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ھا نیماش مطابقت باره در اروپا ھیاتحاد عضو یکشورھا ھیانیب  
 (EC 98/37) شماره ھیامر

 :سازنده
 :آدرس

FAAC S.p.A. 
Via Benini, 1 40069 - Zola Predosa BOLOGNA-ITALY 

ونیاتوماس ستمیس BRP 615 :نام با نیماش کھ داردیم اشعار لھیبدنوس  

 98/37ھ اروپا بھ شماره یھ اتحادیتحت مفاد امر ینیجاد ماشیگر بھ منظور این آالت دیا مونتاژ با ماشین یادغام در ماش جھت/EC ساختھ شده است؛ 
 یھ ھاینفک امریال یمنیبا الزمات ا EEC ر مطابقت داردیز : 

  
   ، EEC 93/68بھ شماره  یھ بعدیو اصالح  EEC 73/23ھ شماره یامر

  ؛ EEC 93/68و  EEC 92/31بھ شماره  یبعد یھ ھایو اصالح EEC 89/336ره ھ شمایامر

از آنھا خواھد شد ممنوع است مگرآنکھ مطابقت آنھا  یا بخشیشود و  ین فوق الذکر در آنھا ادغام میکھ ماش ین آالتیماش ید کھ راه اندازینما ین اعالم میو ھمچن

     . باشد شده اعالم و ییشناسا EC 98/37اره ھ اروپا بھ شمیھ اتحادیط مندرج در امریبا شرا

 March 2006 03 بولونا ،
رعاملیمد  

A. Bassi 

  نصب کننده یمھم برا یھایادآوری
یمنیا یعموم فیوظا  

ت یر حائز اھمیز یافراد، مطالعھ تمام دستورالعمل ھا یمنینان از ایجھت حصول اطم !توجھ) 1
  .بھ افراد گردد یجب وارد آمدن صدمات جدا کاربرد غلط محصول ممکن است موینصب . است

د یکن یریجلوگ) رهیرن و غیاستا یک ، پلیمانند پالست( یکودکان بھ مواد بستھ بند یاز دسترس) 2
  .شوند یخطر محسوب م ین مواد از جملھ منابع احتمالیرا ایز
  .دیجزوه حاضر را بھ دقت بخوان یشروع بھ نصب محصول ابتدا دستورالعمل ھاقبل از ) 3
  .دیکن یحفظ و نگھدار یمراجعات آت یر را برایز یدستورالعمل ھا) 4
. و ساختھ شده است ین جزوه طراحیموارد استفاده مندرج در ا ین محصول بطور اخص برایا) 5

کارکرد /طین نشده باشد ممکن است شراین جزوه معیح درایکھ بطور صر یگریھرگونھ استفاده د
  .ا از منابع خطر محسوب شودی/تھ ومناسب محصول را بھ خطر انداخ

ستم راھبند خودکار یا استفاده از سیاز کاربرد نامناسب و  یت ناشیھرگونھ مسئول FAACشرکت ) 6
  .دینما یآن ساختھ شده است را از خود سلب م یر از آنچھ برایغ یدر موارد

ا بخارات اشتعال یا وجود گازھ: دیکن یقابل انفجار خوددار ین دستگاه در اتمسفرھایاز نصب ا) 7
  .شود یمحسوب م یمنیا یبرا یر از خطرات جدیپذ
  ,EN12604 EN 12605, EN12453 یھ اروپا بھ شماره ھایاتحاد ید با مفاد استانداردھایبا ستمیس) 8
خودروھا بھ  یکنترل دسترس یستم تنھا براین سینکھ ایا یمطابقت داشتھ باشد؛ بھ استثنا EN12445و 

ن یو بر رو اماکن کاربرد دارد یداخل یمحوطھ ھا درج "مخصوص خودرو "د عالمت یز بایآن 
 فوق الذکر، یعالوه بر استانداردھامناسب،  یمنین ایتام ی، براییر اروپایغ یدر کشورھا. شود

