


 

 

  2صفحه   بازويياهنماي نصب جكهاي ر

  

  و فرازكو پروت هاي ليدرمشخصات جك
 

  .……قابليت نصب بر روي انواع درب هاي كشويي ، دو لنگه ، تك لنگه و  •

  مجهز به نمايشگر ، جهت كليه دستورالعملها و اخطارهاي سيستم.  •

  ). MEL( رابط قابليت نصب قفل الكترونيكي بر روي درب با استفاده از كارت  •

  .Stopك لنگه اي و امكان برنامه ريزي دكمه هاي ريموت در سه مد معمولي ، ت •

  امكان برنامه ريزي هر كدام از جكها به صورت جداگانه. •

  )Q60/1Aداراي خروجي براي كنترل روشنايي و غيره (در مركز  •
 

    مشخصات فني

  230V AC ~ 50Hz  تغذيه
  W 280  قدرت موتور

  1.7A - 1. 2A  جريان مصرفي
  80+  ~  35 - محدوده دمايي كار( سانتيگراد )

  N 2800 رده فشارينيروي وا
  UF ~ AC 8 خازن راه انداز

  Kg 5…4.6 وزن جك
  27Sec… 16 زمان كاركرد بازوها

  g / Min  1400 سرعت كاركرد

  انواع جك هامعرفي 
  باشد .مي اين مجموعه درب بازكن شامل يك جفت جك قدرتمند با موتوري كم صدا 

  :اندازه حركت جكها برحسب نوع جك به قرار ذيل مي باشد

  

A 1  
  طول جك باز

A  
  طول جك بسته

  نوع جك

965 mm  665 mm LEADER 3 TI  

1165 mm  765 mm  LEADER 4 TI  

1365 mm  865 mm  LEADER 5 TI  

1055 mm 630 mm FARAZ 4 M/P 

1255 mm 730 mm FARAZ 4 M/P 
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FARAZ

  

گام قطع برق يا بروز وجود دارد كه هنخالص كن روي زبانه موتور هر جك يك سوئيچ  ،زيراشكال طبق 

در  OPENبه سمت  مشكلي در سيستم كه باعث از كار افتادن آن شود، مي توان با چرخاندن سوئيچ

بصورت دستي در جكهاي پروتكو، گيريبكس را خالص نموده و زبانه جكهاي مدل فراز يا بيرون كشيدن 

يا سوئيچ در سمت خل باشند، درب ها را باز و بسته نمود. بديهي است در صورتي كه زبانه ها در دا

CLOSE  ،جكها اجازه هيچگونه حركتي را به صورت دستي به لنگه هاي درب نمي دهند .باشد  
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  سيستم كامل يك و لوازم جانبي  متعلقات

  

  همراه با قفل خالص كنيك جفت جك ) 1

  اي آنها تكيه گاههاي ابتدا و انتهاي دو بازو بهمراه پيچهاي آلن و محورهاي استوانه) 2

جهت ابتداي بازوي چپ و نوع  S1( sx )مي باشند كه نوع  S3و  S1تكيه گاهها در دو نوع 

S1( dx )  .جهت ابتداي بازوي راست مورد استفاده قرار مي گيرد  

  

  جهت انتهاي دو بازو مورد استفاده قرار مي گيرد.  S3نوع 

  

  دو عدد ريموت كنترل) 3

اي كه پس از شناسانده شدن به  دو عدد ريموت كنترل سه دكمه

مركز ، جهت فرمان دادن بصورت راديويي از راه دور مورد استفاده 

قرار مي گيرند . هر دكمه ريموت به طور دلخواه  قابل برنامه ريزي 

  به صورت ذيل مي باشد ؛

  

   STOP ج .، تك لنگه اي ( پياده رو )ب. ،  دو لنگه اي الف.
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  زدو عدد خازن راه اندا) 4

  AC ميكروفاراد  8 هر موتور داراي يك خازن

  استفادهمي باشد كه جهت راه اندازي موتورها  

   ميشود. 

  

  چهار عدد پيچ و رولپالگ يك جفت چشم الكترونيك ( گيرنده و فرستنده ) بهمراه) 5

چشمهاي الكترونيك جهت تشخيص موانع متحركي كه ممكن است در 

قرار گيرند ، بكار مي روند . كه نوع حين كاركرد موتورها بين درب ها 

عكس العمل جك ها بستگي به نوع بستن اتصاالت چشمها دارد ، كه 

و چشم گيرنده  TXدو مد باز و بسته مي تواند باشد . چشم فرستنده 

RX  نام دارد كهRX  داراي كنتاكت باز)NO (. مي باشد  

  

  ) ختياريا نصب  ( يك عدد كليد سلكتور بهمراه يك جفت سوئيچ) 6

جهت فرمان دستي ( بدون نياز به ريموت كنترل ) به مركز از كليد 

سلكتور استفاده مي شود . اين كليد در حالت معمولي باز است و 

براي فعال كردن آن بايد آن را در سمت ساعتگرد با سوئيچ مربوطه 

چرخاند كه بطور فنري به حالت اوليه باز مي گردد و اين عمل 

كز مي سازد كه اين پالس مي تواند جهت پالسي براي مر

START  ياSTOP  .جك ها بكار رود  

  

  ) و ترانس مربوطه  Q60زيرقاب و روقاب بهمراه مركز كنترل ( ) 7

مغز اصلي فرمان دهنده سيستم  مي باشد كه عملكرد  Q60مركز 

كه در سمت  A  ،B  ،C  ،Dآن را مي توان توسط چهار دكمه 

( مقدار  امه ريزي نمود . پيغامهاي مختلف آنچپ آن تعبيه شده برن

) بوسيله دو  …متغيرها ، متغيرها ، تأييد ، خطاهاي سيستم و 

  نمايش داده مي شود.  ر نمايشگ
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  ) نصب  اختياري(  يك عدد المپ چشمك زن ) 8

جهت آگاهي كاربران از فعال يا غير فعال بودن سيستم از داخل يا يا فالشر المپ چشمك زن 

ارج ساختمان بكار مي رود . اين المپ معموالً روي چهارچوب درب نصب مي گردد تا از دو خ

نوع ديگري از اين المپ چشمك زن، جهت افزايش برد ريموت ها،   طرف قابل ديدن باشد.

  داراي آنتن مي باشد.
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  نحوه انتخاب نوع جك متناسب با درب

درب (با توجه به جدول و نمودار زير) انتخاب مي شود. حتي جك مورد نياز برحسب طول و وزن 

االمكان بايد نوع جك در صورت نداشتن محدوديت مكاني بزرگتر انتخاب گردد، چرا كه هر چه جك 

  بزرگتر باشد قدرت كمتري جهت باز نمودن درب مصرف و طول عمر موتورها بيشتر مي شود . 

  ار زير مورد نظر است )( وزن و طول فقط يك لنگه درب در نمود 

  

  :حداكثر طول يك لنگه درببراي  مقادير توصيه شده

  

2.00 m  LEADER 3    TI 

2.75 m  LEADER 4    TI  

2.75 m  FARAZ 4M/P 

3.50 m  LEADER 5    TI  

3.50 m  FARAZ 5M/P 
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  راهنماي نصب فيزيكي و مكانيكي 

   

حتي االمكان  )1( ستون كناري دربا بر روي همانگونه كه در شكل زير ديده مي شود ابتداي جك ه

، حتي االمقدور در آن قسمت چارچوب داشته باشدب، مكاني كه در به  ها و انتهاي جك وسط دو لوال

در باالي ) نيز در صورت نياز 4) و آنتن (6( گردد. چراغ چشمك زنمي نصب  نزديك به ابتداي درب،

  چارچوب نصب مي گردد.

