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 ایمنی توصیھ ھای

عایت موارد ذکر شده ، منجر بھ بروز صدمات رعدم . یمنی زیر را مطالعھ نماییدقبل از استفاده از اپراتور ، توصیھ ھای ا

  .جبرای ناپذیری خواھد شد

  

 ایمنی در زمان نصبنکات 

 

بھ این افراد  سقوط ابزار و یا قطعات اپراتور می تواند.دسترسی افراد متفرقھ بھ محوطھ نصب را محدود نمایید  -

  .آسیب وارد نماید

  

 .اپراتور را در محلی قرار دھید کھ امکان ریزش آب و یا مایعات دیگر بر روی آن وجود نداشتھ باشد -

 

برای نصب ) رولبولت ، پیچ سرمتھ و غیره ( با توجھ بھ نوع و استحکام محل نصب اپراتور ، از وسیلھ مناسبی  -

  .اپراتور استفاده نمایید

  

مام نصب اپراتور ، تنظیمات تابلو فرمان ، حرکت صحیح لنگھ دربھا و عملکرد صحیح تجھیزات ایمنی را پس از ات -

  . کنترل نمایید

  

  .منبع تغذیھ اپراتور می باشند قسمتفقط افراد آموزش دیده مجاز بھ دسترسی بھ  -

 

 . اپراتور را قطع نماییداصلی برق  منبع تغذیھ، درپوشقبل از برداشتن  -

  

  

 

 ایمنی در زمان راه اندازیت نکا

  

 .را نصب نمایید)  earth( سیم زمین  -

 

 .چشمی ھای راداری و خطی را نصب نمایید -

  

 . ستی انجام شده باشدربھ د ھنگراتصال لنگھ ھای متحرک بھ  -

  

و  محل صحیح نصب این استاپرھا ، در انتھای کورس باز. استاپرھای انتھای کورس حرکتی درب را تنظیم نمایید -

 .لنگھ ھای متحرک می باشد بستھ شدن 

 

تحرک در وضعیت بستھ قرار دارند ، فاصلھ میان لنگھ ثابت و متحرک توسط نوار مویی درحالتی کھ لنگھ ھای م -

 .این فاصلھ باید بھ اندازه ای تنظیم شود کھ لنگھ ثابت و متحرک بھ یکدیگر ساییده نشوند. درزبندی می شود 

 

 .ت حرکت دھید و حرکت روان آنھا را کنترل کنیدلنگھ ھای متحرک را با دس -

 

  

ارزسی قرار گرفتھ و برای افزایش عمر مفید اپراتور ، الزم است سالی یکبار اپراتور توسط افراد آموزش دیده مورد ب

  .سرویس ھای مورد نیاز بر روی آن انجام گیرد

 .اه را قطع نماییددستگاصلی  رقب قبل از اقدام بھ تعمیر و نگھداری ، :اخطار 
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  مشخصات اپراتور-١

 اطالعات فنی-١- ١

 

 BSI 108  پارامتر

 دو لنگھ   راست/ تک لنگھ بازشو بھ چپ   بازشووع ن

  نصب اپراتور بر روی پیشانی دھانھ ورودی  نوع نصب

 250kgs < 200kgs x2 >  کحداکثر وزن مجاز لنگھ متحر

 3000mm 800-4000mm-700  محدوده مجاز عرض لنگھ متحرک

 36VDC, 85W  منبع تغذیھ موتور

 500mm/s-150  سرعت باز شدن

 450mm/s-100  شدن سرعت بستھ

 20s-0  بستھ شدن اتوماتیکمحدوده زمان 

 100N> نیروی مورد نیاز برای حرکت دستی لنگھ ھای متحرک

Latching force  70N 

 AC200-250V, 50-60Hz  منبع تغذیھ اپراتور

 ℃50+-℃20-  محدوده درجھ کارکرد اپراتور
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  اجزای اپراتور-١٫٢

 

  

  

 

 