  .ت شوندیرعاد یز باین یمقررات مل
درب دروازه ھا ومناسب در ساخت  یت مھارت فنیاز عدم رعا یت ناشیمسئول FAACشرکت ) 9
ن محصول رخ دھد را از ین استفاده از ایکھ ممکن است در حآنھا  یا ھرگونھ دفرمھ شدگیو  ھا

  .دینما یخود سلب م
  . دیستم، ابتدا برق آن را قطع کنیس یبر رو یقبل از انجام ھر کار) 10
کن قطع (تمام پل  یاتورینید میک کلید بھ یستم دربازکن خودکار بایس یھ برق اصلیمنبع تغذ) 11

 کی از شود یم ھیتوص. باشد مجھز شتریب ای متریلیم 3 شدن باز فاصلھ با )فاز و نول یکنتاکت ھا
  . دیکن استفاده آمپر 6 پل تمام یحرارت قطع یاتورینیم دیکل

ستم نصب یدر باالدست س 0.03Aل با آستانھ قطع یفرانسید دیک کلید کھ یینان حاصل نمایاطم) 12
  .شده باشد

 یح و کامل ساختھ شده باشد و قسمت ھایستم ارت بطور صحید کھ سییاصل نمانان حیاطم) 13
  .دین کنیزرد عملگر را اتصال زم/م سبزین سیھمچن. بھ آن وصل شده باشد یفلز

در . باشد یک اسباب ضد برخورد شامل کنترل کشتاور میستم دربازکن خودکار مجھز بھ یس) 14
  .  است یضرورز ین یمنیا یر اسباب ھایھر حال، نصب سا

از ھر گونھ احتمال خطر در ) رهیلبھ و غ یچ ھایت سوئیمیفوتوسل ھا، ل( یمنیا یاسباب ھا) 15
 افراد/اءیر افتادن اشیگ، مانند تصادف یکیخطرات حرکات مکانبرابر حفاظت خود در  یمحل ھا

  .   کنند یشدن آنھا حفاظت م یچیا قیو 
 ک پالکین یو ھمچنFAAC LAMP, MINILAMP)  انندم(گنال یک چراغ سیاستفاده از حداقل ) 16

 یذکر شد برا 15ف یکھ در رد ییم دروازه نصب شده باشد عالوه بر اسباب ھایاخطار کھ بھ فر
  .   شود یھ میستم توصیھر س

گر را از یاز استفاده از قطعات ساخت سازندگان د یت ناشیھر گونھ مسئول FAACشرکت ) 17
  .  دینما یخودکار ازخود سلب م ستم راھبندید کارآمد سو عملکر ینمیلحاظ مسائل ا

  .دیکن استفاده FAAC ساخت اصل قطعات از ینگھدار و ریتعم اتیعمل انجام یبرا )18
    . دیکن یخوددار خودکار راھبند ونیاتوماس ستمیس قطعات در یدستکار ھرگونھ از )19

ستم در موارد یس یدست یربرھ اطالعات مرتبط با کایشرکت نصب کننده موظف است کل) 20
  . دار قرار دھدیار خریھمراه محصول را در اخت ین کتابچھ اخطارھایو ھمچن یاضطرار

  .دیکن یریکھ مشغول کار است جلوگ یھنگامراھبند خودکار ستم یدر کنار س افراداز توقف ) 21
د تا ین دور نگھدارا ھرنوع دستگاه مولد پالس را از دسترس کودکایدستگاه کنترل از راه دور ) 22

  .ستم اجتناب شودیاز فعال شدن ناخواستھ س
د و تنھا با کارکنان واحد یکن یا توسط خودتان خودداریرات مستقیاز انجام ھرگونھ تعم) 23
  .دیریرات مراکز مجاز تماس بگیتعم
  .  ستیحاضر ذکر نشده باشد مجاز ن یکھ در جزوه دستورالعمل ھا یاتیانجام ھرگونھ عمل) 24
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615 BRP خودکار راھبند ستمیس  

 لھ یم کی و یانعکاسرفلکتورمجھز بھ  یومینیالوم مانع لھیم کیاز  615BPRخودکار  راھبندستم یس