  

  :ه دو صورت قابل نصب مي باشدكي بچشمهاي الكتروني

بطرف داخل ساختمان باز شوند، چشمها بايد بگونه اي نصب گردند كه  هادرصورتيكه درب -1

  باز  شدن درب ها باعث انسداد ديد چشمها نگردد.

  

براي نصب چشمها در بيرون درب، بدليل باز شدن درب ها به طرف داخل، معموالً چشمها  -2

از كف زمين بر روي چارچوب  60cmراستا و حداكثر در ارتفاع را درست روبروي هم در يك 

  .درب، نصب مي نمايند
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  نصب مكانيكي جك ها 

  

در صورتيكه بخواهيم جك ها بدرستي كار كنند و طول عمر موتورها و خود مركز بيشتر شود بايستي 

ه باشند. براي نصب جك ها طوري نصب گردند كه حداقل فشار به آنها آمده و حداكثر بهره وري را داشت

  .بر روي لنگه درب جك بايد دو نقطه انتخاب شود، انتخاب محل نصب جك بر روي چارچوب يا ديوار و

  

سپس حدود  جهت پيدا كردن محل تقريبي تكيه گاهها، درب را كامال ببنديد و جك را كامال باز كنيد.

50mm .ر زبانه هاي ابتدايي و انتهايي جك تكيه گاهها را د جكها را براي رگالژهاي بعدي داخل ببريد

وارد كرده و پيچ كنيد. در حالي كه جك كامال با سطح افق تراز است، محل تقريبي تكيه گاهها  را روي 

  درب و ستون كناري آن مشخص كنيد.

  

  انواع جكهاروي ستون كنار درب براي نحوه محاسبه محل نصب تكيه گاهها  

  

  ر داشته باشيد:روي شكل زير مورارد زير را در نظ

      A  فاصله بين مركز لوالي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه .  

      B  فاصله بين مركز لوالي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه .  

      D گه دارنده ابتداي بازو. فاصله مركز لوالي درب تا كف پايه ن  
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  TI LEADER 3 جك مدل  

  

بايد سعي كنيد حتي االمكان  ،D>=0، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط اين مدل در

A+B = 300   وA=B .اگر  شودD = 0 بايد درجه خواهد بود.  120 در ، حداكثر زاويه باز شدنباشد

د زاويه باز بزرگتر شو Dهرچه را به صفر برسانيد در غير اين صورت  Dسعي كنيد تا حد امكان مقدار 

   خواهد شد.متر كشدن 

يا  فاصله بين تكيه گاه و ديوار توسط فلز هاي مختلف آورده شده است. Dچند مثال براي  در ادامه 

  .پر مي شودپروفيل 
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 FARAZ 4M/Pو  TI LEADER 4 جك مدل  

كنيد حتي االمكان  ، بايد سعيD>=0، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط اين مدل در

A+B = 400   وA=B .شود   
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  FARAZ 5M/Pو  TI LEADER 5 جك مدل  

  

، بايد سعي كنيد حتي االمكان D>=0، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط اين مدل در

A+B = 500   وA=B .شود  

 

  



 

 

  13صفحه   بازويياهنماي نصب جكهاي ر

  

  نكات نصب  

  .جك بسته مي شود ،شوددرب باز مي و وقتي  جك باز مي شود ،وقتي درب ها بسته است) 1

، بايد از استوپرهاي محكمي در نقاطي كه با حرف درب باز يا بسته شدن بيش از حدجلوگيري از جهت 

B ،مدت زمان باز و بسته شدن درب به اگر  استفاده شود. روي زمين يا چار چوب،  مشخص شده است

  اعف به درب و يا جك مي شود.مانع از وارد آمدن فشار مضاين استوپرها  هر دليلي تغيير نمايد،

ها مقداري الستيك نرم يا فوم ضخيم  استوپربراي جلوگيري از ضربه خوردن دربها مي توان بر روي 

  چسباند.

  
  

از لبه كناري ديوار بايد    S1حداقل فاصله تكيه گاه ) 2

30mm باشد.  

  

  

در مواردي كه ديوار مانند محيط حاشور خورده ) 3

حتماً بيشتر از اندازه قطر موتور و  Eباشد ، بايد فاصله 

سوئيچ دستي پشت آن باشد. براي گير نكردن متعلقات 

  باشد. A + 100بايد بزرگتر از  Eفاصله ، به ديوار

  
E > A+100  
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  مركز كنترل و متعلقات بنديراهنماي سيم  

  
  

د خودشان را بعد از در صورتيكه اتصالي در مدار رخ مي دهد، مي توانن F5و  F4فيوز هاي مقاومتي 

گردد، شما بايد برق سيستم را  F5يا  F4چند ثانيه بازسازي كنند، در صورتيكه اتصالي باعث قطع 

را از سوكت خارج كرده و بعد از چند ثانيه در حاليكه  M2Bو  M2Aخاموش كرده، ترمينالهاي 

وشن كنيد. فيوز ها بطور مطمئن هستيد، اتصالي مدارتان را رفع كرده ايد، دوباره برق سيستم را ر

  اتوماتيك به حالت اوليه باز خواهند گشت. 

  

  اتصال موتورها به مركز

  

كه جك راست به لنگه سمت راست درب و جك چپ به لنگه  ميباشند راستچپ و جك هاي بصورت 

سيم  ،نامگذاري كنيم M2و موتور راست را  M1سمت چپ درب متصل مي شود. اگر موتور چپ را 

  ميباشد. شكل وتور مطابق ــبندي دو م
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و در مدل فراز رو  رو به باال در مدل ليدراگر موتور را بگونه اي قرار دهيد كه برآمدگي موتور جك 

اين موتور را موتور چپ ناميده مي  ،، سوئيچ آن ديده شود و بازوي جك به طرف چپ باز شودپايين

در همين  اگرو  بتدا باز مي شود بايد نصب گردد.اي از درب كه ا . اين موتور روي لنگه)M1( شود

  .)M2( اين موتور را موتور راست ناميده مي شود د،بازوي جك به طرف راست باز شوشرايط 

  

  توجه :

) جهت محافظت از برق گرفتگي مي باشد  كه در صورت  سيم ارتزرد موتورها ( -سبزسيم  

روي برد ) C )CON10, CON11, CON12يا  Bيا  Aنياز بايد به يكي از كانكتورهاي 

مركز وصل گردد. در كل اگر متوجه شديد هر يك از موتورها برخالف جهتي كه بايد، حركت 

را عوض كنيد تا سمت حركت بازو عوض  قهوه ايمي كند، كافيست جاي سيمهاي سياه و 

  شود. 

  

  اتصال فتوسلها ( چشمهاي الكترونيك ) به مركز

  

قرار  V 24وجود دارد كه بايد آن را روي  V 24يا   V 12ير تغذيه به درون چشمها جمپري جهت تغي

محيط يا فاصله زياد مانع از كاركرد صحيح چشمي ها شود، با برداشتن  بيش از حد اگر گرد و غباردهيد.