 تعداد نام شماره

 1 )سانتیمتر ٤٢٠طول  (پروفیل اصلی اپراتور  1

 Brushless 1موتور  2

 1  تابلو فرمان 3

 4 )نگھدارنده و حمل کننده لنگھ متحرک ( ھنگر  4

 1  )متر  ٧( تسمھ  5

 2 استاپر 6

 1  ھرزگرد تسمھ  7

 2  ) ھنگررابط تسمھ و ( بست تسمھ  8
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  نمایش مقطع اپراتور-١٫٣

 اشندی می بابعاد مقطع اپراتور در حالتی کھ لنگھ ھای متحرک دارای فریم آلومینیوم -

  

  فریم آلومینیومی می باشند فاقدابعاد مقطع اپراتور در حالتی کھ لنگھ ھای متحرک  -
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  نصب اپراتور-٢

  محاسبھ طول و روش نصب پروفیل اصلی اپراتور -٢٫١

  )اندازه برشکاری ( محاسبھ طول پروفیل اصلی اپراتور  - ٢٫١٫١

  

  .فیل اصلی را محاسبھ و برشکاری نماییدبا توجھ بھ فرمول نشان داده شده در شکل زیر ، طول پرو

B  = طول پروفیل اصلی اپراتور        LW  =عرض دھانھ تردد 

  

  

  

  

  نصب پروفیل اصلی اپراتور بھ پیشانی دھانھ ورودی  - ٢٫١٫٢

  

مطابق اندازه ھای نشان داده شده در شکل زیر ، پروفیل اصلی اپراتور را سوراخ کاری کرده و توسط رولبولت و یا پیچ 

 .سرمتھ بھ پیشانی دھانھ ورودی نصب نمایید
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  نصب تابلو فرمان بھ پروفیل اصلی اپراتور -٢٫٢

شکل پروفیل اصلی  Uقبل از نصب اجزای اپراتور بھ پروفیل اصلی ، کلیھ مھره ھای نصب این اجزا را در شیار  :توجھ 

  .قرار دھید

  

  .پروفیل اصلی اپراتور نصب نمایید سمت چپتوسط پیچ و واشر موجود در بستھ بندی ، تابلو فرمان را 

 

 

  

 

  بھ پروفیل اصلی اپراتور موتورنصب  -٢٫٣

موتور را سمت راست تابلو فرمان قرار داده و توسط پیچ و واشر موجود در بستھ بندی ، بھ پروفیل اصلی اپراتور نصب 

  .نمایید

  

 . در نظر بگیرید رت گیرنده ریموت کنترل نصب کا برایمابین موتور و تابلو فرمان یک فاصلھ مناسب  :توجھ 
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  نصب ریل و چرخ ھا بھ پروفیل اصلی اپراتور -٢٫٤

  

  .را تمیز کنید ) P2001( محل نصب ریل و مسیر حرکت چرخ ھا در قسمت داخلی پروفیل اصلی اپراتور  -

  

  .ده  قرار دھیدمحل نشان داده شرا مطابق شکل زیر در )  P2003( الستیک ارتعاش گیر زیر ریل  -

  

  .را بر روی الستیک ارتعاش گیر قرار دھید)  P2002( ریل  -

  

  .چرخ میانی ھنگر را شل کنید)  a( دو پیچ تنظیم  -

  

دو چرخ کناری ھنگر را بر روی ریل قرار داده و چرخ میانی را بھ سمت باال فشار دھید تا بھ قسمت فوقانی پروفیل اصلی  -

  .مطابق شکل زیر مماس شود

  

پس از سفت کردن پیچ ھا ، ھنگر باید در وضعیت عمودی باقی بماند  و . چرخ میانی را سفت کنید)  a( دو پیچ تنظیم  -

  . حرکتی روان داشتھ باشد

  

  .چرخ ھای دیگر را نیز مطابق روش فوق نصب نمایید -
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  استاپرھانصب  -٢٫٥

بنابراین یکی از استاپرھا در انتھای . در ابتدا و انتھای کورس حرکتی می باشنداستاپرھا محدود کننده حرکت لنگھ  متحرک 

