
                                                             

                                           خالصه مشخصات مهم محصول
3/0003/576 

 مالحظات: 

 
 تهيه كننده:

 

 كننده: يدائت

 
 C , B , Aپارامتر را بر حسب درجه اهميت شناسايي شده براي آن، در يكي از سه دسته 

 ( =Aقرار دهيد )مهمترين 

 

سوئيچ فشنگی  نام محصول:

 استپ ترمز

 شماره و ايندكس نقشه: 13111 کد:

9604082180-D 

  برق گروه كيفي: 9604082180 شماره فني:

 مقدار تلرانس پارامترهاي مهم ر
درجه 

 اهميت
 دليل اهميت

پايه 8/10اندازه  1  9/10- 7/10 mm B سختی مونتاژ استپ در سوکت 

2 
اندازه پشت تا 

ايهپشت شاخک پ  
1/12- 9/11 mm B 

مونتاژ صحيح پايه در 

 درپوش

9/4 - 1/5 عرض فيش استپ 3 mm B سختی مونتاژ استپ در سوکت 

8/0 -9/0 ضخامت پل 4 mm B 
مي شود.   L2 موجب افزايش  

 اندازه

9/5-1/6 قطر دکمه 5 mm B 
در  دکمهعملکرد صحيح 

 درپوش

6/1-4 نيروی فنر بزرگ 6 mm B نيروي تحريک استپ 

7 
 8/16دازه ان

 درپوش
9/16-7/16 mm B 

موثر می باشد.  L2 مستقيما  

 بر اندازه

 سختی مونتاژ استپ در سوکت mm B 15 ± 2/0 طول پايه 8

 سختی مونتاژ استپ در سوکت mm B 14 ± 2/0 عرض پايه 9

- جابجايي  10 نيرو    

 

TEST PLAN     

 مطابق
B هتاثير در دوام قطع  

11 
 زمان پاسخ

TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

12 
 مقاومت عايقی

TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

استحکام دی  13

 الکتريک
TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

     TEST PLAN  افت ولتاژ 14

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

15 
 استحکام فيش ها

TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

16 
 ارتعاش

TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

شوک مکانيکی )  17

 ضربه (
TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

مقاومت در دمای  18

 حدی
TEST PLAN     

 مطابق
B  قطعهتاثير در دوام  

مقاومت در دمای  19

 انبار
TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

مقاومت در برابر  20

 مواد شيميايی
TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 
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مقاومت درشرايط  21

 جوی متغير
TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

مقاومت در برابر  22

 خوردگی
TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

23 
 دوام عملکردی

TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

24 
 دوام شوک حرارتی

TEST PLAN     

 مطابق
B تاثير در دوام قطعه 

 


