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  این دفترچه برای مدل های زیر کاربرد دارد:

 

  

  سری یارا GEژنراتورهای گازسوز 

 کد کالس تیپ شرح محصول
همراه کانوپی –اضطراری اتوماتیک/ سنکرون  -گاز شهری/گاز مایع -کاوا 22  S/C/L SMD GE-C13 

همراه کانوپی -اضطراری دستی –گاز مایع  -کاوا 22  L SMD GE-C15 
همراه کانوپی -اضطراری دستی –گاز شهری  –کاوا  22  M SMD GE-C16 

همراه کانوپی -اضطراری اتوماتیک/ سنکرون -گاز شهری/گاز مایع -کاوا 32  S/C/L SMD GE-C23 
ه کانوپیهمرا -اضطراری دستی –گاز مایع  -کاوا 32  L SMD GE-C25 

همراه کانوپی -اضطراری دستی –گاز شهری  –کاوا  32  M SMD GE-C26 
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 معرفی دستگاه -1

 کلیات 1-1

تولید شرکت صنایع محرکه دوار خاورمیانه می باشند. این تیپ محصوالت از نوع گازسوز  SMD GEمولد های برق        

گاه می توان به قابلیت در دسترس مشتریان عزیز هستند. از جمله ویژگی های این دستسه فاز  کاوا  32 کاوا و 22در توان های 

اشاره کرد. بعلت استفاده از سوخت گاز طبیعی  ای سراسری و کاربری بصورت مولد اضطراری یا جزیره با شبکه برق سنکرون

و یافته های دیزلی کاهش  دستگاه به نسبت بهره برداری، هزینه های و استفاده از قطعات بازار داخلی در سیستم احتراق

 .می کندمقرون بصرفه برای کاربران را   SMD GEدستگاه های 

 :محصول بشرح ذیل استاین  اصلی ویژگی های

 )حامی محیط زیست(گازسوز 

 صدای پایین دستگاه 

 مصرف سوخت کم 

 وزن پایین

 کوچکو حجم ابعاد 

  و نقل حملسهولت 

 مجهز به شیر قطع خودکار گاز در مواقع اضطراری 

 ونایزر قابلیت تجهیز به تابلوی سنکر

 در هنگام قطع برق یکبرای راه اندازی اتومات ATS مداردارای 

 قطعات یدکی  تامین شبکه گستردهو  خدمات پس از فروش
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 ایمنی عمومی 1-2

 .شودبرای استفاده بهینه و مناسب از دستگاه نکاتی را باید مورد نظر قرار داد تا از مخاطرات احتمالی جلوگیری 

 تم سوختایمنی سیس 1-2-1

که در زمان خاموش بودن دستگاه جریان گاز عبوری از مسیر را به صفر است گاز مجهز شده  قطع کن برقی دستگاه به شیر

 . می باشد(  Normal-Close بسته ) کامالدر حالت عادی می رساند و 

 

 

 الکتریکی ایمنی سیستم 1-2-2

 (Emergency Push Button) کلید قطع اضطراری

 هشدار 
 آن پرهیز نمایید.اتصاالت باز کردن  یا این شیر خودکار می باشد لذا از هرگونه دستکاری و
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یا قطع اضطراری جریان برق می باشد که در مواقع ضروری اعم از نوسان غیر عادی ژنراتور و یا خطرات احتمالی که اپراتور دستگاه مجهز به دو کلید 

برای راه اندازی مجدد و برگشت  .تور و ژنراتور بطور کامل خاموش خواهد شدیکی از این دو کلید سیستم موشود با فشردن یکباره  کاربر متوجه آن

 در محل خود در جهت عقربه ساعت چرخانده شود.دی ، کافیست کلید قطع اضطراری دستگاه به حالت عا

 

 کابین دستگاهکلید قطع اضطراری بر روی                                                     لید قطع اضطراری بر روی تابلوی برق ک

 ( Earthingاتصال به زمین )