  .کورس بستھ شدن و استاپر دیگر در انتھای کورس باز شدن نصب خواھد شد

سپس . برای این منظور ، پیچ استاپر را شل کنید و استاپر را مطابق شکل زیر در محل مورد نظر بر روی ریل قرار دھید

  .را سفت کنید پیچ استاپر

  

  

  لنگھ ھای متحرک بھ ھنگرھانصب  -٢٫٦

  .مطابق شکل زیر ، لنگھ ھای متحرک را بھ ھنگرھا نصب نمایید -

  

ھنگر را شل کنید و با شل و یا سفت کردن  )  b( اگر لنگھ درب در راستای افقی تراز نباشد ، مطابق شکل زیر پیچ ھای  -

  .را سفت نمایید)  b( پس از تنظیم حتما پیچ ھای  .رب را تنظیم نمایید، راستای افقی لنگھ د)  C( پیچ تنظیم 

  

در . متحرک ، آنھا را با دست حرکت دھید و روان بودن حرکت آنھا را کنترل کنید پس از نصب و تنظیم لنگھ ھای  -

را کنترل و )  ٢٫۴بخش ( صورتی کھ حرکت درب روان  نباشد ، فاصلھ چرخ میانی ھنگر با قسمت فوقانی پروفیل اصلی 

میلیمتری مابین چرخ میانی ھنگر و قسمت فوقانی پروفیل اصلی  ٠٫۵ اصلھفبرای تنظیم این چرخ از یک . مجددا تنظیم نمایید

  .استفاده نمایید
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  نصب ھرزگرد تسمھ بھ پروفیل اصلی اپراتور -٢٫٧

  .ھرزگرد تسمھ در سمت راست پروفیل اصلی اپراتور نصب می شود

  . بھ پروفیل اصلی اپراتور نصب نمایید)  g( مطابق شکل زیر این قطعھ را توسط پیچ ھای 

  .کامال سفت نکنیددر این مرحلھ را )  g( با توجھ بھ اینکھ تنظیم کشش تسمھ توسط ھرز گرد تسمھ انجام می شود ، پیجھای 

  

  

  تسمھ بھ ھنگرھا نصب -٢٫٨

  .تا بتوانید تسمھ را بھ بست تسمھ متصل نمایید را باز کنید)  d( مطابق شکل زیر پیچ  -

  .تسمھ قرار داده و پس از اندازه گیری طول تسمھ اضافھ آن را برش دھید تسمھ را بر روی پولی موتور و ھرز گرد -

  .را سفت کنید)  d( پیج . مطابق شکل زیر دو سر تسمھ را بھ یکدیگر مماس کرده و در داخل بست تسمھ قرار دھید -

 .بست تسمھ را بھ ھنگر متصل نمایید)  e( سط پیچ ھای تو -

 

  .برای تنظیم کشش تسمھ ، ھرزگرد تسمھ را با دست بھ سمت را ست فشار دھید  -

  .را مطابق شکل زیر در سمت چپ ھرزگرد تسمھ بھ پروفیل اصلی اپراتور متصل نمایید)  h( پیچ  -

سمھ قرار داده و ھرزگرد تسمھ را بھ سمت راست  فشار دھید تا تسمھ و پایھ ھرزگرد ت)  h( پیچ گوشتی را مابین پیچ  -

  . کشیده شود

 .را سفت نمایید)  g( سپس پیچ ھای  -
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   اتصاالت الکتریکی اجزاء اپراتور-٣

 تابلو فرمان -٣٫١

  

  
  

A  -  220برق سوکت ورودیVAC    B – ترمینال موتور 

C –  گیرنده ریموت کنترل اژولمترمینال      D – یمنیاسمت داخل و بیرون و چشمی  رادار ترمینالھای     

R.P –  تنظیمات تابلو فرمانپتاسیومترھای  

K –  تنظیمات تابلو فرماندیپ سوئیچھای  

G -   شستی تست عملکرد اپراتور    H –  نمایشگرLED  

E – ملکرد ھمزمان اتصال الکتریکی دو اپراتور برای ع ترمینال)interlocking(  

F – باطری پشتیبان  ترمینال)back-up ( و قفل  

  