   روي چشمي گيرنده، ميتوان محدوده ديد چشمي ها را باالتر برد. J1جمپر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، كه مد بسته كاربرد بيشتري دارد.دو مد بسته و باز سيم بندي شوندفتوسلها مي توانند در 

در حالت بستن شدن  بستهمد در مد باز با هر بار ديدن مانع، توقف در كاركرد پيش مي آيد اما در 

  درها، با ديدن مانع بالفاصله درها باز شده و توقفي نخواهند داشت.
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  :سيم بندي چشمها در مد بسته 

  متصل نمائيد. 9به  4 ازنيز مپر از اين حالت بايد يك ج براي استفاده

  
  

  :سيم بندي چشمها در مد باز 

  متصل نمائيد. 9 به 3از نيز  مپربراي استفاده از اين حالت بايد يك ج

  
  

زده شود و   9به  4و   8به  3نمي خواهيد چشمي به مدار بسته شود ، بايد براي مد بسته دو جمپر اگر 

تنظيم  noبايد بصورت  P8در هر دو مد پارامتر  زده شود و 8به  4و  9به  3دو جمپر هم براي مد باز 

و  3قطع كرده و بين  10جهت غير فعال كردن موقت چشمي ها ميتوانيد اتصال آنها را از ترمينال  شود.

  جمپر بزنيد. 4
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  طريقه بستن كليد سلكتور و المپ چشمك زن به مركز  

 8و  1 كليد سلكتور به شماره هاي NO كانكتورو  12و  11 شماره هاي سيمهاي المپ چشمك زن به

   .وصل مي گردند

مي  Stopفقط جهت فرمان به جك در مد دو لنگه اي و  در شكل زير كليد سلكتور  توجه :

آن را نيز استفاده كنيد بايد   Stopباشد و چنانچه بخواهيد از  مد تك لنگه اي ( پياده رو ) و 

  سيم بندي نماييد. 8و  7اي بين شماره ه

  

  
  : Stopاتصال كليد ايمني  

و  2 ) بين پايه هاي NC(  در حالت معمولي بسته يك كليد، ايمني –اضطراري  Stopكليد براي نصب 

  وصل نماييد.   8

را با يك جمپر  8و  2 چنانچه از كليد اضطراري استفاده ننموديد بايد حتماً ترمينالهاي:مهم 

  صل كنيد .به يكديگر مت

  

  
 

  : )Q60/1Aستفاده از خروجي كنترل رله خارجي ( در مركز ا

از قبيل كنترل روشنايي  براي كاربردهاي متفاوتي خروجي ميتوانيداز اين 

در هر سيكل كاري (رفت و  مائيد. اين خروجينپاركينگ و غيره استفاده 

 15ك) به مدت يا رفت جكها در مد نيمه اتوماتي ،برگشت جكها در مد اتوماتيك

بسته شدن رله خارجي به اين خروجي در شكل  ثانيه فعال مي شود. نحوه

  نمايش داده شده است.
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  راهنماي نصب قفل الكترونيكي بر روي درب 

 ،) تغذيه و فرمان ميگيرد MEL  )Module  Electro Lockقفل الكترونيكي از طريق كارت اضافي 

  روي برد مركز وصل مي شود. CNقسمت كه اين كارت توسط كانكتور مربوطه به 

چنانچه بخواهيد از قفل برقي براي درب ها استفاده كنيد بايد توجه داشته باشيد كه قفل روي لنگه اي 

  از درب نصب گردد كه اول باز مي شود. 

  

  
  

 tcر و پارامت .تغيير كنند SIبه  P 1و  P 0براي استفاده از قفل الكترونيكي الزم است كه پارامترهاي 

  نيز جهت تنظيم زمان ضربه نهايي تعيين گردد.

پايان هر بار كاركرد در  و انجام تغيير پارامترهاي مربوط به آن، MELدر صورت استفاده از كارت 

جكها، درست بعد از كاهش يافتن سرعت موتورها و بسته شدن كامل درب ها، موتورها دوباره براي 

به كار با سرعت معمولي ادامه مي دهند. در ثانيه)  2.5صفر الي (از   tcمربوط به پارامتر زمان مدت 

  حقيقت اين كار جهت فشار نهايي به درب ها براي بستن قفل فنري آن مي باشد. 

  

  كرده و آن را خاموش نمائيد حتما تغذيه مركز را قطع MELدر هنگام جازدن كارت ) 1 :توجه

نكتور قفل به سمت باالي برد و خازن به را طوري روي برد قرار دهيد كه كا MELكارت  )2

  سمت پايين برد قرار گيرد.
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  صنعتي به مركز ON- OFFاتصال 

  

مدل  ON- OFFمي توان از مجموعه  Q60/Aدر مركزهاي هاي هم كد  جهت ازدياد تعداد ريموت

CL-120A  مركزهاي  استفاده نمود.سيمارانQ60/1A .نيازي به اين مجموعه ندارند  

س از تنظيم ديپ سوئيچهاي مركز در مد فشاري ( طبق شكل) سيمهاي قرمز و مشكي را جهت نصب، پ

 -صورتي، بنفش -يكي از كانالها (سبز NOسيم مشترك و سيم ، سپس متصل كنيدترانس تغذيه به 

  .( موازي با كليد سلكتور ) متصل نماييد 8و  1 ه ترمينالزرد) را ب -قهوه اي يا آبي

  

  
  

  .ن توضيح داده شده استبه تفصيل در دفترچه راهنماي آ ON-OFF مختلف ينحوه عملكرد مدها
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  مركز كنترل و برنامه ريزي آن

  

قابل نصب بر روي درب هاي كشويي، دو لنگه و تك لنگه مي باشد و مي توان  Q60Aمركز چند كاره 

  نامه ريزي نمود. مدت، قدرت و نحوه عملكرد جك ها را بنابر نياز بر Dو  A  ،B  ،Cتوسط چهار دكمه 

مي باشد كه پيامهاي خطا ، مقادير متغيرها و خود متغيرهاي  Seg –7ي اين مركز داراي نمايشگر

بترتيب جهت رفتن به منوها و زير منوها استفاده مي شود و  Bو  Aدو دكمه . منوها را نشان مي دهند

تفي كردن موضوعات مختلف بترتيب جهت زياد كردن و كم كردن يا جهت تاييد و من Dو  Cدو دكمه 

  منوها بكار ميروند. 

  

  تعريف منوها ، متغيرها و نحوه تغيير مقادير متغيرها و نحوه عملكرد هر كدام  

دكمه تعويض كلي منوها ، كه با هر بار فشار دادن دكمه چهار زير گزينه داخلي نمايش داده  : Aدكمه 

  ميشود. 