 تابلو برق و ژنراتور از طریق کابل نول به سیستم ارتینگ متصل شده اند.بدنه به منظور حفاظت الکتریکی دستگاه ، 

 عالئم و هشدارها    1-3

 انواع عالئم   1-3-1

 

 

 

 خطر
 .می شوندآن توجه نشود منجر به صدمات شدید یا حتی مرگ به  گر موقعیت های خطرناکی است که اگر نشان

 هشدار 
 .شوندمنجر به صدمات شدید  می تواند به آن توجه نشود گر موقعیت های خطرناکی است که اگر نشان

     احتیاط
 د.شو به دستگاه فیزیکی صدمات منجر به می تواند به آن توجه نشود گر موقعیت های خطرناکی است که اگر نشان
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 دستگاهبر روی عالئم نصب شده    1-3-2

 قابل مشاهده است: روی بدنه نصب شده استکه  روی برچسبی و نوع سوخت مصرفی  مشخصات فنی دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     توجه
 که بیشتر جنبه ی یادآوری دارند و به خطرات اشاره ای ندارد. استنشانگر نکات مهمی 

  LPG اه های با سوختنمونه پالک دستگ

  گاز شهری نمونه پالک دستگاه های با سوخت
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     احتیاط
 !و افتادن وجود داردتغییر فرم بدنه و خطر لغزندگی  ریسک .هرگز بر روی کابین دستگاه نایستید

 

     احتیاط
 لطفا بدون مطالعه دستورالعمل ها درب مجموعه را باز نکنید!

 

 هشدار 
 خطر شوک برق یا سوختگی! 

 ز قطع بودن فیوز اصلی جریان برق ورودی و خنک بودن قطعات اطمینان حاصل نمایید .قبل از انجام هرگونه تعمیرات ا

 

 هشدار 
 از انجام تعمیرات،سوراخکاری، جوشکاری و دستکاری فیزیکی دستگاه خودداری نمایید!
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 هشدار

 تماس دست با سطوح داغ پرهیز کنید!از 

 

  توجه
 است. انجام شدهنشتی مدار تست عدم 
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 شمای کلی دستگاه 1-4

 

 

 

 

 جدول ابعاد

Cm 200 طول 

Cm 115 عرض 

Cm 315 )عرض )درها باز 

Cm 150 ارتفاع 
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 بدنه کابین-3 دستگاهضربه گیر پایه های -2 دستگیره و قفل درب-1

 قالب های حمل-6 پنجره خروجی هوای کابین-5 اگزوز خروجی موتور-4

 بل برقکا وشهری  ورودی شیلنگ گاز-9 تابلوی فرمان-8 طراریاض کن کلید قطع-7

   LPGمحل اتصال شیلنگ گاز مایع  -10

 

 هشدار

 از قرار دادن اجسام یا پوشش اضافی روی سقف دستگاه و در مجاورت خروجی اگزوز اکیدا" خودداری شود
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 دینام موتور-3 منبع اگزوز-2 مجموعه موتور-1

 کلید قطع کن اضطراری -6 باطری-5 ترگوالتور سوخ-4

 گیج روغن موتور -9 پنل کنترلی تابلو فرمان-8 ژنراتور-7

  شاسی دستگاه -11 فیلتر هوا -10

 

  

 هشدار

 عاری از هرگونه زباله و یا اشیاء خارجی باشد. )درکف دستگاه( هواحیط اطراف پنجره ورودی اطمینان حاصل شود که م
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 زی دستگاهراه اندانصب و -2

 زیرساختها و نیازمندیهای محل نصب : -1-2

 :باشددر محل پیش بینی شده جهت نصب دستگاه باید حداقل شرایط ذیل فراهم 

 نصببه محیط بیرون از محل  و هوای داغ هوای خنک و خروجی اگزوز یتهویه هوای مناسب شامل ورود 

 یمنظور تعمیرات و بازرسی ادوار به فضای کافی اطراف دستگاه برای باز شدن درب های جانبی 

