گروه صنعتی پاورتاپ فقط فروش مستقیم دارد

گروه صنعتی پاور تاپ به جهت افزایش رضایتمندی خریدارهای محترم تمامی کادر تولید
خود را از جوانان با استعداد و فنی انتخاب نموده و تمامی قطعات از بهترین کیفیت الزم
برخودار هستند  .هدف شرکت باالبردن کیفیت محصوالت ایرانی و ایجاد اعتماد به
محصول ایرانی با کیفیت می باشد .

شما در هر ساعتی از شبانه روز می توانید به شماره

تماس حاصل

نمایید و هر گونه مشکلی که برای دستگاه پیش آمد اطالع دهید تا همکاران در پشتیبانی
شما را حمایت و پشتیبانی نمایند ضمنا از شبکه واتساپ نیز می توانید استفاده نمایید.

دستگاه را از کارتن خارج نمایید .
پشت دفترچه راهنما یک بارکد  QRچاپ شده با گوشی هوشمند بارکد را اسکن نمایید
و بخش پشتیبانی سایت

هدایت می شوید و یا به

صورت دستی با رایانه وارد شوید و بخش پشیبانی را از منو اصلی انتخاب نمایید و فرم
مشخصات را پر نمایید.
قسمت مربوط به اطالعات خریدار را کامل پر نمایید و در انتها کلید تایید را فشار دهید
این کار باعث فعال شدن گارانتی دستگاه و بهرمندی از خدمات پشتیبانی خواهد شد.

ابتدا دستگاه را به برق وصل نمایید .
کلید را فشار داده تا دستگاه روشن شود و در صفحه نمایشگر عدد یک نمایش داده
شود .
حال باتری ها را که با صفحه نیکلی می خواهید جوش دهید را کامال تمیز می نمایید و
هیچگونه آلودگی چربی و یا خاک روی نوار نیکلی نباشد.هرگز قطعه مورد استفاده
مرطوب نباشد.
حال نوار به همراه باتری زیر علمک برده و به طرف باال به همراه علمک هدایت می
نمایید و به صورت لحظه ای جوش نقطه ای بوجود می آید.

دستگاه دارای مدار هوشمند الکترونیکی می باشد و توانمندی محاسبه میزان آمپر الزم
و ولتاژ الزم و زمان جوش را دارا می باشد.
هرگز دست خود را نزدیک علمک (الکترودهای مس)در هنگام جوش دادن قرار ندهید
چون در بخش اتصال حرارت باالی لحظه ای تولید می شود.
برای اطمینان از اتصال خوب بهتر است دوبار جوش دهید هر بار دو نقطه و مجموعا 4
نقطه بوجود آید.
 اگر ورقی که می خواهید جوش دهید ضخیم می باشد تا درجه  4می توانید قدرت
دستگاه را باال ببرید.

 هرگز برای ساخت پک باتری از چند نوع باتری مختلف در یک پک استفاده ننمایید باعث کاهش

راندمان پک باتری می شود.
 چون دستگاه نو می باشد و الکترود مس های نیز نو می باشد  .چند جوش اول دستگاه

الکترودها به نوار نیکلی کمی چسبیده می شود و به از مدتی که نوک الکترود دوده بگیرد ،
درست خواهد شد و دیگر به نوار نیکلی نخواهد چسبید پس

زمانی که کلید خاموش را فشار می دهید  ،حدود  20ثانیه به دلیل داشتن ترانس  ،برق در
دستگاه با تاخیر خاموش می شود و کامال طبیعی است.
در صورت استفاده در ناحیه دما زیر صفر امکان چسبندگی پالتین رله وجود دارد و در ابتدا
حتما حدود  100بار در اتاق گرم باالی  25درجه است  ،استفاده نمایید تا رله کامال آماده شود.

هر گونه سئوال در زمینه نحوه پک نمودن باتری  ،تست باتری ،
تامین انواع باتری و یا تامین قطعات مورد نیاز و فنی دستگاه

حتما با ما تماس حاصل نمایید.

گروه صنعتی پاورتاپ با تجربه بر انجام پروژه های تخصصی در خصوص طراحی و ساخت
پیل سوختی،تولید هیدروژن ،طراحی و ساخت پایلوت ها با هدف ترویج انرژی نو،طراحی و
ساخت باتری  ،تست باتری و معرفی بهترین باتری ها با روش های علمی و طراحی و ساخت
setupنیمه صنعتی .گروه صنعتی پاورتاپ با اتکا به تیم های قوی در زمینه های عملی و

نرم افزاری و تجربه  10سال کوشش می نماید که بهترین خدمات را ارائه نماید .گروه
صنعتی پاورتاپ با رویکرد نوآوران تالش دارد تا با در نظر گرفتن افق های جدید به
مرزهای نوین فناوری کشور دست یابد.

** فعالیت های اصلی شرکت **
 – 1طراحی و ساخت پیل های سوختی

 – 2طراحی پیلوت های صنعتی با رویکرد انرژی های نو
 – 3طراحی و ساخت دستگاه های مربوط به صنعتی باتری
 – 4طراحی و ساخت خط تولید انواع باتری ها
 – 5طراحی و ساخت آزمایشگاه باتری
 -6معرفی بهترین برند های باتری بازار با روش استاندارد سازی بین المللی

شما برای گروه صنعتی پاورتاپ بسیار با ارزش هستید

