
 
   
 

 UV Test Label راھنمای استفاده از

یووی بکار  سیستم) برای کنترل و مانیتور اصولی طول عمر المپ و شرایط خروجی یووی UV Test Labelیووی تست لیبل (
 می رود. 

 دستور العمل زیر عمل نمایید:بھ منظور بدست آوردن نتایج دقیق مطابق 

 

خود را از جملھ سرعت و شدت یووی سیستم  چاپ تنظیمات ماشین .1
پس س. خشک کنندگی آن ایده آل باشدیووی را طوری تنظیم نمایید کھ 

) بھ سطح چاپ UV Test Labelیک لیبل از ورق یووی تست لیبل (
رد بھ سبز زشونده بچسبانید تا از زیر سیستم یووی عبور کند. لیبل از 

تغییر رنگ پیدا میکند . رنگی کھ لیبل بھ آن تغییر رنگ داده شاخص 
 )Good Cureشما برای خشک شدن خوب است. (

سپس آرام آرام سرعت چاپ را باال ببرید و کیفیت خشک شدن مواد  .2
یووی را چک نمایید. تا جایی کھ دیگر کیفیت خشک کردن سیستم 

 ھ سطح کار بچسبانید تا از زیریووی مطلوب نیست. یک لیبل دیگر ب
سیستم یووی عبور کند. رنگی کھ لیبل بھ آن تغییر رنگ داده شاخص 

 )Bad Cureشما برای خشک شدن بد است. (

عویض المپ، برای مشخص کردن نقطھ ی ت .3
سرعت ماشین را آرام آرام کم کنید و از زیر سیستم 
یووی لیبل عبور دھید تا زمانی کھ تغییر رنگ 

در رنگ لیبل نسبت بھ رنگ خشک شدن محسوسی 
ایجاد شود. این نقطھ نشان میدھد  ) Bad Cureبد (

کھ ھنوز المپ خشک کنندگی مطلوب را دارد ولی 
 زمان تعویض آن فرا رسیده است. 

ھر موقع کھ المپ جدید نصب می شود ، ھر  .4
ساعت یک لیبل از زیر المپ عبور دھید و  100

بچسبانید. سپس رنگ لیبل را با  مقابل روی جدول
لیبل نقطھ رنگ شاخص ھای خشک شدن خوب، 

 تعویض و خشک شدن بد مقایسھ نمایید.

 

نکتھ : نقطھ تعویض المپ لزوما فقط مربوط بھ 
تعویض المپ نیست، ممکن است سیستم نیاز بھ 

 سرویس و یا تعویض رفلکتور داشتھ باشد. 

نگاه دارید تا توجھ: لیبل ھا را دور از منابع نوری 
  بھ مرور زمان تغییر رنگ پیدا نکنند.

 

 

 
 