  ـ    ـ  .1

2. PA  
3. rA   
4. dE  
5. AS  

                                          
                                    »ـ  ـ « . منوي  1

حالت كاركرد معمولي و بدون عيب و نقص مركز را نشان مي دهد و در اين حالت، مركز، آماده 

دريافت فرمان مي باشد. اگر در منوهاي ديگري هم باشيد و تا مدتي طوالني دست به هيچ 

  تگاه بطور اتوماتيك روي اين گزينه باز خواهد گشت.دس د،دكمه اي نزني

  

                                    )  PA  ) «PARAMETERS« . منوي  2

جهت رفتن به زير منو پس از فشردن . زير منو مي باشد 22 منوي اصلي تغيير متغيرها داراي

نام يكي  Bفشردن دكمه با هر بار  .را فشار دهيد B، دكمه  PAو رسيدن به منوي  Aدكمه 

ثانيه مقدار آن نمايش داده شده و نمايشگر تا مدتي روي آن  1 زير منو و بالفاصله پس از 22 از

) و  SIجهت افزايش مقدار يا تاييد (  Cدكمه از ثابت مي ماند كه در اين مدت كاربر مي تواند 

  كند.) استفاده  noجهت كاهش مقدار يا منتفي كردن موضوع (  Dاز دكمه 
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  توضيحات PAمنوي 
 محدوده

  عملكرد

پيش فرض 

  rP كارخانه

n 1  
) = ز@Dن آDر @<?<ر GHIJ DK اولLM + ز@Dن آDر @<?<ر M1  GHIJ DKز@Dن آDر آAB @<?<ر >; (

LQRD< SهDآ r1  . GJا  
0 - 99  21 

n 2  
<ر GHIJ DK ) = ز@Dن آDر @<?<ر GHIJ DK اولLM + ز@Dن آDر @<? M2ز@Dن آDر آAB @<?<ر دو ( 

 LQRD< SهDآr2 . GJا  
0 - 99  21  

f 1   ) ;< ان @<?<ر>?M1 . VWآ A@ XMMY? ر>?>@ LMاول GHIJ رDآ XMZ 14  19-8  ) را در  
f 2   ) ان @<?<ر دو>?M2 . VWآ A@ XMMY? ر>?>@ LMاول GHIJ رDآ XMZ 14  19-8  ) را در  
f r  XMMY? LQRD< SهDآ GHIJ رDآ XMZ را در Dان @<?<ر ه>?. VWآ A@  10 -19  19  
r1   ) ;< ر>?>@ LQRD< SهDآ GHIJ نD@زM1 . VWآ A@ XMMY? 7  19- 0  ) را  
r2   ) ر دو>?>@ LQRD< SهDآ GHIJ نD@زM2 . VWآ A@ XMMY? 7  19- 0  ) را  

t S  
( Dن درب هV\ LQ]K ) D^_` نV\ زDK نD@دو در ز LaWو ل ;< LaWن لV\ LQ]K XMK AنD@ف زdQeا 

 ;` ) .V\DfM@M2 ( VWآ A@ GآIZ LK وعI\ I?زود  
0 -21  3  

SA 
( Dن درب هV\ زDK ) D^_` نV\ LQ]K نD@دو در ز LaWو ل ;< LaWن لV\ LQ]K XMK AنD@ف زdQeا 

 ;` ) .V\DfM@M1 ( VWآ A@ GآIZ LK وعI\ I?زود  
0 -14  3  

t P 
@Dn? Vم ا?<@IK ;M?DنL@D ز@Dن mزم `^DK Gز @DنVن درkfi D^K از V\ LQ]Kن ا?<@j ;M?Dن وI@ AQiآh در 

. GJا oV\ يh<ر  
1 -99  3  

P d . V\DK A@ رو oدDMq ص>st@ درب LaWن >; لV\ زDK G^` زمm نD@7  14- 0  ز  

t c 
) kui ويDZ درب LK Lآ GJDره>?>@ Aل>nY@ دIرآDاز آ VYK A<D^ن LKIv نD@زM1  د>\ A@ وارد (

  آe L<ب درب LQ]K \<د .

0 =0s 
1=0.5s 
2=1s 
3=1.5s 
4=2s 
5=2.5s 

0 

P 0 
P 1 

) SI AWY@ LK ) LBKاDuQJدIz A@ oدد LK ص<رت  KI@MEL<ط kui LK ال_IQونA_M اGJ و وAQi آDرت 
LKIv اVQKا>A آAn آIK Lاي DKز آIدن راLK I? GZ درب در `^V\ LQ]K Gن در  A@ GJP0 \<د. ( 

  DuQJدA@ o آD< |MW نBY@( L<م @A آVW اصdً از آDرت @k ا P1اVQKاي هD@IR Iن وارد @A \<د و 
NO/ SI no 

P 2 
GلDZ در SI h` ( Dن `; هV\ LQ]K ) Dن درب هV\ زDK مDaWه hآI@ ،STOP  از AلDWaMJ ~Mه

 AQiو و VWآ A@ رDآ �_HIK Lnزدن >; دآ DK نV\ LQ]K A� در ��R و V<Dnن Anن GRD<ت در>n<رNo 
  >n<ت را در>GRD و GJ. VW_M@ knH \<د در هI دو DZلDK Gز و V\ LQ]Kن درب DWaMJل هDي ر

NO/ SI no 

P 3 
 ) ;M?D@>?م اDn? V@ در دو hآI@ يh<ر L@DنIK نD_@ا IQ@راDq X<اSI  ) ;M?D@>?ا LnMو ن (NO  را (

. VWآ A@ |اهIR  
NO/ SI SI 

P 4  رت>sK AQiوSI  تV@ LK ن دربV\ زDK از kfi زن ;n����A@ ;n زنGJ5s . V \<د �Iاغ   NO/ SI no 

P 5 
hآI@ از VMاه>tK AQiوQ60A   رت>sK V<DK ، VM<Dnن oدDuQJازي >; @<?<ر اVان oرا G^`SI  GJ

  Izدد .
NO/ SI no 

P 6 
GJ \<د ز@Dن آDر @<?<ر GHIJ DK آDه�Z LQRD< Sف  NOدر ص<ر?L_M ا>Dq Xرا@sK IQ<رت 

  @IaMدد .
NO/ SI SI 

P 7  نV\ GJ در ص<رتSI @ G]? AنD@IR Iاز ه kfi Dد .@<?<ره>\ A  NO/ SI SI 
P 8  نV\ GJ در ص<رتSI . د>\ A@ G]? AنD@IR Iاز ه kfi Dه kJ>QR  NO/ SI SI 
P9  ��<اhRرت اDQJدد. –اIaM@ دD<ر>� زVQK رتDQJن اD@از ز GHIJ  NO/ SI no 

P11  
)Q60/1A(  

 د>D@ XMK Vن� ر�R از D� �qنLM ٥ ، ا?<@Dn? ;M?Dم @V انD�Qر @Vت در V\ SIن GJ ص<رت در
D^BJ>?>R درب LQ]K د>�M@ و A?درص<ر Lآ AYنD@ XMK V<د D^BJ>?>R ارIi دIMaن ، نDnن هD@ز 
   .@�M<د LQ]K درب ��J و @�tp LfJD انD�Qر

NO/ SI no 

S U 
هIMM�? Lnات در IK L�RDZد ?D ز@DنD@ A@ AiDK AنV آIK Lق ��i |Q]MJ ن�<د ، `^G ذIMM�? oIMeات 

 IQ@راDq روي oV\ مDان�SU د ، LnآC  oIMeذ VM<�? G^` Dه Lرل L�? ايVر صDKدو D? VMر دهD�R را
. VنDnK AiDK |ه |Q]MJ قIK ��i DK Dn\ اتIMM�? و VJIK ش>aK زيDJ 

NO/ SI no 
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را هم كاهش دهيد تا جاييكه  r2و  n2، r1و  n1كاهش توجه كنيد كه هنگام  هنگام برنامه ريزيدر 

  گردد . n2و  n1واحد كمتر از  r2  ، 2و  r1حداكثر 

  

                                    )  rA ) «Radio« . منوي  3

واه جهت هر يك از سه ريموتهاي پروتكو داراي سه دكمه هستند كه هر كدام مي توانند به دلخ

استفاده گردند . اين ريموتها »  STOP« و » لنگه اي ( پياده رو )  تك« ، » دولنگه اي « كار 