  دیپ سوئیچھا

     )K (  

ON OFF  

  

1  

  ، اپراتور ولت ٢٢٠ رقببا قطع 

اپراتور تا اتمام شارژ باطری بھ عملکرد 

  عادی خود ادامھ خواھد داد

  ، اپراتور ولت ٢٢٠ برقبا قطع 

   ۴ابق با تنظیمات دیپ سوئیچ اپراتور مط

  عمل خواھد کرد

2  secondary induction  

ستم با سوئیچ یک یفعال کردن س:یک زمانسوئیچ 

زمان،درب بھ صورت اتوماتیک باز و بستھ می 

  .شود

primary induction 

فعال کردن سیستم با سوئیچ دو :در دو زمان سوئیچ

  .زمان،یکی برای باز کردن و دوم برای بستن

  جھت بازشو بھ سمت راست  جھت بازشو بھ سمت چپ  3

  

4  

  )OFF= ١دیپ سوئیچ( 

  ولت اپراتور ، ٢٢٠برق با قطع 

باطری کامال بستھ می  توسطدرب فقط یکبار 

  .شود

  ولت اپراتور ، ٢٢٠ برقبا قطع 

باطری کامال باز شده و باز باقی توسط درب 

  .می ماند

 

  توضیحات  پتاسیومترھا

  RP1 تنظیم سرعت باز شدن درب  

RP2  ن دربتنظیم سرعت بستھ شد  

RP3   تاخیربستھ شدن اتوماتیکتنظیم زمان  
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RP4   معکوس شدن حرکت در برخورد با مانع ( تنظیم حساسیت برخورد با مانع اپراتور(  

  چرخش پتاسیومتر در جھت عقربھ ھای ساعت ، مقدار پارامتر را افزایش خواھد داد: توجھ 

 

  اتصال کانکتور موتور بھ تابلو فرمان – ٣٫٢

  .باطری قطع باشند برقولت اپراتور و  ٢٢٠برق کلیھ مراحل سیم بندی باید در حالتی انجام شود کھ  :جھ تو

 

 

  

  

  اتصال کارت گیرنده ریموت کنترل بھ تابلو فرمان – ٣٫٣
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  بھ تابلو فرمان ھاراداراتصال  – ٣٫٤

 خلسمت دا:  ٢ ادارر      سمت خارج :  ١ رادار

 

  

  

  

 بھ تابلو فرمان یمنیااتصال چشمی  – ٣٫٥

در غیر اینصورت عملکرد سیستم . نصب شوند ) ھم ارتفاع ( فرستنده و گیرنده باید کامال در یک راستا ایمنی  چشمی :توجھ 

 .دچار خطا خواھد شد
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  بھ تابلو فرمان  اتصال قفل و باطری – ٣٫٦

UPS : 12: قفل      باطری VDC 

 

 

 

 

 ) interlocking( تصال الکتریکی دو اپراتور بھ یکدیگر برا ی عملکرد ھمزمان ا – ٣٫٧
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  عیب یابی-٤

  

 :اگر اپراتور ھیچ عملکردی ندارد و معیوب شده است ، مراحل زیر را برای عیب یابی انجام دھید 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 منبع تغذیھ  اصلی اپراتور را کنترل کنید

 مشکل منبع تغذیھ اصلی برطرف شد

بنابراین . اپراتور کار نمی کند 

احتمال دارد ترانس اپراتور 

  .معیوب باشد

منبع تغذیھ 

اصلی 

مشکلی 

 دندار

 .برق اپراتور را وصل کنید .١

 .را قطع کنید  ادارر S1-S2سیمھای  .٢

٣. S1-S2  یک لحظھ بھ یکدیگر متصل را

 .کنید تا فرمان باز شدن صادر شود

 

 اگر درب بھ راحتی حرکت می کند

 .می باشد معیوب رادار )١

و  رادار سیم رابط بین )٢

معیوب  S1-S2ترمینالھای 

 .شده است 

 

