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  )هواشويايرواشر (
 توسط هوا.  دهد مي بيرون را تميز هواي و زدوده شود مي وارد آن به هك هوايي از را ها آلودگي ساير و ذرات ، غبار هواشوي دستگاه

 از باراني توسط آلودگيها و معلق ذرات آنجا در هك رسد مي آبفشان قسمت به ديفيوزر عبوراز با و شده مكيده داخل به دستگاه بادزن

 گردش از قبل بايد رود مي ارك به هوا شستشوي براي هك آبي. وزد مي تهويه مورد محل سمت به تميز هواي و شده شسته آب پودر

 هواي در. شوند مي گرفته آن از ذرات و اجرام و ردهك عبور صافي يك از آب ارك اين براي.  شود تميز هواشوي دستگاه در مجدد

 هواشوي دستگاه .شود مي استفاده گرمكن يك از امر اين از جلوگيري براي ، دارد وجود پاششي آب زدن يخ امكان هك سرد خيلي

 ردنك خنك و گيري رطوبت ، زني رطوبت: دهد مي انجام نيز را ديگر مهم ارك سه هوا، از آلودگيها و غبار و گرد زدودن بر مضاف

  . گيرد مي قرار استفاده مورد توانا نندهك خنك دستگاه يك عنوان به خشك و گرم هواي در اينرو از. تبخيري روش هوابه

  

  :اريك تميز و نظافت
  :شوند پاك ثافاتك و اجرام از مرتبا ، معين نيزما فواصل در زير اجزا و ها قسمت است الزم

  آن رابط هاي ميله و دمپر هاي تيغه •

  زن باد موتور و زن باد •

  آبفشان هاي قسمت •

  دستگاه زيرين تشتك •

  گير قطره هاي تيغه •

 صافي •

 ها درزبند كليهو الستيكي واشر •

 لجن تجمع سيني •

  بادزن

 طبق بادزن موتور بايد معين نيازم فواصل در. شوند تنظيم لزوم صورت در و بازرسي منظما بايد آنها فواصل و ها تيغه زواياي

  .گيرد قرار بازرسي مورد و شده پياده سازنده ارخانهك دستورالعمل

  روانكاري
  ) آب برابر در مقاوم گريس با( شوند گريسكاري و بازرسي ماه 4 هر بادزن ياتاقانهاي است الزم


