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 ؟تسیچ BLACK SWAN اوه هیفصت هاگتسد -1

 درس امسالپ یروانف زا هدافتسا ابW1  لدم BLACK SWAN اوه هیفصت هاگتسد

 .دنکیم یزاسکاپ اه بورکیم و اههدنیالآ یمامت

 :درک رکذ ناوت یم ار لیذ دراوم هاگتسد نیا یدیلک یاه یگژیو زا

ü هقیقد30 رد بعکم رتم 40 یاضف هیفصت یارب بسانم 

ü طیحم یاه هدنیالآ و دود ندرب نیب زا 

ü اه یژرلا و یسفنت یاه یرامیب لرتنک هب کمک 

ü اوه رمتسم ینوفعدض 

ü رادریگاو یاه یرامیب هب التبا خرن ریگمشچ شهاک و یریگولج 

 

 امنهار هچرتفد رد هدشهدافتسا مئالع -2
 تمالع ینعم

  راطخا
  هتکن

 

 هاگتسد هارمه مالقا -3

:تسا دوجوم لیذ مالقا هاگتسد ی هبعج رد

  هاگتسد )1

 امنهار هچرتفد )2
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 هاگتسد یلصا یاه تمسق -4

 

 

 هاگتسد ندرک زیمت -5
 لحارم بیترت ،یراکزیمت تهج .دینک یراددوخ هاگتسد ندرک زاب زا تفاظن ماگنه رد

 :دqامن تیاعر ار لیذ

 .دqامن عطق ار هاگتسد قرب )1

 یذغاک هلوح ای زرپ نودب و مرن ، بوطرم هچراپ کی زا هاگتسد ندرک زیمت یارب )2

 .دینک هدافتسا

 دqامرف لصاح نانیمطا و هدرککاپ ار هاگتسد یاهتمسق کانمن هچراپ هلیسوهب )3

 درکلمع رب ریثأت دناوتیم لخاد هب تاعیام ذوفن اریز .دننکن ذوفن لخاد هب تاعیام هک

 .دوش نآ یبارخ ثعاب ای و هتشاذگ هاگتسد

 کشخ بوخ ات دینک هدافتسا یذغاک هلوح ای کشخ هچراپ زا ، راک مامتا زا سپ )4

 .دوش

 .دqامن لصو ار هاگتسد قرب )5

 ھندب -1
 ھندب ھب لصتم خاشود -2
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 بصن ناکم تامازلا -6
 رظندروم یهقطنم رد VAC220-240 قرب زیرپ ددع کی دیاب بصن لحم یزاسهدامآ تهج

 .دشاب دوجوم

 

  هاگتسد درکراک و یزادناهار -7

 لصتم قرب زیرپ هب ار هاگتسد .تسا دنسپ ربراک رایسب BLACK SWAN اوه هیفصت هاگتسد یزادنا هار

 .دیهد راشف ار رواپ همکد و هدرک

 زا لماک روط هب قاتا یاضف ات تسا مزال نامز هقیقد 30 رثکادح هاگتسد ندرک نشور نامز زا 

 .دوش یزاسکاپ اه هدنیالآ یمامت

 درکلمع هاگتسد هکنیا یارب .تسا هام 6 لومعم روط هب هاگتسد رد هتفر راک هب زاس نوی رمع 

 .دqامن زاس نوی ضیوعت هب مادقا هام 6 ره افطل دشاب هتشاد یرتهب

 هاگتسد اب بسانم و بوغرم زاس نوی و هتفرگ سامت تکرش ینابیتشپ اب دیدج زاس نوی هیهت یارب

 .دینک یرادیرخ

 هاگراک لثم( دراد هدنیالآ و ،کاخ و درگ ،دود یدیدش مجح هک یطیحم رد هاگتسد رگا :هجوت 

  .)هام 3 رثکادح(دراد رتلیف ضیوعت هب زاین یرتمک نامز تدم رد تسا هتفرگ رارق )...و نداعمو اه
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 هاگتسد ینف تاصخشم لودج -8

 W1 :هاگتسد لدم

 10cm*10cm*6cm :)عافترا*قمع*ضرع( هاگتسد داعبا

220 – 240  :هاگتسد یدورو ژاتلو VAC 

 A max 0.3  :هاگتسد یدورو نایرج

 Hz 50 – 60  :سناکرف

  W 40   :یفرصم ناوت

 kg 0.2 :هاگتسد یبیرقت نزو

 𝒎𝟑 40 :یزاسکاپ طیحم داعبا

 یتناراگ و همانتنامض -9

 یتناراگ یمومع طیارش -1-9

 .تسا رابتعا دقاف تکرش رهم ای مارگولوه نودب همانتنامض )1

 یهیدب .دنشاب همانتنامض گرب یاراد هک دنتسه تنامض لومشم ییاههاگتسد )2

 .تسیرورض همانتنامض گرب هئارا شورف زا سپ تامدخ زا هدافتسا تهج تسا

 .تسا یتناراگ لاس کی لماش لوصحم )3

 یتناراگ ششوپ مدع طیارش -2-9

 :تسین ارجالباق لیذ طیارش رد همانتنامض

 و بآ ذوفن ای سامت ،لقنولمح ،طوقس ،هبرض زا یشان تاعیاض و تامدص :فلا

 .یعیبط ثداوح و قربودعر ،قرب تاناسون ،دایز ترارح و شتآ ،ییایمیش داوم
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 هدشن]عت یاهدرادناتسا و یراگزاس زا جراخ یدراوم ای هاگتسد زلغ هدافتسا :ب

 .هاگتسد یامنهار هچرتفد رد هدشرکذ تاکن هب ندرکن لمع ای هاگتسد یارب

 زاجم ناگدنیامن زجهب یصاخشا طسوت ای و هدش یراکتسد هک ییاههاگتسد :ج

 .دنوش ریمعت هایس یوق نازاس هدیا تکرش

 

 لوصحم همانتنامض گرب -3-9

 

 

 

 ام اب سامت -10
  65 کالپ – 61 و 59 یزوریپ نب – یزوریپ راولب – دهشم :تکرش سردآ

   051-38687866 :شورف رتفد نفلت

  www.imblackswan.com :تیاسبو

 

س هرامش جرد لحم
 و لایر

QR co
de

 

   :لدم اوھ ھیفصت هاگتسد :لوصحم مان

 :تکرش هدنیامن دییات و خیرات جرد لحم