ل شده یاستر رنگ شده تشک یالکتروفورز قرار گرفتھ و با رنگ پلات یکھ تحت عمل یفوالد یعمود

  . است

لندر دوکاره یک سیک و یدرولیھ ھیک جعبھ تغذی آورد شامل یت در مرا بھ حرک راھبند لھیمکھ  جک

 یبرا یلھ این شامل وسیھمچن. ستم محدود کننده گشتاور مجھز استیک سیبھ  ن دستگاهیا .باشد یم

استفاده در  یآسان برا یآزاد ساز یک فرمان دستیز ین ت ویدر ھر موقع راھبند لھیم متوقف کردن

  . باشد یستم میدر س یخرابا بروز یمواقع قطع برق 

  .مت مربوطھ سفارش داده شودیست قید با مراجعھ بھ لیمربوطھ با و فنر باالنس کننده راھبندلھ یم

و ساختھ  یطراح یخودروھا بھ محوطھ داخل یکنتترل دسترس یبرا 615BPRخودکار  راھبندستم یس

      .دیکن یخودددار یگریستم بھ ھر منظور دیسن یاز کاربرد ا. شده است

 BPR 615  راھبند مدل یمشخصات فن -1جدول 

  

 راھبند مدل

  یفن مشخصات و حاتیتوض -1
 

615BPR STD 615BPR RAP 
راھبند لھیم طول اکثر حد  (m) 5 2,5 
 5,7 2,9 (sec)  کردن باز مدت طول حداکثر

یا ھیزاو یتند  (rad/sec) 0.28 0,54 
پمپ انیجر یدب  (l/min) 1.5 3 

گشتاور حداکثر  (Nm) 400 300 
راھبند مانع انواع )یقوط( یلیمستط مقطع   )یقوط( یلیمستط مقطع  /  

زیآو پرده با ای یمفصل

 C 50% 40%°20 یدما در استفاده تواتر
 C 220 340°20 یدما در استفاده یمتوال یھا کلیس اکثر حد

ھیتغذ منبع   230V~ (+6 -10 %) 50Hz 
شده جذب توان  (W) 220 

روغن نوع  FAAC HP OIL 
روغن مقدار  (Kg) 0,9 

چیم پیس یحفاظت حرارت 120° C   تا

گشتاور میتنظ ستمیس  استاندارد پس-یبا ریش 
طیمح حرارت درجھ  -20 to +55 °C 

محافظ روپوش یدھ پوشش نوع یکاتد   
محافظ روپوش رنگ  RAL 2004  استر یپل 

یحفاظت یبند طبقھ  IP 44 
) 34 (Kg) وزن فروش آماده جیپک ) 

ستون یکل ابعاد  270 x 1015 x 140 
LxHxD(mm) 

  یکیلکترموتور ا یمشخصات فن
قھیدق در دور تعداد  1400 2800 

 220 (W) توان
شده جذب انیجر  (A) 1 

ھیتغذ برق  230V~ (+6 -10 %) 50Hz 

  استفاده حداکثر یمنحن -1.1

بھ . دھد یرا م (F)بر اساس تواتر استفاده از آن  (T)ستمین حداکثر دفعات کار سییامکان تع یمنحن
وقفھ کار  یبطور ب% 50استفاده  زانیمتواند با یم 615BPRک یاتومات راه بندستم یعنوان مثال ، س

  . کند
 یستم را رویاستفاده از س زانیماالمکان  یستم، حتینان از عملکرد کارآمد سیجھت حصول اطم

  .دیتنظم کن ین تر از منحنییپا یمحدوده کار
. دیآ یاد بدست مگریدرجھ سانت 20ط کار یشرا یستم در دمایحداکثر استفاده از س یمنحن: نکتھ مھم

  .دھد یکاھش م% 20استفاده از آن را تا  زانیمستم یس ید بر رویم خورشیتابش مستق
  

  محاسبھ تواتر استفاده 
+ باز کردن (ستم یس یکل کاریسھ با زمان کل سیدر مقا) بستن+ بازکردن (موثر  یدرصد زمان کار

  فرمول محاسبھ؛)مکث یزمان ھا+ بستن 
   

       

