنهانه دستگاهاین یا بازتاب لیزر آن برای بدن انسان مضر است. لیزر 

، هنگام کار با این تجهیزات، لطفا از عینک محافظی نی؛ بنابراپوست را نیز بسوزاند تواندمیبلکه 
 نشان داده شده است استفاده کنید. در شکل زیرکه 
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 ، عینک محافظ لیزر1شکل 
را روی سکوی جوشکاری فلز قرار دهید و نازل جوش  اسکوییزر سوسماریلطفا قبل از جوشکاری،  (2

 که فلز را لمس کند. کارکرد داردتنها زمانی 
 یسره رفتن اپراتور باید در طول عملیات از عینک محافظ و دستکش ایمنی استفاده کند. نشان (3

اکیدا ممنوع است. پس از اتمام جوشکاری، قطعات کار  یشخص  هر خروجی لیزر به سمت
ر داغ هستند، هنگام لمس این قطعات، لطفا برای جلوگیری از سوختگی دستکش بسیا همچنان
 بپوشید.

 های ایمنی برای برقدستورالعمل 3.3
برق، منبع تغذیه و مدار را بررسی کنید و مطمئن شوید که اتصال مجازی، اتصال  کردنروشنلطفا قبل از 

 وجود ندارد. ایرادی گونههیچکوتاه 
به طور زمین به  کنید و مطمئن شوید که اتصالوصل زمین  به  PEمحصول را از طریق سیم  (1

 محکم و مطمئن است.کامل 

 

باعث شارژ شدن محفظه بیرونی  تواندمیقطع شدن سیم اتصال به زمین، 
 منجر به آسیب به اپراتور شود. تواندمیتجهیزات شود که 

 و ولتاژ آن نرمال است ACلطفا مطمئن شوید که منبع تغذیه  (2

 

 ناپذیریجبرانمنبع تغذیه باعث ایجاد آسیب نادرست معیوب یا ولتاژ  کشیسیم
 .شودمیبه لیزر 

 سوزی های ایمنی برای پیشگیری از آتشدستورالعمل 4.3
زباله در اطراف دستگاه اکیدا ممنوع است.  طورهمین ومنفجره مواد قابل اشتعال و  انبارکردن (1

 را آتش بزند. هازبالهمواد و  این تواندمیجوشکاری  فرایندجرقه در طول 
ممکن لیزر پرتوهای که  هاییمکانمواد قابل اشتعال و مواد منفجره در مسیر لیزر یا  انبارکردن (2

ممکن تابیده شود  هاآنیزر به زیرا اگر پرتوهای لشود اکیدا ممنوع است.  یدهتاب هاآناست به 
 است بسوزند یا منفجر شوند.

 سوزیآتشجلوگیری از  منظوربهدر حین جوشکاری، پوشاندن دستگاه با پتو، لباس و غیره  (3
 اکیدا ممنوع است. ناشی از حرارت ایجاد شده توسط دستگاه.
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 هایکپسولمنبع تغذیه را خاموش کنید و از  برقیا انفجار، لطفا  سوزیآتشدر صورت وقوع  (4
همچنین آتش استفاده کنید.  کردنخاموشیا پودر خشک برای  اکسیدکربندی نشانیآتش

 استفاده کنید. نیز آتش کردنخاموشاز ماسه خشک برای  توانیدمی
 

 اندازیراهنصب و  4

 اندازی قبل از راه اقدامات احتیاطی 1.4
. بررسی ندیده استرسی کنید و مطمئن شوید که دستگاه هیچ آسیبی بسته را باز کنید. بر  (1

 هستند. دیدگیآسیبکنید و مطمئن شوید که تمام قطعات کامل و بدون 
 نیتروژن را برای اتصال برق آماده کنید. سنجشگر سیم برق خارجی و (2

 مراحل نصب 2.4
 6. حداکثر توان دستگاه حدود باشداستاندارد ملی اتاق تجهیزات  مطابقسیم زمین شبکه برق باید 

است. منبع تغذیه موتور اصلی  ظرفیت این درصد 5است و ظرفیت سوئیچ بیش از  کیلووات
AC380V/50Hz  باشد. درصد 5است و نوسان شبکه برق باید کمتر از 

 اتصال برق و گاز (1
که  طورهمانسیم برق  مربوط به . سوکت برقاندشدهبرق و گاز تعبیه  هایدر پنل پشتی دستگاه پورت

، لطفا به سیم زمین )سیم کشیسیمنشان داده شده است روی کانکتور برق قرار دارد. هنگام  3در شکل 
PE  زرد( و سیم خنثی )سیمN  نشان داده شده است توجه کنید.   2آبی( که در شکل 

 

 

 پورت اتصال برق ،3شکل 
 آب کردناضافه (2

، فشار هوا باید پشتیورودی نیتروژن در پنل 

 3/0مگاپاسکال و کمتر از  20/0 بیشتر از

میلی  6مگاپاسکال باشد. ورودی یک لوله با قطر 

 متر است.