 ساختمان  کنتور برق سه فاز و تابلو برق اصلی 

  دستگاهمحل استقرار فاصله از حداقل در تابلو برق جانبی جهت تفکیک برق اضطراری با کلید چند حالته و کابلهای مرتبط 

  دستگاهمحل استقرار  فاصله مناسب ازحداقل در  اینچ ¼انشعاب گاز شهری با لوله یک اینچ و شیر دستی 

  کنتور گاز شهری با ظرفیتG10 و باالتر 

  کپسول گاز مایعLPG  مخصوص مدلهای  25با ظرفیت( کیلوگرم یا باالترC15,C13L,C23L,C25) 

  شیلنگ فشار قوی مخصوص گاز مایعLPG  مخصوص مدلهای( برای اتصال دستگاه به کپسول گاز C15,C13L,C23L,C25 ) 

طول عمر دستگاه پیشنهاد افزایش و  ها برای محافظت در مقابل بارش سایه بانمولد برق در محیط باز نصب شود وجود در صورتیکه : توجه

 .می شود

 
 ژنراتورنصب محل  نیازمندیهایتصویر شماتیک از 

 

     توجه
 پیش بینی تگاه در محل و نصب دستابلوی برق مصرف کننده و  ماده سازی انشعاب گاز و برق از قبیل لوله کشی ، کابل کشیآ

 ایشان اجرا شود.متخصص مورد تایید از سوی  مشتری و یا و توسطشده 

 هشدار 
در مکان مناسبی در نزدیکی محل نصب دستگاه ، تجهیزات اطفاء حریق اعم از کپسول آتش نشانی و .... را تعبیه 

 نمایید. 
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 راه اندازی -2-2

به  ضمن آموزشهای الزمو فنی شرکت انجام  تکنسینمراحل راه اندازی و تست اولیه دستگاه توسط  پس از نصب مولد برق در محل مناسب ،

 می شود.دستگاه بطور دائم تحویل مشتری ، نماینده یا اپراتور تعیین شده توسط مشتری
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کارکردن با دستگاه -3-2  

. در هر مدل با توجه به جدول تفاده می شوددستگاه ها اسمدل های مختلف نوع پنل کنترل برای  سهدر حال حاضر -2-3-1

 :راهنمای کلیدها و عالئم می توان از قابلیتهای دستگاه استفاده کرد.

 INTELIGEN200مدل  رونپنل و صفحه نمایشگر دستگاه سنک-1

 

 راهنمای کلیدهای پنل کنترل دستگاه سنکرونایزر
شماره در 

 تصویر
 شرح عالئم

1 
 

بر روی صفحه  modeاستفاده می شود. تنها زمانی که نشانگر ایی حالت ها . برای جابجکلید جهت چپ

برای تغییر حالت کاربری شامل دستی، اتوماتیک، تست موقت و خاموش  بود.نمایش باشد این کلید عملیاتی خواهد 

 از این کلید استفاده کنید.

2 
 

بر روی صفحه  mode. برای جابجایی حالت ها استفاده می شود. تنها زمانی که نشانگر کلید جهت راست

برای تغییر حالت کاربری شامل دستی، اتوماتیک، تست موقت و خاموش  بود.نمایش باشد این کلید عملیاتی خواهد 

 از این کلید استفاده کنید.