درب  اگر

  حرکت 

 نمی کند

 

 

 تابول فرمان معیوب می باشد

 برق دستگاه را قطع کنید .١

درب را با دست باز و  .٢

 بستھ کنید

 درب بھ راحتی 

می کندحرکت ن  

 :موارد زیر را کنترل کنید 

لنگھ متحرک بھ لنگھ ثابت و یا دیواره ھای کناری  )1

 .ساییده می شود

 .سیر ریل وجود داردمگردوخاک زیاد  در  )2

 ھدایتگرھای پایین لنگھ متحرک معیوب شده است )3

 لنگھ ھای متحرک در راستای عمودی چرخیده اند )4

 قفل معیوب شده است )٥

اگرحرکت 

درب روان 

 می باشد
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و یا در حین حرکت درب مختل )  self-learning( گر عملکرد عادی اپراتور در مرحلھ شناسایی کورس باز شوی درب ا

  :شود ، موارد زیر را کنترل کنید 

  

در این مرحلھ . اولین حرکت درب در جھت باز شدن پس از وصل جریان برق اپراتور می باشد self-learning :توجھ 

ھ استاپر انتھای کورس بازشدن حرکت کرده و این میزان بازشدن در حافظھ برد کنترل ذخیره خواھد لنگھ متحرک تا رسیدن ب

  .  شد

  

 آیا اپراتور در زمان تعیین شده مورد بازبینی قرار گرفتھ است ؟ -١

 قطعات اپراتور کنترل شده و قطعات فرسوده تعویض شده اند ؟آیا تمام  -٢

 آیا منبع تغذیھ اپراتور قطع نشده است ؟ -٣

 آیا مانعی بین چشمی ھای خطی قرار ندارد و یا چشمی ھا کثیف نشده اند ؟ -۴

 آیا مانعی حرکت درب را مختل کرده است ؟ -۵

چرخ میانی ھنگر تحت فشار قرار ندارد  و یا  ھدایتگرھای پاین لنگھ متحرک معیوب ( آیا درب حرکتی روان دارد  -۶

 )نشده است 

  رت گیرنده ، قفل ، چشمی ھای خطی و غیره بھ درستی عمل می کنند ؟آیا چشمی ھای راداری ، ریموت کنترل و کا -٧

 

  :عالوه بر موارد فوق ، معیوب شدن اپراتور می تواند بھ دالیل زیر باشد 

 

 رفع عیب کنترل دالیل مشکل

یلی آھستھ خدرب 
حرکت می کند و یا 
 حرکت روانی ندارد

 سرعت باز و بستھ شدن خیل کم  .1
 .تنظیم شده است

ا درب برخورد کرده و یکنفر ب .2
درب از تنظیم خارج شده است  

و یا مانعی حرکت روان درب را 
 .مختل کرده است 

 

علت سرعت پایین درب مرتبط  .1
 با  تنظیمات پتاسیومترھا 

 .می باشد
برق دستگاه را قطع کنید و  .2

. درب را با دست حرکت دھید
آیا مانعی در زیر درب و یا 

داخل اپراتور مانع از حرکت 
 .ن درب شده استروا

توسط پتاسیومتر ھا  .1
سرعت درب را تنظیم 

 کنید
مانعی کھ باعث اختالل  .2

در حرکت عادی درب 
شده است را برطرف 

 .کنید

  درب حرکت 
  نمی کند

 منبع تغذیھ اپراتور قطع است .1
 ایراد دارد رادار .2
 اپراتور در حالت قفل قرار دارد .3
 زیاد در مسیر ریل گردو خاک .4

