تعليمات التشغيل
مولد إثيلين
ِّ
الطراز ® 230) Easy-Ripeفولت فقط)

المكتب الرئيسي ومنشأة اإلنتاج:
1180 PINERIDGE ROAD
NORFOLK, VA 20032 USA
833-446-8133 • 707-800-3191
البريد اإللكترونيinfo@catalyticgenerators.com :

تعليمات التشغيل

!

.1

ضع المولِّد في غرفة اإلنضاج/إزالة الخَضار/التخزين ،على بُعد  3.0متر
(بوصة واحدة) على األقل من المخرج الرئيسي للكهرباء وليس فوقه مباشرةً،
في منطقة مالئمة ومحمية وخالية من الزحام الناجم عن منصات الرفع المتنقلة
والروافع.

•

.2

في أثناء إيقاف تشغيل الطاقة وفصل المولِّد من المخرج الرئيسي للكهرباء،
َّ
افتح غطاء الخزان ،واسكب لترين كحد أقصى من سائل  Ethy-Gen® IIالمركز
لإلنضاج وأغلق الغطاء (ال يجوز ملء الخزان حتى يفيض حيث إن سعته لتران).

•

المؤرض بطريقة مالئمة والذي يوفر
 .3ضع المولِّد في المخرج الرئيسي للكهرباء
َّ
الجهد الكهربائي الصحيح.
اختر سائل  Ethy-Gen® IIللوصول إلى إعداد تحويل اإلثيلين باستخدام
المخطط التالي ،وتدوير المفتاح الموجود في اللوحة األمامية (مالحظة :هذه
اإلعدادات مخصصة لنسبة  233 - 133جزء في المليون من اإلثيلين ،في حالة
الحاجة إلى مستويات أخرى من نسب األجزاء في المليون ،يُرجى االتصال بنا.
يُرجى االطالع على المالحظات المهمة األخرى التالية حول مستويات اإلثيلين
التي يتم إنتاجها):

.4

•

•
•

تحذير

ينتج هذا المولِّد اإلثيلين ).(C2H4
اإلثيلين يكون انفجاريًا عند  200222جزء في المليون.
ال يجوز استخدام المولِّدات في األماكن المغلقة التي يبلغ حجججمجهجا أقجل مجن
مترا مكعبًا ( 1633قدم مكعبة) دون الحصول على الموافقجة الجكجتجابجيجة
ً 40
من شركة .CATALYTIC GENERATORS, LLC
ينبغي استخدام عدد المولِّدات المطلوب فقط للحفاظ على المستجوى الجمجالئجم
لإلثيلين .ينبغي مراقبة مستوى اإلثيلين وتعديل كمية المولِّدات واإلعجدادات
تب ًعا لذلك.
ال يجوز محاولة إصجالح الجججهجاز .إذ يجنجبجغجي تجنجفجيجذ عجمجلجيجات اإلصجالح
المدربين فقط .في حالة ظجهجور أي أمجارة تجدل
باستخدام األفراد المعتمدين
َّ
عججلجججى الجججعججطجججل ،يجججنججبجججغجججي فصججل الجججطجججاقججة واالتصجججال عججلجججى شجججركجججة
.CATALYTIC GENERATORS, LLC
ال يجوز قلب الزجاجة التي تحتوي على السائل أعلى الجخجزان .إذ إن هجذا
يغير معدل إنتاج اإلثيلين ويمكن أن يؤدي الوضع غير الجمجسجتجقجر هجذا إلجى
انقالب الزجاجة؛ مما يؤدي إلى حدوث خطر نشوب الحرائق.
ال يجوز استخدام األجهزة األخرى إلنتاج اإلثيلين مع هذا المولِّد.

الحجم التقريبي للغرفة بالمتر
المكعب (القدم المكعبة)

إعداد التحويل*

عدد اللترات المستخدمة في 24
ساعة لكل إعداد

)40-233 (1633-7133

1-0

رقم  3.03 - 1لتر

المواصفات الكهربائية

)233-220 (7133-7903

2-0

رقم  3.67 - 2لتر

يُرجى االطالع على اللوحة الجانبية للتأكد من الجهد الكهربائي

)220-203 (7903-8833

0-4

رقم  1.3 - 0لتر

 203فولت تيار متردد  3.66 /أمبير 163 /وات  63-03 /هرتز

)203-033+ (8833-13633

0-4

رقم  2.3 - 4لتر

.0

ً
جاهزا لالستخدام.
قم بتشغيل المولِّد عندما يكون

.6

اتبع إجراءات اإلنضاج/إزالة الخَضار/التخزين المثبتة مع تشغيل المولِّد
ووجود سائل  Ethy-Gen® IIفي الخزان.

.7

قم بإيقاف تشغيل المولِّد عند إكمال استهالك اإلثيلين.