3 
 

 )در صورت موجود بودن(می شود. برای قطع بوق اخطار دستگاه استفاده .کلید ریست بوق

4 
 

 این از کردن بوق غیرفعالی روی صفحه نمایشگر و هشدارها پاک کردن خطاها و برای. کلید پاک کردن خطا

 تأیید" به فعال هشدارهای وضعیت و شوند می ناپدید بالفاصله غیرفعال . هشدارهایمی شود استفاده دکمه

 .روند می بین از ریشه ایراد شدن برطرف محض به بنابراین یابد. می تغییر "شده

5 
 

 .می شودمقادیر استفاده  یا زیاد کردنعناوین . برای جابجایی کلید باال

6 
 

 .می شوند ویرایشآماده  منو نمایش و عناوین صفحات دکمه این از استفاده باکلید صفحه. 
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7 
 

 .می شوداده مقادیر استف یا کم کردنعناوین . برای جابجایی  کلید پایین

8 
 

 .می شود استفاده صفحه در حرکت یا تنظیممرحله  یک ویرایش به دادن پایان برای دکمه این . ازکلید تایید

9 
 

 فقط در حالت دستی کار می کند. از این کلید برای شروع به کار موتور استفاده  می شود. کلید استارت.

10 
 

 فشار د. از این کلید برای توقف کار مجموعه استفاده کنید. با. فقط در حالت دستی کار می کنکلید توقف

 .یافت خواهد ادامه بعدی مرحله و شود می لغو ( سازی خنک مانند) توقف توالی مراحل دکمه، مکرر دادن

11 
 

. فقط در حالت دستی یا تست عمل می کند. برای قطع یا وصل مدار ژنراتور یا شروع کلید قطع مدار ژنراتور

 ی حالت سنکرون استفاده می شود.دست

12 
 

در حالت دستی یا تست عمل می کند. برای قطع یا وصل مدار اصلی یا شروع  فقط. کلید قطع مدار اصلی

 دستی حالت سنکرون معکوس استفاده می شود.

13 
 

نقص در  عنیی دو حالت وجود دارند. )سبز( یعنی مجموعه درست عمل میکند ، )قرمز( نشانگر وضعیت ژنراتور.

 عملکرد مجموعه ژنراتور. 

 .هستند روشن سبز های LED باشد مجموعه ژنراتور سالم و باشد بسته مدار ژنراتور اگر ، وصل دار ژنراتورم  14

15 
 

 که معنی است. به این روشن سبز LED ، شود تأمین ژنراتور طریق از یا برق شبکه طریق از بار اگرتحت بار. 

 .است شده بسته مناسب مدار کننده قطع و است برقرار برق شبکه ای اصلی تنظیمات

 .هستند روشن سبز های LED باشد مجموعه مدارها سالم و باشد بسته مدار اصلی ، اگرمدار اصلی وصل  16

17 
 

یعنی ، دو حالت وجود دارند. )سبز( یعنی مجموعه درست عمل میکند ، )قرمز( نشانگر وضعیت مدار اصلی

 مجموعه مدارات اصلی. یا قطع ر عملکردنقص د

18 LCD  ،64صفحه نمایشگر سیاه سفیدx132  .پیکسل 
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 AMF25مدل  پنل و صفحه نمایشگر دستگاه اضطراری-2     

 

 اضطراریراهنمای کلیدهای پنل کنترل دستگاه 
شماره در 

 تصویر
 شرح عالئم

1 

 

بر روی  modeشود. تنها زمانی که نشانگر  استفاده می. برای جابجایی حالت ها کلید جهت چپ

برای تغییر حالت کاربری شامل دستی، اتوماتیک، تست صفحه نمایش باشد این کلید عملیاتی خواهد بود. 

 موقت و خاموش از این کلید استفاده کنید.

2 

 

روی بر  modeبرای جابجایی حالت ها استفاده می شود. تنها زمانی که نشانگر . کلید جهت راست

برای تغییر حالت کاربری شامل دستی، اتوماتیک، تست  صفحه نمایش باشد این کلید عملیاتی خواهد بود.

 موقت و خاموش از این کلید استفاده کنید.

3 

 

فقط در حالت دستی کار می کند. از این کلید برای شروع به کار موتور استفاده  می کلید استارت. 

 شود.