و زير منوهاي آن »  rA« بايد در ابتدا به مركز شناسانده شوند. براي اين عمل از منوي 

  ستفاده مي كنيم. ا

 
زير منوي 

rA  

 AQiوrA \ ت>n<ر Izد، ا>\ A@ oن دادDن� LK ط>KI@ Vن، آj Lnدآ LJ از ;< Iدن هI�R DK VMان>? A@ oV\ oVنDJDW\ Dn
  VMWMfK. را jن دآLn را آL ل��L اي ن�Dن دادA@ o \<د

r = 

`^G ن�Dن دادن آVهDي @<`<د در L�RDZ دLK V<DK oDaQJ داke ا>W@ X< رGR آLK L @�� وارد \Vن، آVهDي @<`<د در 
  @Dn\ Aرد آL هVH LJ Iد @Q<الLJ G^` mً>nY@ A دآLn >; ر>n<ت »  L�RDZ »01  « D? »56 را �M?IQK از 

 .V\DK A@  
روي آVي آj VMWMK A@ Lن آV را از  A@ ،D ?<انI�R DK VMدن دآr =  « Ln« در Dn\ XMZرش اولLM آVهD در @W<ي  :0/.-

 Vآ LK ي راV<V` Lnان دآ>? A@ Lآ GJا A^<VK .VMWك آDq L�RDZ ي @<`<د درDهVي آIJ X<ص داد و اDsQeا oV\ كDq
 ) DهVآ AلDe k�@ XMدر اول V<V` Vد و آI<�q A@ مDان� ،hآI@ يVYK ت>n<ر A<DJDW\ LBZI@ در ;M?D@>?ر ا>�K رDآ

�L در وIJ �Jي آVهV\DK D ) ذIz A@ oIMeدد.Izا  

tc 

  اDuQJد�M@  o<د.:9 دو 456- اي IKا� `^A<DJDW\ G دآLn اي از ر>n<ت 
) اDsQeص دهI�R ،VMدo نLa دار>tc  .VآtM@ L<اهV@ LK VM دو لLaW اي ( را اي از ر>n<ت  دآA0 Ln@? <=>/;د:

 DهIa�<Dnن L_M@DaWه »t.c  «را نS<Dn  Lnدآ ، VWهVM@C  Lن�� oاInه VMBآ X<ا LK ط>KI@ Vآ D? VMر دهD�R VM<D? G^` را
 Lآ �Jاي در و IaنD<DnنV\DK A@ ت>n<از ر oV\ LQRIz لDWaMJد S<Dnد.، ن>\ oاد  Dرا ره hآI@ ت و>n<ي رDه Lnدآ
 Lnو دآ VMWآB  Lnر دآDK VW� VMده Anي نIa<د Vآ Izا  . VMر دهD�R يVYK LBZI@ LK XQRن و رV\ رجDe G^` راA  را

  IKو>V.» ـ ـ « D�Rر دهnY@ V@ LK D? VM<لA آDرآIد 

CP 

  اDuQJدA@ o \<د . DJDW\ G^` 9:STOPنVن دآLn اي از ر>n<ت IKاي 
A0:ت  @? <=>/;د>n<اي از ر Lnرا دآ V@ LK VMاه>tM@ LآSTOP )CPV<دار Laن oدI�R ،VMص دهDsQeا (.  

@DaWهL M  DهIa�<Dnن »C.P  « Lnدآ ،VWده A@ S<Dnرا نC  oاInه VMBآ X<ا LK ط>KI@ Vآ D? VMر دهD�R VM<D? G^` را
 ،V\DK A@ ت>n<از ر oV\ LQRIz لDWaMJ IaنD<Dnن Lآ �Jاي در و Lرا ن�� hآI@ ت و>n<ي رDه Lnد. دآ>\ oداد S<Dnن

 Lnو دآ VMWآ DرهB  Lnر دآDK VW� VMده Anي نIa<د Vآ Izا  .VMر دهD�R يVYK LBZI@ LK XQRن و رV\ رجDe G^` راA 
  IKو>V.» ـ ـ « را D�Rر دهnY@ V@ LK D? VM<لA آDرآIد 

Pd  

  اDuQJدA@ o \<د . )رو اي ( EFGد? :9 تDJDW\ G^`-456 CنVن دآLn اي از ر>n<ت IKاي 
  .اDsQeص دهI�R ،VMدo نLa دار>Pd ( V آtM@ L<اهV@ LK VM ?; لLaW اي (را دآLn اي از ر>n<ت  A0@? <=>/;د:

@DaWهL M  DهIa�<Dnن »P.d  « Lnدآ ،VWده A@ S<Dnرا نC  oاInه VMBآ X<ا LK ط>KI@ Vآ D? VMر دهD�R VM<D? G^` را
aMJ IaنD<Dnن Lآ �Jاي در و Lرا ن�� hآI@ ت و>n<ي رDه Lnد. دآ>\ oداد S<Dnن ،V\DK A@ ت>n<از ر oV\ LQRIz لDW

 Lnو دآ VMWآ DرهB  Lnر دآDK VW� VMده Anي نIa<د Vآ Izا  .VMر دهD�R يVYK LBZI@ LK XQRن و رV\ رجDe G^` راA 
  IKو>V.» ـ ـ « را D�Rر دهnY@ V@ LK D? VM<لA آDرآIد 

rC 
 LW<hz DهIa�<Dnن Lآ AQiو »rC  « LK Lرا آ oDaQJد L�RDZ در oV\ oIMeي ذDهVم آDn? VMان>? A@ Dn\ Vده A@ نDرا ن�

 LW<hz ر رويDآ X<ا G^` . VMWك آDq D�_< LQRD< صDsQeا D^?>n<ر »rC  « LnدآD  DهIa�<Dnن D? V<دار Laن oدI�R را
»r = «Vن>\ A@ كDq L�RDZ ي @<`<د درDهVم آDn? ص<رت X<؛ در اVWن دهDرا ن� .  
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  )dE «)Default« . منوي  4

براي انتخاب هر يك از مقادير كارخانه اي فوق براي بارگذاري در حافظه روي آن گزينه رفته و 

را تا زمان بگوش رسيدن صداي دو تقه رله ها كه پايان موفقيت آميز بارگذاري را تاييد   Cكليد

  .را انتخاب كنيد»  rP« يد زير گزينه مي كند، فشرده نگه داريد. مثالً براي جك هاي بازويي با

  

  توضيحات  dEزير منوي 

rP  
.VWآ A@ اري�z رDK L�RDZ keرا دا A<>و آ� A<زوDK oVز \<نDK يD^_` LK ط>KI@ اي LنDeرDآ I<دD�@  

  )Leader , Ace , Freeder , Compact , Slower , Shark , Cat , Mover  (  

dS >?>@ LK ط>KI@ اي LنDeرDآ I<دD�@ يDرهAdvantage .VWآ A@ اري�zرDK L�RDZ keرا دا  

dr  ) ارVeI�  )  را داDK L�RDZ keر�zاري @A آD�@Wheeler   .VWد>I آDرDeنL اي @KI<ط LK @<?<رهDي 

  

   » AS« . منوي  5

اين منو جهت برنامه ريزي جك يا جكها بصورت بخش بخش و با نگاه كردن به نحوه كاركرد 

  به ترتيب زير است: آنها بكار مي رود و 

  براي برنامه ريزي دربهاي يك موتوره: الف)

a  دكمه .A   را چند بار بزنيد تاAS .را نشان دهد  

b  دكمه .B   1را چند بار بزنيد تاn .را نشان دهد  

c  يك پالس .Start  بدهيد. موتور شروع بكار كرده و نمايشگرn1 .را نشان مي دهند  

d  راه خود را طي كرد، پالس  درصد 90. وقتي كه موتورStart  دوم را بدهيد. سرعت موتور

  را نشان مي دهند. r1بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگرها 

e  با دادن پالس سوم موتور متوقف مي شود. در اين لحظه تايمر داخلي شروع به محاسبه .