 

 پرت برق

 ، سیم کشی سه فاز2شکل  
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 طورهمانچیلر و رابط تبادل آب وجود دارد. داخلی پنل عملیات در اینجا درب جلوی دستگاه را باز کنید، 
باید هر ماه یکبار تعویض شود. توجه داشته باشید  کنندهخنکنشان داده شده است، آب  4که در شکل 
 .باشدباز باید  تخلیه دریچهآب،  کردناضافهکه هنگام 

 
 

 

 چیلر ،4شکل 
روی سکوی جوش فلزی یا محصولی که قرار است جوش داده  توانمیرا اسکوییزر سوسماری  (3

در نشان داده شده است، سکوی جوش فلزی و محصول  5که در شکل  طورهمان. ببندیدشود 
 جوش نباید به سیم زمین متصل شوند. حال

 

 

 اسکوییزر سوسماری ،5شکل 
 

排空口 

کلیدهای تنظیم 
 پارامتر  چیلر

 ورودی آب

 آب

Crocodile squeezer 

 
سکوی جوش فلزی و محصول در حال 

 اسکوییزر سوسماری ین متصل شوندجوش نباید به سیم زم

 محصول در حال جوش
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 مراحل استفاده 3.4
، 6مدار( واقع در پشت دستگاه را روشن کنید. وضعیت تغذیه در شکل  کنندهقطع) مدارشکن. سوئیچ 1

 در زیر نشان داده شده است.

 

 مدارشکن، 6شکل 
نشان داده شده است، دکمه اضطراری را در وضعیت باز شده قرار دهید.  7که در شکل  طورهمان. 2

قرار دهید. پنل جلوی سری دستگاه، از چپ به « روشن»سوئیچ کلید را به سمت راست در موقعیت 
سازی، راست شامل پنل عملیات، سوئیچ کلیدی، نشانگر قرمز رنگ روشن/خاموش، نشانگر زرد رنگ آماده

آن نیز روشن نشانگر  دستگاه، روشن شدن با سپسسبز لیزر و دکمه توقف اضطراری است.  نشانگر
 .شودمی

 

 پنل جلویی ،7شکل 
 ی. سوئیچ کلیدکنیدمنبع لیزر را باز  اضطرارینشان داده شده است، دکمه  8که در شکل  طورهمان. 3

 .شودمیدهید. سپس منبع لیزر روشن  قرار" REMرا به سمت چپ در موقعیت "

Emergency Laser Preparation Power Key Switch 
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 کنترل منبع لیزر هایدکمه ،8شکل 
  
نشان داده شده است  9، رابط در شکل شودمیپنل عملیاتی وارد حالت خودآزمایی سیستم  زمانهم. 4

 .شودمی 10و سپس سیستم وارد رابط نشان داده شده در شکل 

 

 وضعیت خودآزمایی سیستم ،9شکل 
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 ، رابط تنظیمات پارامتر10شکل 
  انتشار لیزر وجود دارد،  مود، دو مودموجود است. در هر  31تا  0از  حالت 32: )حالت(مودPWM 

 برای انتشار مداوم CWبرای کنترل مدوله شده و 
 PWM تنظیم شود. با این  99تا  1هرتز و نسبت وظیفه  20000تا  1: فرکانس مدوالسیون باید

 به طور کلی پذیرفته شده است CWحال، حالت انتشار 
  به 100تا  10توان لیزر: این پارامتر برای تنظیم توان لیزر خروجی تنظیم شده است و درصد 

 است 10 تا V 1 معنی
  تنظیم کنید، نشانگر « روشن»منبع تغذیه لیزر )ولتاژ باال(: روی این پارامتر کلیک کرده و روی