مالحظات مهمة بشأن مستويات اإلثيلين:
• *يؤثر إحكام إغالق الغرفة على مستوى الكمية التي يجري إنتاجها والتي تبقجى
بالغرفة وعلى مستوى جزء اإلثيلين في المليون الناتج .لذلك ،يجمجكجن أن يجنجتجج
كل إعداد مستويات مختلفة لألجزاء في المليون في حجم الغرف المماثل.
• تتحقق أفضل الممارسات عند تشغيل المولِّد مدة  6سجاعجات (لجيجالً عجلجى نجحجو
أفضل) وقياس مستوى اإلثيلين .بعد ذلك ،يمكن تعديل إعداد المجولِّجد و/أو عجدد
المولِّدات تبعًا لذلك.
• بالنسبة للغرف األكبر من  033متر مجكجعجب ،يجمجكجن لجمجولِّجد واحجد فجي غجرفجة
محكمة اإلغالق أن يحقق النتائج المطلوبة .يمكن لمولِّد واحد أن ينتج اإلثجيجلجيجن
الكافي ،أو قد يكون ضروريًا إضافة المولِّدات اإلضافية للوصول إلجى مسجتجوى
اإلثيلين المالئم.

!

يُعد  ETHY-GEN® IIسائالً قابالً لالشتعال
وينبغي االحتفاظ به بعيدًا عن الحرارة واللهب المباشر
®

مهم :ينبغي استخدام سائل  ETHY-GEN IIفقط في مولِّد التحفيز هذا
®
صجا إلنجتجاج اإلثجيجلجيجن )(C2H4
إن سائل  ETHY-GEN IIالمر َّكز مر َّكجب خصجيج ً
بسرعة وفاعلية عند التفاعل مع عامل التحجفجيجز السجاخجن الجمجالئجم الجمجوججود فجي
المولِّدات لدينا .لقد خضعت االنبعاثات الصادرة من سائل  ،ETHY-GEN® IIعنجد
تحويله بالمولِّد الخاص بنا ،لالختبارات الشاملة بمساعدة معامل تجابجعجة ألطجراف
خارجية من أجل التسجيل الحكومي ولم تصدر منتجات ثانوية ضارة .يجمجكجن أن
يؤدي مرور أي سائل غير ® ETHY-GENعلى طبقة عامل التحفيز ،إلى تقصيجر

حياة المولِّد بسبب إنتاج التكثيف غير الطبيعي والمجواد غجيجر الجمجطجلجوبجة ،والجتجي
تؤدي إلى انسداد المولِّد .ويمكن أن يؤدي إلى إنتاج بقايا رواسب في طبقة عامجل
التحفيز؛ مما يؤدي إلى عدم فاعلية تحويل المولِّد لإلثيلين وربمجا يجججعجل الجوحجدة
غير قابلة للعمل .وكذلك يمكن أن يؤدي استخدام السوائل غجيجر ETHY-GEN® II
إلى تحويل المواد إلى منتجات ثانوية خطيرة وغير صحية.

مالحظات مهمة حول سائل  ETHY-GEN® IIالمركَّز
•

لقد حصل سائل  ETHY-GEN® IIالمر َّكز على التسجيل المطلوب بوصفه منت ًجا لحماية المصانع لدى وكالة حماية البيئة األمريكية ) (US EPAوشعجبجة تجنجظجيجم الجمجواد
الكيميائية البريطانية ) (UK CRDوغيرها من الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنظيم استخدام اإلثيلين والسوائل المنتجة له لالسجتجخجدام فجي عجمجلجيجات اإلنضجاج وإزالجة
محظورا قانونيًا في العديد من الدول .لقد خضع سائل  ETHY-GEN® IIلالختبارات وال يتحول إلجى مجنجتجججات
الخَضار .يُعد استخدام المنتجات غير الخاضعة للتسجيل
ً
ثانوية خطيرة وغير صحية.

•

يُعد استخدام أي سائل آخر غير سائل  ETHY-GEN® IIالمر َّكز في المولِّدات من إنتاج شركة  ،Catalytic Generators, LLCمجخجالجفجةً لجعجقجد اإليجججار مجا لجم نجقجدم
إشعارا كتابيًا مسبقًا.
ً

•

يؤدي استخدام السوائل األقل جودة أو غير القانونية في هذا المولِّد في عملية إنضاج الفواكه إلى إنتاج بقايا رواسب في عنصر عامل التحجفجيجز .وفجي الجنجهجايجة تجتجججمجع
بقايا الرواسب هذه وتؤدي إلى انسداد غرفة عامل التحفيز وتقلل إنتاج اإلثجيجلجيجن وتجؤدي إلجى إنشجاء الجمجنجتجججات الجثجانجويجة الجخجطجيجرة/غجيجر الصجحجيجة وكجذلجك إبجطجال
ضمان المولِّد.