4 

 

 )در صورت موجود بودن(ای قطع بوق اخطار دستگاه استفاده می شود.، برکلید ریست بوق

5 

 

 کردن بوق هشدارهای روی صفحه نمایشگر و غیرفعال برای پاک کردن خطاها و. کردن خطاکلید پاک 

 هشدارهای وضعیت و شوند می ناپدید بالفاصله غیرفعال می شود. هشدارهای استفاده دکمه این از

 .روند می بین از شدن ریشه ایراد برطرف محض به بنابراین یابد. می تغییر "شده تأیید" به فعال
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6 

 

 ود.شمی . فقط در حالت دستی کار می کند. از این کلید برای توقف کار مجموعه استفاده کلید توقف

7 

 

 . برای جابجایی به باال یا زیاد کردن مقادیر استفاده کنید.کلید باال

8 

 

 .دهید تغییر را نمایش صفحات دکمه این از فادهاست باکلید صفحه. 

9 

 

 . برای جابجایی به پایین  یا کم کردن مقادیر استفاده کنید. کلید پایین

10 

 

 استفاده می شود. تنظیم مرحله یک ویرایش به دادن پایان برای دکمه این . ازکلید تایید

11 

 

بز( یعنی مجموعه درست عمل میکند ، )قرمز( ، دو حالت وجود دارند. )سنشانگر وضعیت مدار اصلی

 اصلی. هاینقص در عملکرد مجموعه مدارا

12 

 

 است. به این روشن سبز LED ، شود تأمین ژنراتور طریق از یا برق شبکه طریق از بار اگرتحت بار. 

 .است شده بسته مناسب مدار کننده قطع و است مناسب برق شبکه یا اصلی تنظیمات که معنی

13 

 

دو حالت وجود دارند. )سبز( یعنی مجموعه درست عمل میکند ، )قرمز(  نشانگر وضعیت ژنراتور.

 نقص در عملکرد مجموعه ژنراتور. 

14 

 

. فقط در حالت دستی یا تست عمل می کند. برای قطع یا وصل مدار اصلی یا شروع کلید قطع مدار اصلی

 دستی استفاده می شود.

15 

 

. فقط در حالت دستی یا تست عمل می کند. برای قطع یا وصل مدار ژنراتور یا راتورکلید قطع مدار ژن

 استفاده می شود.دستی شروع 

16 LCD صفحه نمایشگر سیاه سفید 

 

 

     احتیاط
 ! دقیقه روشن شود 20به منظور حفظ دوام و عملکرد باطری الزم است هر هفته یکبار دستگاه در حالت تست بمدت  

     طاحتیا
 و تغییر مقادیر و پارامترها بدون مجوز شرکت مجاز نمی باشد! عناوین ورود به  صفحه  
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 گربر روی صفحه نمایش پارامترهای کنترلیوضعیت  -2-3-2

 
 

  و حالت های کاری دستگاه داشبورد کلی در حالت کار توان تولیدی و مصرفیتعادل 

 

  

 ولتاژ و فرکانس  تولیدی قدرت 

 

 

  شدت جریان خروجی از هر فاز
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 Mebayپنل و صفحه نمایشگر دستگاه اضطراری مدل  -3

 

 Mebayراهنمای کلید های کنترلر اضطراری مدل 

شماره در 

 شرح تصویر آیتم تصویر

1 

 

 دکمه های جهت و دکمه تایید در وسط برای جابجایی در صفحه نمایشگر -

 را با هم بفشارید دکمه تاییدو  7دکمه ه تنظیمات برای ورود ب -

2 

 
 با فشردن این کلید وارد وضعیت تست دستی شوید -

3 

 
 با فشردن این دکمه دستگاه در وضعیت کنترل دستی قرار می گیرد -

4 

 

 لید در حالت دستیاستارت دستگاه ژنراتور با فشردن این ک -

 در حالت تست دستی هم می توان از این کلید برای استارت استفاده کرد -



 دفترچه راهنمای مشتری

 

 دفتر مرکزی / کارخانه : البرز، ماهدشت، خیابان جم، انتهای خیابان  

 www.microturbine.irوبسایت   ماهدشت کرج  آدرس پستی: /-3188838717کد پستی : 