شود و منبع لیزر آماده انتشار لیزر است. پس از روشن شدن روشن می Praparationزرد رنگ 
 نازل به سمت مواد قابل اشتعال، بدن و چشم انسان اکیدا ممنوع است داشتننگهبرق لیزر، 

 راهنما )چراغ قرمز(: کلیک کنید و این پارامتر را روی " چراغON تنظیم کنید، سپس چراغ قرمز "
 شودمیروشن 

 شودمیعملکرد دمیدن استفاده  کردنخاموشدمیدن: برای روشن یا  سوئیچ 
 出光吹气 برای این دستگاه، آن شودمی: برای تنظیم زمان دمیدن قبل از انتشار لیزر استفاده( .

 تنظیم کنید( 3/0را روی 
 关光出气 برای این . )شودمیاز خاموش شدن لیزر استفاده  بعد: برای تنظیم زمان دمیدن

 تنظیم کنید( 3/0دستگاه، آن را روی 
 " سوئیچ چرخشی: هنگامی که این پارامتر رویON جوش با سرعت  ی، نوک تفنگ شودمی" تنظیم

ا سرعت تنظیم شده نوسان ب شودمیو زمانی که لیزر منتشر  کندمیکم شروع به چرخش 
 چرخدنمیجوش  ی، نوک تفنگ شودمی" تنظیم OFF. هنگامی که این پارامتر روی "کندمی

  شودمیجوش استفاده  یتفنگ  انتشار لیزر اززمان در نرخ نوسان: برای تنظیم میزان نوسان .
. کندنمیجوشکاری با سرعت تعیین شده نوسان  ی، تفنگ شودنمیوقتی هیچ لیزری منتشر 

 است 100حداکثر مقدار مجاز این پارامتر 
 控制方式 : Exte  کندمیانتشار لیزر را کنترل  ،جوش دستی یبه این معنی است که تفنگ 
 نشان داده شده است،  11که در شکل  طورهمان切换界面  ایرادات را فشار دهید تا وارد رابط

 ثبت شده، بشوید
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 ، رابط ایرادات ثبت شده11شکل 
 . لطفاکندمیجوش شروع به انتشار لیزر  ی، سرPreparation. پس از روشن شدن نشانگر زرد رنگ 5

لیزر  ترینقویموقعیت نازل را در موقعیتی با در زیر نشان داده شده است،  12که در شکل  طورهمان
 تنظیم کنید.

 

 لیزر  ترینقویبا  یموقعیت  ،12شکل 
 .است ، جوش خیاطیهزاوی نریگوشه، مادگی ، لببهلبمختلف جوشکاری  فرایندهایبرای  ها. نازل6

 
 مختلف جوشکاری فرایندهایبرای  هایینازل، 13 شکل

 تعمیر و نگهداری 5

 تمیزکاری 1.5
برای اطمینان از عملکرد طبیعی دستگاه جوش لیزری، باید روال تعمیر و نگهداری رعایت شود. آب 

 بادقتباید  کهدقیق است  ابزاریتعویض شود. این دستگاه جوش لیزری  باریکباید ماهی  کنندهخنک
از تمیز بودن محیط کار و خشک و تمیز بودن زمین اطمینان  ،هر عملیاتانجام نگهداری شود. لطفا قبل از 

باید تمیز  غیره،حاصل کنید. همچنین دستگاه اعم از سطح بیرونی دستگاه، سیستم رصد، میز کار و 
 باید تمیز نگه داشته شود. نیز . لنز محافظباشداز زباله  و عاریشود 

  یابیعیبوتحلیل خرابی و تجزیه 2.5
. پس شودمینمایش داده  14، رابط نشان داده شده در شکل دهدمیرخ  خطا یا ایرادیهنگامی که یک 

 پاک شود. خطای آنمستقیما روی دکمه قرمز کلیک کنید تا  توانیدمی، این ایرادبه  از رسیدگی

For Female corner welding For male angle welding For splicing welding 

تنظیم کنید و اطمینان حاصل کنید که فوکوس 
قرار است جوش داده لیزر بر روی محصولی که 

 باشد. ، قرار داشتهشود

نازل را در موقعیتی با قوی ترین لیزر 
 تنظیم کنید
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 از نظر، لطفا خط ایمنی و سوئیچ مشعل جوشکاری را شودنمیهنگامی که هیچ لیزری منتشر  (1
آیا منبع لیزر  اینکه و کندمیکار منبع لیزر  زنگ هشداراتصال بررسی کنید. بررسی کنید که آیا 

وشن و آیا چیلر ر کندمیآیا زنگ هشدار چیلر کار روشن شده است یا خیر. بررسی کنید که 
 شده است یا خیر.