ا نشان مي دهند و ر tpگرها ـك مي كند و نمايشــاختالف زماني باز و بسته شدن اتوماتي

  سپس شروع به شمارش ثانيه ها مي كنند. 

f  پالس پنجم را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتور شروع به بستن .

  نمايد. درب مي

g  هنگاميكه سيكل بستن درب بطور اتوماتيك تكميل شد، ديگر احتياجي به پالس .Start 

ك در جاي اوليه شروع حركت، متوقف مي شود و تمامي بعدي نيست و مركز بطور اتوماتي

زمانهايي كه شما با پالسهاي مختلف به آن داده ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت 

  عادي كاركرد مركز مي رود.
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  براي برنامه ريزي دربهاي دو موتوره : ب)

a  دكمه .A   را چند بار بزنيد تاAS .را نشان دهد  

b  دكمه .B  2چند بار بزنيد تا  راn .را نشان دهد  

c  يك پالس .Start  بدهيد . موتور يك شروع بكار كرده و نمايشگرهاn1 .را نشان مي دهند  

d درصد راه خود را طي كند ، سپس پالس  90حدود  ،. صبر كنيد تا موتور يكStart  دوم را

  دهند. را نشان مي r1 بدهيد و  سرعت موتور يك بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگرها

e به موتور يك تكميل شد، پالس سوم باعث توقف موتور يك و  . وقتي باز شدن درب مربوط

  دهند.   را نمايش مي n2. در اين حالت نمايشگرها، دبالفاصله شروع بكار موتور دو مي شو

f  و درصد از مسير موتور دوم ، پالس چهارم سرعت آن را كاهش داده  90. بعد از طي

  را نمايش مي دهند. r2نمايشگرها 

g  پالس پنجم باعث توقف كامل موتور دوم و شروع به محاسبه اختالف زماني باز و بسته شدن .

را نشان مي دهند و سپس  tpگرها ـاتوماتيك دو لنگه توسط تايمر داخلي مي شود و نمايش

  روع به شمارش ثانيه ها مي كنند. ـش

h بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتورها يكي پس از  . پالس آخر را هر زمان كه

ميشوند  ديگري بطور اتوماتيك شروع به بستن درب كرده و در جاي اوليه شروع حركت متوقف

و تمامي زمانهايي كه شما با پالسهاي مختلف به آن داده ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به 

  حالت عادي كاركرد مركز مي رود.

  نكته:

در حافظه ذخيره نمي شوند و با قطع برق از بين ميروند. بنابراين از اين  ASنظيمات منوي ت

  منو جهت برنامه ريزي استفاده نكنيد.
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  پيامهاي خطاي مركز 

در صورت بروز مشكل يا خطايي در كل سيستم يا سيم بندي آن، قبل از  Q60Aمركز كنترل 

از وجود خطا مطلع مي نمايد. پيامهاي متداول  شروع به كار، آنها را تست كرده و كاربر را

  .ست:اقرار زير به سيستم 

  
  ت@EAFPت  0@ع EMFGم
tA   نV<د LK درDi Lآ Vار دارنIi ري>� D^n�� D< و`<د دارد ،Vان oV\ kز وصDK V@ در Lآ |��@DنXMK AY د>V دو 

.VWQ]Mن Ia<V_<  
tC  و ،Vان oV\ kوص LQ]K V@ در Lآ |����D^n �<ري Iiار دارنV آDi Lدر LK د>Vن @DنXMK AY د>V دو  D< د دارد>`

.VWQ]Mن Ia<V_<  
St  |Q]MJ XQRر ©HDK AنD@IRV@ LK STOP  I�n` AY�i dًª@ ) .V<دار AY�i D< لDs?ا A<D` D< GJا oV\٨و  ٢  (  
PE AلDs?ا dًª@ ) .GJا oV\ V@ X<ا LK hآI@ XQRر ©HDK AلDs?ا D< V\DfM@ رو oدDMq V@ در hآI@  لDWM@I?٧  LK٨ (  
Go  V@ در hآI@START  ( ر>Q_BJ VMBآ AلDs?ا dًª@ ) .GJا oV\ V@ X<ا LK hآI@ XQRر ©HDK AلDs?ا D< V\DK A@  
  @nY@ V<لG^` A در>IR GRDا@XM و VKون D�e  ـ ـ
n 1  ر>?>@ G]?1 .Vدارن AY�i D< Vان oV\ ksQ@ VK S<D^nMJ D< دارد D�e  
n 2  ر>?>@ G]?2 د D�e.Vدارن AY�i D< Vان oV\ ksQ@ VK S<D^nMJ D< ارد  
n r .Vدارن AY�i D< Vان oV\ ksQ@ VK نD�<D^nMJ D< دارد D�eدو @<?<ر Iه G]?  
AP  .VW\DK A@ نV\ LQ]K لDZ در D^_`  
CH  .VW\DK A@ نV\ زDK  لDZ در D^_`  
tP i تD@>?ا V@ ن درV\ زDK ن وV\ LQ]K XMK تDي ل��I�J نD@در ز hآI@.ار داردI  
EF .دارد D�e ;MونIQ_ي الD^n�� LMاول G]?  
FH .Vدارن Aآ� |MJ لD_\ا D< V<ن� دD@ LQ]K V@ ز وDK V@ يD^n�� Gu` دو Iه  
F11  I�n`٣  LK٩  .GJا oVن� kوص ،Vان oV\ يVWK |MJ زDK V@ در Lآ A_MونIQ_ي الD^n�� ، 
FA زDK GلDZ ~M°>J GnMر  ل>?>@ G^` )Cat  D<Mover  (  
FC   LQ]K GلDZ ~M°>J GMnMر ل>?>@ G^` )Cat  D<Mover  (  
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  كار با مركز پس از برنامه ريزي و نصب

  

 و  فيوزهاي F1= 5Aدر ابتدا قبل از روشن كردن سيستم بايد از وجود و سالم بودن فيوز 

F3=F2=1.6A  كه سيمهاي سياه رنگ ترانس به قسمت  اطمينان پيدا كنيدمطمئن شويد. سپس

230V  24از مركز و سيمهاي قرمز به قسمتVDC مركز اتصال دارد. سپس اتصاالت و سيمها را ،

چك كنيد و در صورت صحيح بودن اتصاالت، سيستم را روشن كنيد كه در صورت نداشتن هيچگونه 

را نمايش دهد. در صورت بروز اشكال و پيغامهاي خطا ابتدا سيستم را خاموش » ـ  ـ « خطايي بايد 

برنامه ريزي سيستم را به دلخواه خود و بنا بر . و بعد از رفع اشكال دوباره مركز را روشن كنيدكرده 

احتياجات خود انجام دهيد سپس ريموتها را به سيستم بشناسانيد و باز و بسته شدن جك ها را امتحان 

