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1 Uygulama 
Elek analizörü işlemi sonrasında boş elekleri ve elekleri dağıtılmış kumla tartmak, her elekte dağıtılan kum ağırlıklarını 
hesaplamak ve nihai incelik sayısı sonucunu göstermek için gerekli hesaplamaları yapmak için kullanılır. 

2 Ön ayar 
Ekipmanı düz, sağlam, titreşimsiz platform üzerine yerleştirin. 
Ana güç kablosunu güç kaynağı noktasına bağlayın ve makineyi açın. 

3 Operasyon: 

3.1 Boş elek tartımı 
İlk önce darasını almak için 1’e basın. Ekran bazı değerleri gösterecektir. 
1 numaraya basın. Ekran 1700 Mikron elek gösterecektir. 
START tuşuna basın, ekran köşeli parantez içinde elek ağırlık değerini gösterecektir, ağırlığı kaydetmek için bir kez daha 
START tuşuna basın. 
Bir sonraki eleğin darasını almak için aşağı ok tuşuna basın. Ekran 850 Mikron elek gösterecektir. START tuşuna basın, 
ağırlık değeri köşeli parantez içinde gösterilir, elek ağırlığını kaydetmek için tekrar START tuşuna basın. 
Kalan 8 elek (600, 425, 300, 212, 150, 106, 75, 53) ve tava tartımı için aynı işlemi tekrarlayın. 
Elek setini elek çalkalayıcı üzerine yerleştirin ve eleklerin sette doğru sıralanmasını sağlayın. 
100 gram alın. Test edilecek kuru kum numunesinden en üstteki elek (1700 Mic.) içine konur. Seti 10 dakika vibrasyon 
için tutun. 

3.2 Dağıtılmış kum ile eleklerin tartılması  
10 dakikalık titreşim döngüsünden sonra elek takımını elek analizörü makinesinden çıkarın. 
5 numaraya basın ve 1. adımında belirtildiği gibi DARA ekranını yapın. 
Eleklerin kumla tartılması için 2’ye basın, ekranda 1700 Mic gösterilecektir. Elek, 1700 Mic'i yerleştirin.  
START tuşuna basın, ekran köşeli parantez içinde elek ağırlık değerini gösterecektir, ağırlığı kaydetmek için bir kez daha 
START tuşuna basın. 
Aşağı ok tuşuna basın. Ekran 850 Mikron elek gösterecektir. 850 mikronu yerleştirin. START tuşuna basın, ağırlık değeri 
köşeli parantez içinde gösterilir, elek ağırlığını kaydetmek için tekrar START tuşuna basın. 
Kalan 8 elek (600, 425, 300, 212, 150, 106, 75, 53) ve tava tartımı için aynı işlemi tekrarlayın. 

3.3 İncelik numarası sonucu 
AFS sonucunu almak için 3’e basın.  
Gerekli tüm hesaplamalar kontrol ünitesi tarafından yapılacak ve İNCELİK SAYISI (AFS) sonucu ekranda gösterilecektir. 

3.4 Önlemler 
Kontrolörün sorunsuz çalışması için ekipmanı temiz bir yere koyun. 
Beslemede voltaj dalgalanması varsa, kontrolör güvenliği için voltaj dengeleyici sağlayın. 
Kontrolörün kontrol fonksiyonlarını bozabileceğinden, kontrol cihazı üzerindeki diğer tuşlara basmayın/oynatmayın. 
Elek setindeki eleklerin doğru sıralandığından emin olun. 
Yanlış tuş işlemleri yanlış sonuçlara yol açacağından eleklerin tartımını adım adım dikkatli bir şekilde gerçekleştirin. 