است، آیا پارامتر لیزر  دیدهآسیبوقتی انرژی لیزر ناکافی است، بررسی کنید که آیا لنز محافظ  (2
، خیلی کوچک تنظیم شده است و آیا فوکوس لیزر روی محصولی که قرار است جوش داده شود

 تنظیم شده است یا خیر. درست
و سوئیچ دمیدن را بررسی  نمایشصفحهر، هنگامی که دمیدن وجود ندارد، لطفا فشار سیلند (3

 کنید.

 

 نابهنجاریرابط  ،14شکل 

 هایابی آنو عیب خطاهاسایر  1.2.5

 یابیروش عیب علت خطا

E01!روی "روشن" نیست یسوئیچ کلید : باز کردن قفل. 
بررسی کنید و مطمئن شوید که 

 حالت روی یکلید سوئیچ
 است.« روشن»

E02ن : سرریز فرما-I! منبع لیزر 
منبع لیزر را بررسی کنید یا دوباره 

 کنید. اندازیراه

E03 گرمای بیش از :
 !I-ل حد ماژو 

 منبع لیزر
بررسی کنید و مطمئن شوید که 

کار منبع لیزر به طور معمول 
 .کندمی

E04 نور منعکس :
شده خیلی شدید 

 !I-ت اس

 جوش قرار است ی کهخواص بازتابی مواد
 داده شوند

گی بازتابند نباید شدتمواد （1）
 .داشته باشند زیادی
کج  نباید مشعل جوش（2）

 .باشدشده 
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E05:  خیلیپالس 
 !I-ت طوالنی اس

 .خیلی طوالنی تنظیم شده استپالس 
 مجددا تنظیمعرض پالس را 

 کنید.

E06 :خیلی  پالس
 !I -کوتاه است 

 .خیلی کوتاه تنظیم شده استپالس 
مجددا تنظیم عرض پالس را 

 کنید.

E07 از  فراتر: قدرت
 !I-ت محدوده اس

 .دهدمیناهنجاری منبع تغذیه رخ 
بررسی کنید و مطمئن شوید که 

ولت دستگاه  48منبع تغذیه 
 .کندمیکار  طبیعی

E08 انرژی تک :
خیلی زیاد  اینقطه

 !I-ت اس

بسیار بزرگ تنظیم شده  میزان پیک،
 .است

مقدار پیک را تنظیم کنید یا با 
 .تماس بگیرید سنفنگ لیزر

E09ق : قطع بر--I!  دهدمیناهنجاری منبع تغذیه رخ. 
بررسی کنید و مطمئن شوید که 

 .کندمیکار منبع تغذیه طبیعی 

E10:  چرخه وظیفه
 !I-ت خیلی بزرگ اس

 برد کنترل کارکردن غیرعادی
کنید یا با  اندازیراهمجددا 
 .تماس بگیرید سنفنگ

E11 دمای پایین :- I!  واقعی محیط پایین استدمای. 
درجه  20روی  بر دمای محیط را

 سانتیگراد تنظیم کنید.

E12نشت : GND - I! تماس بگیرید سنفنگبا  .ماژول را بررسی کنید. 

E13 نور قرمز :
 است! غیرطبیعی

 .تماس بگیرید سنفنگبا  .کنید بررسیجعبه کنترل و ماژول را 

E14د : ناهنجاری شدی
-I! 

 .تماس بگیرید سنفنگبا  .دهدمیناهنجاری ماژول رخ 

E15 در هم : فیبر
 !I-گیرکرده 

 .QBH یاتصال ضعیف فیبر یا سر
را بررسی  QBHh یفیبر و سر
 .تماس بگیرید سنفنگکنید یا با 

E16 :باالتر از حد  توان
 !I-ت متوسط اس

 .کنیدمجددا تنظیم پارامترها را  .پارامترهای تنظیم شده را بررسی کنید
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E17 ماژول آماده :
 !I-ت نیس