 0098 26 34026114تلفکس:   -0098 26 34026113تلفن: 

21 

5 

 

 های پنل این دکمه را نگه دارید LEDبرای تست سالم بودن همه  -

 در هنگام اخطار دستگاه، این دکمه را فشار دهید تا بررسی اخطار ریست شود -

 شردن این دکمه صدای زنگ را قطع کنیدبا فدر حالت آالرم،  -

6 

 
 قرار می گیرد خودکاربا فشردن این دکمه دستگاه در وضعیت کنترل  -

7 

 

 برای توقف ژنراتور در حالت دستی یا اتوماتیک  -

 برای ریست کردن آالرم خاموش شدن -

 را فشار دهید دکمهبار پشت سر هم  برای توقف اضطراری کار ژنراتور ، دو -

8 
 

 چراغ نمایش وضعیت زنگ خطر )آالرم( -

9 
 

 هشدارچراغ نمایش وضعیت  -

10 
 

 در حال کارچراغ نمایش وضعیت  -

11 

 

 چراغ وضعیت ژنراتور -

12 

 

 خط اصلیچراغ وضعیت  -

13 
 

در حالت کنترل دستی ، فشردن این دکمه باعث انتقال بار به خط اصلی و مجموعه  -

 ژنراتور می شود

14 
 

در حالت کنترل دستی ، فشردن این دکمه باعث انتقال بار به خط اصلی و مجموعه  -

 ژنراتور می شود

15 

 

 برای بررسی وضعیت، دور، توان خروجی و دیگر پارامترهای دستگاه LCDنمایشگر  -
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 دستورالعمل ها -2-4

  تعاریف 2-4-1

 Emergency Standby Power (ESP) اضطراری بصورت برق آماده باش حالت:   

شد  شده  تعیین عملیاتی شرایط  تحت ، قابل تامین برای مصرف کننده های متغیر متناوب  توان حداکثر در این حالت   می با

در مواقعی که شبکه برق سراسری بطور موقت قطع شود از     . است  آن تامین به قادر مطمئن ژنراتور بطور مجموعه کهبصورتی 

ستفاده کرد.    تامینبعنوان  حالتاین  ضطراری می توان ا سط برق ا توان  ٪70 از نباید کار ساعت  24 در طول مجاز توان متو

 %70وجود ندارد و نباید نمودار مصرف دستگاه از    overloadیعنی امکان  باشد  بیشتر ESP   تعریف شده برای حالت  اسمی 

ساعت       شد. ) برای مثال اگر یک شتر با ساعت بعدی          100میانگین بی ست  شود می بای ستفاده  صد از ظرفیت ژنراتور ا  40در

صد از توان   ستفاده کرد(  آندر س  .ا شرکت      ت در این حالت می بای شده از طرف  صیه   بطور دقیق راتعمیرات و نگهداری تو

 رعایت کرد.

Prime Rated Power (PRP)  با الویت قدرت مداومکاربری: 

 مدت به متغیر الکتریکی باریک  که حالی در می باشد آن مداوم ارائه به قادر ژنراتور یک که توانی است حداکثر معنای به 

کارکرد عادی وسایل  سراسرینوسان غیرعادی ولتاژ شبکه بدلیل در مناطقی که . باشداز آن  در حال استفاده نامحدود ساعت

 متوسطدر این مدل هم می توان استفاده کرد.  بعنوان مولد برق مداوم حالتز این باشد ا مواجه و تجهیزات برقی با مشکل

 زمان کلضمنا  .باشد بیشتر  PRP رای حالتتوان اسمی تعریف شده ب ٪70 از نباید کار ساعت 24 طی خروجی مجاز توان

 در ساعت 500 از نباید PRP ٪100 با کار

 از باالتر که برای مصارفی .شود بیشتر سال

مدل  از باید ، دارند نیاز توان مجاز حد

 .شود استفاده COP کاربری منطبق با

 