ضوء حالة التشغيل
يراقب نظام الدوائر الكهربائية بالمولِّد عملية التحول الداخلية لعامل التحفيز باستمرار ،وتشير إلى ما إذا كان يوجد عطل من
خالل ضوء ”حالة التشغيل“.
يومض الضوء باللون األخضر عند تشغيل المولِّد للمرة األولى ،وكذلك يومض باللون األخضر إذا انخفضت درجة حرارة
طبقة عامل التحفيز الداخلي إلى أقل من نطاق درجة حرارة التشغيل المسموح به.
يشير الضوء األحمر أو الضوء األحمر الوامض إلى وجود مشكلة داخلية وأنه يجب إعادة ضبط المولِّد .اتبع إجراءات إعادة
الضبط المذكورة على المولِّد .في حالة فشل ضوء حالة التشغيل في العودة إلى األخضر الثابت ،فهذا يشير إلى ضرورة إعادة
الوحدة لتخضع للصيانة.

إعادة المولِّد
إذا لم يكن المولِّد في حالة تدل على عمله بشكل مالئم ،يُرجى اتباع
التعليمات التالية:
•

افحص المولِّد لتتأكد من توصيله بالكهرباء بشكل صحيح.

•

افحص قاطع دائرة المولِّد وقم بإعادة الضبط إذا لزم األمر.

•

افحص ضوء حالة التشغيل وفق الموصوف أعاله وإذا لزم األمر،
ينبغي تنفيذ إجراء إعادة الضبط وفق المشار إليه على المولِّد.

بعد فحص هذه األمور ،إذا كانت الوحدة في حالة تدل على العطل ،ينبغي
موزع معتمد لمولِّدات .Catalytic
االتصال على أقرب ِّ
عند إعادة المولِّد للشحن ،ينبغي إزالة سائل  Ethy-Gen® IIمن الخزان،
وتعبئة المولِّد وحمايته بعناية بوضعه في صندوق مناسب ،وشحنه
بطريقة تسمح بتتبعه وتأمينه.

الضمان
تضمن شركة ) Catalytic Generators, LLC (CGLأن يكون هذا المولِّد خالجيًجا مجن الجعجيجوب فجي
المواد والصناعة ،ويتوافق مع المواصفات لدينا والمذكورة في المنشورات التابعة للمنتجج .فجي حجالجة
اإلخفاق في موافقة نحو هذه المواصفات أو وجود أي عيوب في المادة أو التصنيع خالل عجام واحجد
من تاريخ الشحن ،تكون المسؤولية الكاملة ،الجتجي تجتجحجمجلجهجا شجركجة  CGLوالجتجعجويجض الجحجصجري
للمشتري وفق اختياره ،إما إصالح المولِّد وإما استبداله خالل الفترة الزمنية المعقجولجة بجعجد اإلشجعجار
الكتابي بهذا الشأن وإعادة المولِّد المعيب.
ال توجد ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية بشأن أي قطع أو منتجات مجن إنجتجاج  ،CGLبجاسجتجثجنجاء
المنصوص عليه تحديدًا في هذا المستند .تستبعد  CGLوتخلي مسؤوليجتجهجا عجن أي ضجمجان ضجمجنجي
بشأن قابلية المنتج للرواج التجاري وأي ضمانات تتعلق بمالءمة المجنجتجج لجلجغجرض أو الجتجطجبجيجق أو
االستخدام المحدد ،ويوافق المشتري على أن تكون البضائع مبيعة ”كما هي“.
ال تكون شركة  CGLمسؤولة في ظل أي ظروف عن التعويضات الخاصة أو العارضة أو التجبجعجيجة،
سواء كانت هذه التعويضات مطلوبة بموجب العقد أو نتيجة الخطأ (بما يتضمن على سبيل المجثجال ال
الحصر اإلهمال والمسؤولية القانونية الشاملة) أو بسبب غير ذلك ،كما أن مسؤوليجة شجركجة  CGLال
تتجاوز في أي حال سعر الشراء لتلك األجزاء أو المنتجات التي تستند إليها الجمجسجؤولجيجة الجمجذكجورة.
يتحمل المشتري كل المخاطر والمسؤولية بشأن الفقدان أو التلف أو اإلصابة التي تلجحجق بجاألفجراد أو
المنشآت التابعة له أو غير ذلك مما ينشأ بسبب استخدام أو امتالك أي جزء أو منتجج مجبجاع بجمجوججب
هذا المستند.

دالئل بشأن عملية اإلنضاج :تتوفر لدينا توصيات بشأن عملية إنضاج العديد من الفواكه على
موقع اإلنترنت الخاص بنا على www.catalyticgenerators.com/ripeningtips.html

www.catalyticgenerators.com

غرفة النضح/مستلزمات ما بعد الحصاد :يوجد لدى الشركة التابعة لنا ،شركة ،QA Supplies
المئات من األدوات المستخدمة لفحص وإنضاج ومراقبة الفواكه.
يمكن زيارة .www.QASupplies.com