 .قرار دارد
بندی اجزای اپراتور ایراد  سیم .5

  .دارد
 

قطع یا وصل بودن برق  .1
 .دستگاه را کنترل کنید

در وضعیت قفل  اپراتورآیا  .2
 قرار دارد ؟

برق دستگاه را قطع کنید و  .3
. درب را با دست حرکت دھید 
 آیا حرکت درب روان است ؟

 .سیم بندی را کنترل کنید .4

برق دستگاه را وصل  .1
 .کنید

 .یب کنیدرا رفع ع رادار .2
اپراتور را از وضعیت  .3

 .قفل خارج کنید
گرد و غبار و مانع مسیر  .4

 .ریل را برطرف کنید
سیم ھا ی قطع شده را  .5

 .وصل ویا تعویض کنید

 درب بستھ نمی شود

یکسره فعال است و فرمان  رادار .1
 .باز شدن می دھد

فعال شده اند  یمنیاچشمی ھای  .2
 .و فرمان باز شدن می دھند

بھ  s1-s2کت وضعیت کنتا .3
تبدیل شده )  N.C( کنتاکت بستھ 

 .است 

یک جسم متحرک در محدوده  .1
قرار دارد و  رادار تحت پوشش

 .معیوب شده است ادارریا 
گرد و خاک بر روی چشمی  .2

 -گیرندهقرار گرفتھ و یا  یمنیا
در یک  یمنیافرستنده چشمی 

 .راستا قرار ندارد
را  s1-s2سیم ھای متصل بھ  .3

درب شروع بھ  آیا. قطع کنید
 بستھ شدن می کند؟

جسم متحرک را از  .1
محدوده تحت پوشش 

 ادارردور کنید و یا  رادار
 .معیوب را تعویض کنید

  یمنیاگرد و خاک چشمی  .2
 را برطرف کنید

را ھم  یمنیاچشمی ھای  .3
 .راستا کنید

سیم ھای معیوب را  .4
 .تعویض کنید
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درب خود بھ خود و 
 باز و بستھ می شود

   رادارعملکرد عادی 
 مختل شده است

 

آیا جسم متحرکی در محدوده  .1
 دارد؟ وجود رادارتحت پوشش 

یکی  شدیدی ونالکتر امواج آیا  .2
 در نزدیکی درب وجود دارد ؟

 راداروده تحت پوشش آیا محد .3
دیگری تداخل  راداروده با محد
 دارد ؟

آیا المپ فلورسنت در محدوده  .4
 قرار دارد ؟ اررادتحت پوشش 

کیفیت ساخت پایینی  رادار .5
 . دارد

جسم متحرک را از  .1
 .خارج کنید داررامحدوده 

منبع تولید امواج  .2
رونیکی را از درب تکال

 .دور کنید
زاویھ تشخیص حرکت  .3

 .را تنظیم کنید ررادا
المپ فلورسنت را از  .4

 .دور کنید رادارمحدوده 
 .عویض کنیدرا ت رادار .5

  درب کامل باز
 نمی شود

اپراتور در وضعیت بازشوی 
 .زمستانھ تنظیم شده است

زمستانھ / وضعیت بازشوی کامل 
  را بر روی ریموت کنترل 

 .کنترل کنید

وضعیت ریموت کنترل را بھ 
 حالت تردد دو طرفھ تغییردھید

صدای غیر عادی 
در ھنگام حرکت 
 درب شنیده می شود

  ای ھنگر ساییدهچرخ ھا بھ پیچ ھ
 می شود

 
پیچ ھای ھنگر را کوتاه یا 

 .تعویض کنید

 

  

  :قطعات زیر باید در زمان ھای اعالم شده در زیر کنترل شده و در صورت نیاز تعویض شوند

  

 سال یکبار  ٢ھر : ھنگرھا  -

 در ھر دوره سرویس و نگھداری: الستیک استاپرھا  -

 سال یکبار ۵ھر : ریل ھا  -

 سیکل باز و بستھ شدن ١٫٠٠٠٫٠٠٠در ھر : تسمھ  -

 در ھر دوره سرویس و نگھداری: ھدایتگرھای پایین لنگھ ھای متحرک  -

  

در ھنگام تمیزکاری اپراتور و لنگھ دربھا ، اپراتور را در وضعیت باز دائم تنظیم کنید تا از باز و بستھ شدن ھای ناخواستھ درب 

  .جلوگیری شود

  

  

 

. 

 

 