 

 

 

 

Continuous Operating Power (COP) بصورت دائم کار کاربری: 

در مناطقی که . است شده تعریف سال درنامحدود  ساعات برای درصدی 100 ثابت بارتحمل  با برق تأمین توانایی یمعنا به 

 اضافه گونههیچبعنوان مولد برق اضطراری می توان استفاده کرد.  حالتدسترسی به شبکه برق سراسری فراهم نباشد از این 

داری این نکته حائز اهمیت است که تعمیرات و نگه .نیست قابل اعمالمدل  این براینسبت به توان مجاز تعریف شده  یبار

از دستگاه های موجود در این یک هیچ برای اربری این نوع ک صورت پذیرد.دستگاه در این حالت باید طبق دستورالعمل 

 دفترچه قابل استفاده نمی باشد.
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سرویس و نگهداری-3  

 سرویس های دوره ای -3-1

سرویس های دوره ای و تعویض قطعات بموقع بازدیدها و ، می بایست راندمان ه از دستگاه و دریافت حداکثربرای استفاده بهین

سایت رسمی شرکت قابل مشاهده است در وببررسی شوند  در هر مرحله که می بایست د. لیست قطعات و تجهیزاتینانجام شو

 اعالم می شود. انبه مشتریتوسط نمایندگان مجاز شرکت و 

 

 و خدمات پس از فروش گارانتی -4

 شرایط گارانتی -4-1

ساعت  1000بسته به مدل و نوع دستگاه و شرایط کارکرد روزانه ، گارانتی مولدهای برق مدل اضطراری از زمان تحویل به مشتری معادل 

کنسین آموزش دیده شرکت انجام یا یکسال ) هر کدام زودتر محقق شود( می باشد. در زمان گارانتی، سرویس و بازدید دوره ای توسط ت

و رفع ایرادات احتمالی بصورت رایگان انجام می شود. مواد مصرفی دستگاه نظیر روغن و مایع ضدیخ و فیلتر و تسمه ها مشمول گارانتی 

 نمی باشد. 

 کارت طالیی -4-2

ه ای، تعویض روغن و مایع ضدیخ و سرویس و بازدید دوربرای مشتریانی که مشمول دریافت خدمات کارت طالیی باشند، در زمان 

شمع و فیلتر با تشخیص تکنسین مجاز شرکت بصورت رایگان انجام می شود. همچنین بعد از اتمام دوره گارانتی خدمات ویژه ای به 

 دارندگان این کارت تعلق می گیرد که در قرارداد خدمات سرویس و نگهداری درج خواهد شد.

 خدمات پس از فروش-4-3

به این که محصول در داخل کشور طراحی و تولید شده است، قطعات اصلی اعم از موتور و ژنراتور و لوازم جانبی از طریق با توجه 

قابل تامین هستند. قطعات  براحتی ی که از طرف شرکت معرفی می شوندشرکت و یا تولید کنندگان معتبرقطعات شبکه تامین 

داخلی شرکت صنایع محرکه دوار خاورمیانه  توزیعکنترلی و ایمنی با پشتیبانی شبکه  اختصاصی نظیر تابلوی کنترل فرمان، و ادوات

 د.نقرار می گیر گرامی اختیار مشتریان کمترین زمان در در

 خروج از گارانتی -4-4

 موارد ذیل موجب خروج دستگاه از گارانتی شده و شرکت هیچ تعهدی در قبال این مشتریان ندارد:

 لوی برق، کنترلر ژنراتور و یا موتور و اجزای آنهرگونه دستکاری تاب -1

 این دفترچه 2در بند  مندرجعدم تهیه زیرساخت نصب مناسب  -2

  2-4خارج از محدوده استاندارد ذکر شده در بند  ژنراتور کاربری -3

 پشتیبانی شرکتواحد تغییر کاربری یا محل دستگاه پس از صورتجلسه تحویل بدون هماهنگی با  -4

 


