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سیستم لوله کشی و گرمایش کفی

دستگاه اکسپندر
اصول نگهداري و کار

نكات ضروري جهت حفظ و افزایش طول عمر 
باطري دستگاههاي اکسپندر شارژي:

 امروزه باطري هــاي لیتیوم-آيــون در طیــف گســترده اي از محصوالت از 
 گوشــي هاي موبايل و لپ تاپ گرفته تا ابزارهاي شــارژي مورد اســتفاده قرار 
مي گیرند. نكات ذکر شــده در اين بخش عالوه بر حفــظ و افزايش طول عمر 
باطري دســتگاه اکســپندر، در مورد ســاير محصوالتي که از اين نوع باطري 
 اســتفاده مي کنند نیز صدق مي کند. با درک صحیح از اصول نگهداري اين نوع 
باطري ها ضمن افزايش عمر مفید و کاهش هزينه ها، در حفظ محیط زيســت 

خود نیز سهیم خواهیم بود.
١- از قرار دادن دســتگاه و باطري در معرض حرارت هاي باال خود داري نمايید. 
قرار گرفتن باطري در مقابل حرارت نور خورشید موجب تخريب سلولهاي داخلي 
آن شده و اين مســئله بخصوص براي باطري هاي کامال شارژ شده بسیار مضر 
مي باشد. جدول شماره ١ ظرفیت تقريبي باقیمانده و قابل استفاده باطري را پس 

از يكسال نگهداري در حرارتهاي مختلف نشان مي دهد.

٢- باطري را در محلي خشك شارژ نموده و از پوشانیدن باطري و شارژر با حوله 
و پارچه خودداري نمايید.

توجه: باطري شارژ شده را روي شارژر باقي نگذاريم.
3- در صورت استفاده از شــارژر ١١0 ولت حتما از ترانس مناسب جهت تبديل 

برق ورودي به ٢٢0 ولت استفاده نمايیم.
4- هر گونه ضربه به باطري موجب کاهش چشــمگیر ظرفیت و عمر آن خواهد 

گرديد. به هیچ عنوان از انتهاي دستگاه جهت ضربه زدن استفاده ننمايید.
5- ترجیحا باطري را تا تخلیه کامل اســتفاده ننمايید. بهتر اســت قبل از اتمام 
شارژ کامل آنرا مجددا شــارژ نمايید. عموما شارژ حدود 70%  بیشترين عمر مفید 
باطري را به همراه خواهد داشت. جدول شــماره ٢ عمر مفید باطري را به نسبت 

درصد تخلیه جهت شارژ مجدد نشان مي دهد. با توجه به جدول، در صورت تخلیه 
کامل باطري و سپس شارژ مجدد آن عمر دفعات شــارژ باطري به 300 الي 600 

مرتبه کاهش خواهد يافت.

درصد تخلیه جهت شارژ مجدد 
باطری

قابلیت شارژ مجدد در عمر مفید 
باطری

%١0١0,000 ~ ١5,000
%٢0١,500 ~ 9,000
%40١,500 ~ 3,000
%60600 ~ ١,500
%80400 ~ 900
%١00300 ~ 600

درجه حرارت 
شارژ 100%شارژ 40%)سانتیگراد(

0%98%94
٢5%96%80
40%85%65
60%75%60

جدول شماره ١

جدول شماره ٢

عالمت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیت کاالست
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دستور العمل
استفاده و نگهداري

دستگاه اکسپندر دستي

• برای بستن هد، دســته های دســتگاه را کامال باز 
نموده و هد را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

• پس از هر مرحله اکســپند کــردن هد را از لوله خــارج کرده و 
دســتگاه را 45 درجه چرخانیده و مجددا عمل اکسپند کردن را  ادامه 

دهید تا قسمت صاف هد تا انتها درون لوله قرار گیرد. 

• در دماهای بسیار سرد و زير صفر عملیات اکسپند کردن را انجام ندهید. 
در شرايط آب و هوايی سرد ) حدود 5 درجه ســانتیگراد ( بهتر است حلقه و 
اتصاالت را در داخل کیسه يا جیب گذاشــته تا گرمتر باقي بمانند. در صورت 
لزوم حلقه و لوله را قبل از عمل اکسپند شدن با سشوار صنعتی گرم نمايید.           

• به عنوان يك قاعده کلی می توان گفت لوله و حلقه بايد آنقدر گشاد شوند 
تا اتصال تا انتها وارد لوله شود. در صورتی که اتصال تا انتها وارد لوله نشده 
باشــد بايد حلقه را بريده و اتصال را خارج کرده و لوله را از چند سانتی متر 

قبل بريده و با حلقه ای جديد اتصال بزينم.

• قسمت مخروطی دستگاه اکسپندر میبايستي قبل از اجرا به گريس 
گرافیتي آغشته شده باشد. 

توجه: از اســتفاده از گريس و روغن هاي متعارف بر روي 
قســمت مخروطي دســتگاه خودداري نمايید. نفوذ اين 

نوع گريس و روغنها به قســمت داخلي لوله ســبب 
لیز شدگي داخلي لوله در محل اتصال گرديده و 

احتماال موجب در رفتگي اتصال در زمان 
بهره برداري خواهد گرديد.

اکسپندر دستی سوپرپكس با 4 هد
اکسپندر دستی ســوپرپكس با هد های ١6 و ٢0 و ٢5 و 3٢  متداول ترين ابزار مورد 
اســفاده مجريان می باشد. اين ابزار بسیار ســبك بوده و به راحتی هرچه تمام تر و با 

صرف کمترين هزينه نیاز مجريان به ابزار را  برطرف می نمايد.

اکسپندر 12 ولت شارژی میلواکی
ابزار شــارژی کوچــك میلواکــی )M12 (  با باطری اســتاندارد و دوبــل قادر به 
 اکســپند کردن لوله های ١0 بار در ســايزهای ١6، ٢0 و ٢5 و لوله 6 بار ســايز 3٢ 

می باشد.
هد اتوماتیــك چرخــان و وزن کم اين ابــزار ) ٢,٢  کیلوگــرم ( آن را  بــه يكی از 

محبوبترين ابزارهای اتصال تبديل کرده است.

اکسپندر 18 ولت شارژی میلواکی 
ابزار شارژی بزرگ میلواکی )M18  (  با باطری های با ظرفیت های متفاوت  قادر به 

اکسپند کردن لوله و حلقه تا سايز 40 میلی متر می باشد. 

گردش اتوماتیك هد اين دستگاه کیفیت باالی اتصال را  تضمین می کند.

اکسپندر برقی  یوپونور
اين ابزار از برق ٢٢0 ولت تغذيه نموده و قابلیت اکســپند لوله و حلقه سايز 50  و 63 

میلی متر را فراهم می آورد.

مناسب 

برای لوله های 

سایز باال