 .منبع تغذیه یا ماژولمشکل در 
ولت و ماژول را  48منبع تغذیه 
 .بررسی کنید

E18 حافظه :
 است! غیرطبیعی

 .جعبه کنترل مشکل در
 جعبه کنترل را عالمت بزنید یا با

 .تماس بگیرید سنفنگ

E19 قفل از راه دور :
 است! غیرعادی

 .کابل سوئیچ از راه دور اتصال ضعیف
اتصال کابل سوئیچ از راه دور را 

 .بررسی کنید

E20 منبع لیزر :
 است! غیرطبیعی

 .ماژول را بررسی کنید
کنید یا با  اندازیراهرا مجددا  لیزر

 .تماس بگیرید سنفنگ

 ضمانت 3.5
استفاده  درستیبهذکر شده در این راهنما را دنبال کنید و از دستگاه  هایدستورالعمللطفا تمام  (1

 سال است. 1کنید. دوره ضمانت رایگان این دستگاه 
 .نیستندرایگان  ضمانت تحت پوشش حتی در مدت گارانتی، شرایط زیر (2

 از دستگاه استفاده نکرده است یا محصول را بدون های ارائه شدهکاربر طبق دستورالعمل -الف
 که منجر به خرابی محصول شده است. کرده کاریدستاز شرکت، مجوز داشتن 

 .شودمیایجاد  غیره، سیل و رعدوبرق، سوزیآتشخساراتی که در اثر زلزله،  -ب
 است. هاشرکت قطعات سایر استفاده از که ناشی از دستگاهخرابی  -ج

 .استدر هر زمان با توجه به نیاز کاربر قابل ارائه  ضمانت. تعمیرات پس از پایان مدت 3
مصرفی مانند لنزهای  قطعات. خدمات پس از فروش: در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به خرید 4

 تماس بگیرید. سنفنگبا  خواهیدمیهر زمان که و غیره، لطفا  هادکمهمحافظ، 
 

 ونقل و نگهداری در انبار، حملجاییجابه 6

 ونقلحملو  جاییجابه و اقدامات احتیاطی برای هاروش 1.6
 اکیدا ممنوع است. ونقلحملدستگاه در حین  برعکس کردنو  کج کردن .1
قبل از  ،گیرد و اتصال سیمبثیر قرار اتحت ت ونقلحمللیزر ممکن است در حین  یمسیر نور .2

 استفاده از دستگاه باید مجددا بررسی شود.
، لطفا تمام لوازم الکتریکی خارجی شودنمیهنگامی که دستگاه برای مدت طوالنی استفاده  .3

 دستگاه را جدا کرده و تمام قطعات را تمیز نگه دارید.
حمل دیگر  روبازوسایل نقلیه  وانت یا هر نباید با دستگاهراه دور،  به دستگاه ونقلحملبرای  .4

مواد قابل اشتعال، انفجاری و  در کنارنباید در فضای باز نگهداری شود. نباید دستگاه شود. 
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مکانیکی محافظت  هایآسیبخورنده حمل شود. دستگاه باید از باران، برف، سایر مایعات و 
 شود.

 نگهداری در انبار و اقدامات احتیاطی برای هاروش 2.6
 40تا  0نگهداری شود. دمای محیط نگهداری باید  خود اصلی بندیبستهدستگاه باید در جعبه  .1

 درصد باشد. 80تا  45و رطوبت نسبی  گرادسانتیدرجه 
 .باشدنمیقابل اشتعال و مواد خورنده مجاز منفجره، گازهای مضر، مواد  در کنارنگهداری دستگاه  .2
 وی باشد.مغناطیسی ق هایمیدانمحل نگهداری باید عاری از ارتعاشات مکانیکی قوی، شوک و  .3
ی که شرایط از زمین فاصله داشته باشد. در صورت  مترسانتی 20باید حداقل  بندیبستهجعبه  .4

 .طول بکشداز سه ماه  ترنباید بیش در این شرایط ، مدت نگهداریبرای این کار فراهم نیست

 ضمیمه الف، اتصال منبع لیزر

 
 
 

 روتکتماس با شرکت 
 احمد آل جالل بزرگراه تهران، است که در سنفنگ شرکت تجهیزات لیزریشرکت روتک نماینده رسمی 

 واقع شده است.، دوم طبقه 279 پالک صنعت، ساختمان آزمایش، پل از پس غرب،
  021 480 000 90شماره تماس: 

 info@rotecgroup.comایمیل: 
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