اطر نبريد كه در كنيد و در صورت برآورده نشدن احتياجات، دوباره مركز را برنامه ريزي كنيد و از خ

آنها را در حافظه دستگاه ذخيره »  SU« كردن زير منوي  SIبا »  PA« پايان انجام تغييرات در منوي 

نماييد. در صورت بهم ريختن مقادير متغيرها مي توانيد همان طور كه قبالً هم توضيح داده شده، با 

مقادير اوليه كارخانه اي  Cتاييدي  و فشردن كليد»  rP« و انتخاب زير منوي »  dE« رفتن به منوي 

را روي متغيرها بارگذاري نماييد كه پايان موفقيت آميز اين عمل با دو  LEADERجك هاي بازويي 

  مي رود.» ـ  ـ « صداي تقه رله ها همراه است. سپس مركز بطور اتوماتيك به حالت 

دامه فرمان قبل به شمار ميĤيد بخاطر داشته باشيد كه تا خاموش نشدن المپ چشمك زن، هر فرماني ا

و براي دادن فرمان جديد بايد تا خاموش شدن كامل المپ چشمك زن صبر كنيد و اگر در وسط كار، 

آنها را بطور دستي سر جاي  ا،جكها از تنظيم اوليه خارج شدند، مي توانيد با بيرون كشيدن زبانه موتوره

  دلخواه تنظيم نماييد.

شته باشيد چه در مد اتوماتيك و چه در مد نيمه اتوماتيك تا نرسيدن جك هميشه بخاطر دانكته مهم: 

، هر فرماني كه مي دهيد، در ادامه فرمان اوليه شما مي باشد يعني دها به مكان اوليه شروع كاركرد خو

) شروع كرده باشيد، در ادامه تا نرسيدن جك ها به مكان  Pdاگر كار را با دكمه تك لنگه اي ريموت ( 

( دولنگه اي ) به معناي ادامه كار با همان تك لنگه  tc( تك لنگه اي ) يا  Pdيه، فشردن دكمه اول

  شروع شده باشد ادامه كار با دولنگه خواهد بود .  tcخواهد بود و همينطور اگر كار با دكمه 

  

  نحوه عملكرد سيستم در مد تمام اتوماتيك   

ست كنيد (كه از ابتدا به اينصورت در  SIبصورت »  PA« را از منوي »  P3« در صورتيكه زير منوي 

مي شود يعني با يك پالس استارت،  تمام اتوماتيككارخانه ست شده ) مد عملكردي جك ها بصورت 

جكها بسته شده ( دربها  باز ) و پس از توقف كوتاهي خود به خود ( در صورت نبودن مانعي بين 

  جكها باز ( دربها بسته) مي شوند.  )چشمها يا ندادن فرمان جديدي به سيستم 
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  :توجه

روي  tcيا  Pdو با زدن كليد متوقف شده ، جك ها  )STOP( ريموت CPبا زدن كليد ) 1

  به كار خود ادامه ميدهند. ريموت،

اگر دربها در حال بسته شدن باشند، باز مي شوند و اگر  روي ريموت، tcيا  Pdبا زدن كليد ) 2

باشند، متوقف ميشوند و با زدن كليدهاي فوق براي بار دوم بسته دربها در حال باز شدن 

  ميشوند.

  داده شده و دربها باز مي شوند. tCيا  tA، پيغام ) اگر مانعي جلوي چشمها بيايد3

  

  ه اتوماتيك نحوه عملكرد سيستم در مد نيم

جك ها  مد عملكردي ،ست كنيد noبصورت »  PA« را از منوي »  P3« در صورتيكه زير منوي 

بسته مي شود يعني با يك پالس استارت، جكها بسته شده ( دربها  باز ) و  اتوماتيك نيمهبصورت 

  ميمانند تا فرمان بعدي داده شود.

  :توجه

روي  tcيا  Pdو با زدن كليد متوقف شده جك ها هر كدام از كليدهاي ريموت با زدن ) 1

  د.بر عكس حالت فعلي به كار خود ادامه ميدهن ريموت،

  داده شده و دربها باز مي شوند. tCيا  tA) اگر مانعي جلوي چشمها بيايد، پيغام 2

  

  )  Self Learning  )Hitنحوه كد گذاري ريموتهاي 

  

يكي از برتري هاي ريموت هاي فابريك پروتكو، قابليت كپي كردن آنها از روي هم مي باشد. جهت كد 

  ،فشار دهيدچند ثانيه ان را همزمگيرنده ريموت  Cو  Bدكمه هاي دهي 

  دو ريموت را پشت به پشت قرار دهيد چشمك زن قرمز شود. R_LEDتا 

  و دكمه هاي متناظر را روي ريموت فرستنده و گيرنده فشار دهيد.

  به صورت چشمك زن سبز و قرمز در آيند، L_LEDو  R_LEDاگر 

  كد دهي با موفقيت انجام شده است.
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  مكانيكيو  تعميرات الكترونيكيعيب يابي و  راهنماي

  

 موتور كار نمي كند) 1

 از سيمهاي متصل به برق از داخل قطع است  يكي •

 موتورها به شدت داغ مي شوند) 2

اولين  در صورتيكه چندين بار به برق مستقيم وصل شده باشد عادي است ولي اگر با •

   موتور ايراد دارد . استاتوربار كار كردن موتور داغ شود، 

 موتورها با صداي بلند كار مي كنند ) 3

  خود خارج شده اند .اصلي  از فرم شك  يا خبلبرينگ هاي داخلي  •

 د .نبدنه روتور و استاتور با هم اصطحكاك دار •

  بدنه محكم نيستندپيچهاي در جاي خود قرار نگرفته و يا روتور درست  •

 موتور درجا كار مي كند )4

  كليد خالص كن بيرون است . •

 محور كليد خالص كن خم شده است . •

سفيد) هرز شده پالستيكي ( چرخ دنده ستون گيربكس به پيسيستم انتقال قدرت  •

  است .

  ) كليد درون قفل گير كرده است5

 محور كليد خالص كن خم شده است •

  

  نحوه اطمينان يافتن از سالم بودن موتورها 

  

اندازه (خاكستري) قرار داده و سيمهاي موتور را نسبت به سيم مشترك  اهمرا در مد  مولتي متر) 1

مقادير صفر يا خيلي باالتر نشان دهنده خرابي  اهم باشد. 90تا  70بين دار بايد نماييد. اين مقگيري 

  سيم پيچ موتور مي باشد.

را يكبار همراه خاكستري   سيمنماييد . وصل موتور دو سيم خازن را به سيمهاي قهوه اي و سياه ) 2

ر بار بايد موتور در يك . ههمراه سيم سياهبه  بار ديگر وصل كنيد وشهر برق  220V سيم قهوه اي به

  جهت شروع به گردش نمايد.
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  جدول عيب يابي

U
دی
ر

  

WF>  E0- هEY0  WF> Z[ل و رE]ت  اش_E=.اح  

١  n1 
DK دادن Dqل� اDQJرت 

 ، DهIa�<Dnنn1  نDرا ن�
VWده A@  

١ -   Vان oV\ kوص D�KD` ي @<?<رD^nMJ٢ -  Dك هD<اI? ،  Dه Lرل XQe>J لDnQZا
>Qqا ، DهIBq>آ>Qqا ،  ABH D< ر >; و`<د دارد>?>@ LK ط>KI@ يDزه>MR D< D^آD<I?

