
 اهمیت کپ کردن صحیح هد و تاثیر آن در عمر هد دستگاه بنر

امروزه چاپ با دستگاه بنر به دلیل گسترش صنعت چاپ بسیار افزایش یافته است و چاپخانه به علت سرعت و کیفیت باالی 

 .دستگاه بنر از آن استفاده می کنند

دستگاه ها باال است باید با این دستگاه ها گونه ای رفتار  دستگاه های چاپ بنر قیمت باالیی دارد و به این دلیل که قیمت این

 .کرد که عمر آن افزایش یابد، مهم ترین قسمت یک دستگاه چاپ بنر هد دستگاه است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد

 .مهم ترین عضو دستگاه هد آن می باشد که نصب و نگهداری آن بسیار حائز اهمیت می باشد

 دستگاه بنر

 هد دستگاه چاپ بنر 

 انواع هد های موجود در بازار ایران 

 تفاوت دستگاه بنر با یکدیگر 

 .یکی از راه هایی که باعث افزایش عمر هد دستگاه می شود کپ کردن دستگاه در هنگام شب است

 کپ کردن دستگاه بنر به این معنی است که دستمالی را آغشته به سالونت کرده .1

 آن را درون ظرف مخصوصی قرار داده .2

 .ظرف را در زیر هد به گونه ای که هد، تماس مستقیم با آن پارچه داشته باشد قرار دهید .3

 .این کار باعث می شود که هد دستگاه خشک نشود

 .خشک شدن هد دستگاه باعث می شود کیفیت چاپ کاهش یافته و عمر دستگاه نیز کم می شود

ساعت خواب باشد مثال برق دستگاه قطع می شود و ... نیز باید  1ه قرار است دستگاه بیشتر از هر زمانی در طول روز ک

 .دستگاه کپ شود

 .با کپ کردن دستگاه عمر هد دستگاه افزایش می یابد

 .با کپ کردن دستگاه عمر هد و به همان نسبت عمر دستگاه نیز بیشتر می شود

نگهداری هد دستگاه و اقدامات الزم جهت باال بردن عمر دستگاه امکان پذیر مشورت با کارشناسان فنی سیمای شهر برای 

 .است

برای خرید نیز کافی است فرم ثبت سفارش را در سایت سیمای شهر ارسال کنید تا کارشناسان سیمای شهر با شما در تماس 

 .باشند
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