  LQe>J اULN2003 . GJالst<ص 

٢  n2  n2   ادI<ا VWنD@n1 ا� @<?<ر دومIK  

٣  nr  nr   ادI<ا VWنD@n1 دو @<?<ر Iا� هIK  

٤  st  st 
 IiIK٢ار نD<  V\DK �n الDnن^Dي @DWM@I? LK ksQل  ٨و  ٢ا?Dsل DWM@I? XMKل 
  ارد .در IKد ا\ Dل د

٥  Go  Go  
١ -  L<Dq ) GJا oV\ LQ]K D�KD` ر>Q_BJ VMBآ L<DqNC  �D�KNO  oV\ LQ]K

  ( GJد  -٢اIMz A@ |°ن داD@IR A<D` از hآI@ل  -٣DWM@I? LK ksQ@ يD^نDnال
. Vدارن k_�@ دIK در ;<  

٦  tA  
 VKtAون Dqل� اDQJرت ، 
VMWآ A@ L�Zd@ را  

١ - VWQ]Mه| ن V<در د ;MونIQ_ي الD^n��D^nMJي >_A از  - )٢ در @DK Vز (  
٣��AY�i D^n دارد  -  GJا |��الDnن^Dي @LK ksQ  -٤@DنXMK AY دو 

�; \<نV . ١٠-  ٩ – ٨ -٤ – ٣?DWM@Iل^Dي V<DK رد>K در  

٧  tC  
را  VKtCون Dqل� اDQJرت ، 
VMWآ A@ L�Zd@  

  IKا� ��D^n در @D@tA LQ]K VنVW ا>Iاد 

٨  EF  
را  Dq DKEFل� اDQJرت ، 

d@VMWآ A@ L�Z  

��D�e D^n دارد  - ١ LMاول G]?٢ -  Vان oV<د �MJj D^n�� ABeار داV@٣ - 
٣��V@ LK Anار وصk نG]M و  `I�nهDي   LK٤و  ٩  LK٨  Aول V<ا oرا زدP8 

  ن_Iدo ا>no Vرا 

٩  FH  
��| LQ]K ا>V و  Gu` دو
را  VKFHون Dqل� اDQJرت 
VMWآ A@ L�Zd@  

١ -  D^n�� Gu` دو Iه XMK �YنD@ و`<د دارد LQ]K D< زDK V@ ٢در -  Aآ� |MJ
 V\DK �nن GJي  - ٣درD^لDWM@I? LK ksQ@ يD^نDn١٠- ٩- ٨-٤-٣ال  V<DK رد>K در
. Vل \<نIQWآ  

١
٠  

 El0m از o/ی Eی Eت@ره@:
  q/>;r آEر :o آ955

  `o>^i �D^nMJ �D اي و oDMJ @<?<ر V<DK در ?DWM@Iل @IکIz D�KD` hدد .  ___

١
١  

Erز ش@د  درor آ- اول Erی9
  دوم Erز :o ش@د

  ا?mDsت MJ| ه�D @<?<ر >¸ و دو در @IکIz D�KD` V<DK hدد . ��Rleader در `_^Dي 
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  30صفحه   بازويياهنماي نصب جكهاي ر

  

  LEADERنحوه باز و بسته نمودن  قطعات مكانيكي 

  

  باز نمودن بازو :) 1

  

 جك را يبازو مجهز به فوم پالستيكي، توسط دو نيم استوانه

  مطابق شكل محكم نماييد

  

  

 
  ابزار جهت باز نمودن موتور از بازو

  

  

  

  

  ابزار را مطابق شكل روبرو در 

  انتهاي چاك موتور قرار دهيد

  

  

  

جهت باز نمودن ، دسته ابزار را عكس چرخش عقربه 

  هاي ساعت بچرخانيد

  

  

  

ر و ميله مارپيچ را پيچ مربوط به اتصال گيربكس موتو

  باز نماييد تا موتور از بازو كامالً جدا گردد



 

 

  31صفحه   بازويياهنماي نصب جكهاي ر

  

  

  باز نمودن چرخ دنده (  گيربكس  ) : -2

  

  ابزار جهت باز نمودن چرخ دنده

  

  

  

تيغه  فلزي را در چاك انتهاي موتور  قرار داده و آن را 

  به گيره محكم  نماييد  

  

  

  

  

ور قرار دهيد دو زائده ابزار مورد نظر در داخل سر موت

  بنحوي كه در دو سوراخ تعبيه شده قرار گيرد

  

  

  نحوه قرار گرفتن ابزار در داخل گيربكس موتور

  

  

  

  

  ا در جهت خالف عقربه هاي ساعتدسته ابزار ر

  تا گيربكس از موتور جدا گردد  بچرخانيد

  

  

  

 وسط چكش پالستيكي به بدنه موتوربا ضربه زدن ت

  مي گردد گيربكس كامالً از آن جدا 



 

 

  32صفحه   بازويياهنماي نصب جكهاي ر

  

  : leaderباز نمودن سر بازوي  -3

  

  

  ابزار جهت باز نمودن سر بازو

  

محكم  مطابق شكل بازو را توسط دو نيم استوانه به گيره

ماييد و دسته ابزار را در جهت خالف عقربه هاي ساعت ن

  بچرخانيد تا كامالً از بازو جدا گردد 

  

  

  نحوه باز نمودن سر از بازو

  

  

اي سر بازو را با چسب مخصوص آغشته و ابتدا رزوه ه

سپس مراحل باز نمودن را به حالت برعكس تكرار  

  نماييد 

  

  

  نحوه در آوردن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور -4

  

ابتدا ميله لبه دار را در انتهاي پوسته قرار داده به 

نحوي كه به لبه داخلي بلبرينگ  گير كند . سپس با 

پوسته ضربه وارد نماييد تا چكش پالستيكي به لبه 

  بلبرينگ  از انتهاي پوسته جدا گردد

  

  

  نحوه جدا شدن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور 

  

  

  



 

 

  33صفحه   بازويياهنماي نصب جكهاي ر

  

  نحوه در آوردن بلبرينگهاي سر و ته روتور -5

  

  

  ابزار مورد نظر جهت در آوردن بلبرينگها

  

  

  

  

 روتور را مطابق شكل بنحوي در داخل ابزار قرار دهيد تا

گ در قسمت باال قرار گيرد ، سپس با ضربه زدن بلبرين

  به محور روتور بليرينگ از روتور جدا مي گردد

  

  

  نحوه جدا كردن بلبرينگ ها از سر و ته روتور

  

  

  

  نحوه جا زدن بلبرينگها -6

  

  ابزار مورد نظر جهت جا زدن بلبرينگ سر موتور

  

  

  

  

ر بلبرينگ را روي محور روتور قرار داده سپس با ابزا

مورد نظر و چكش پالستيكي مطابق شكل در جايگاه آن 

  محكم نماييد 

  

  

  



 

 

  34صفحه   بازويياهنماي نصب جكهاي ر

  

  نحوه باز نمودن پالستيك سر بازو -7

  

  

  ابزار مورد نظر جهت باز نمودن 

  

  

  

  

  

بازو را مطابق شكل در گيره محكم نماييد  سپس با ابزار  

  پالستيك سطح لوله را باز نماييد

  

  

  

  نكاتي در جهت تامين نگهداري

 
  بندي مركز پروتكو بگونه اي كه هيچ رطوبتي در آن نفوذ ننمايد .آب  •

 گريس كاري پيستون و لقمه ها هر چند ماه يكبار . •