OT + CT 
%F = 
OT + TC + PT + IT 

  کننده عمل تیپل-1
 راھبند یعمود ستون -2
 کیالکترون دستگاه -3
 یاضطرار کننده آزاد -4
 گشتاور میتنظ یھا چیپ -5
 دوکاره ستونیپ -6
 کورس میتنظ چیپ -7
 دراھبن رکیت -8
  زریاکوآال -9

  روغن کردن پر درپوش -11
 یریھواگ چیپ -12
 باالنس چیپ -13
 فنر میتنظ مھار لیم -14
 کیدرولیھ پمپ واحد -15
 کورس حد یسنسورھا -16
  کورس حد یھا مگنت -17

X 100 

 :رابطھ نیا در کھ            

Ot 
Ct 
Pt 
It 

= 
= 
= 
= 

کردن باز زمان  
بستن زمان  
مکث زمان  

 کلیک سین یب یزمان یتوال
  یکل بعدیکامل و س   

 1.شکل

10 

9 



 

  -  

  615BPRبند راه -1
 ھا فوتوسل -2
 دار چیسوئ یفشار دیکل -3
 گنالیس چراغ -4
  رندهیگ -5

                                 یزات استاندارد برقیتجھ                      
                                                             

RX 
 4.شکل

TX 

  .دیمناسب استفاده کن یا انعطافیسخت  یاز لولھ ھا یکابل کش یبرا) 1
 230ھ یبرق تغذ یف را از کابل ھایل ولتاژ ضعیاتصال وسا یھمواره کابل ھا) 2

 یاجتناب از ھرگونھ تداخل امواج از غالف ھا یبرا. دیولت متناوب جدا نگھدار
  . دیکابل ھا استفاده کن یجداگانھ برا

 5.شکل

 ابعاد.  3  یکیمکان نصب - 4.3

 3.شکل متریلیم حسب بر ریمقاد

 خودکار راھبند دستگاه کردن نصب -4

 یمقدمات یھا چک - 4.1
ط یشراد کھ یینان حاصل نمایستم خودکار، اطمیکارکرد کارآمد سو  یمنینان از ایکسب اطم یبرا

  :ت شده باشدیر رعایز

 برخورد کند یا کابل برقید با مانع یچ عنوان نبایدر ھنگام حرکت بھ ھ لھیم. 

 ھ ستون را بدھدیبھ پا یباشد کھ اجازه ثبات کاف ید بھ گونھ ایخاک محل نصب با. 

 ھ ستون وجود داشتھ یپا یدر محل خاکبردار یکیا کابل الکتریچگونھ لولھ ید ھینبا

 .باشد

  صورت امکان  ھ عبور قرار دارد دریل نقلیدر معرض برخورد وسا راھبند لھیماگر

 .دیاستفاده کن یتصادف یل مناسب حفاظت در برابر ضربھ ھایاز وسا

 ن سالم در وصل کردن بھ ستون در محل وجود یک سوکت اتصال زمید کھ یچک کن

     B.5شکل (د یاستفاده کن یارسال ین کار از مھره واشرھایا یبرا. داشتھ باشد

 ونیفوندانس تیپل نصب یبرا ییبنا یکارھا - 4.2

  .دیبدنھ بھ ستون را باز کن یمحکم کار یچ ھاید، پیرا بردار شروپو) 1

  ) .A-5شکل (د یون ببندیت فوندانسیبا استفاده از چھار مھره و واشر ارسال شده ، ستون را بھ پل) 2

  . د بطور معمول رو بھ ساختمان قرار داشتھ باشدید کھ درب ستون بایبھ خاطر داشتھ باش

ر یدر رابطھ با ارجاعات ز) 7Bشکل (ا چپ ی) 7Aشکل (سمت راست در مورد نصب در ) 3

   .    دیکن یریم گیتصم

 راست سمت در نصب قابل صورت بھ شھیھم 615BPRخودکار  راھبندستم یس
 مراجعھ 4.5 فصل بھ چپ سمت در نصب قابل یھا ستمیس یبرا. شود یم ارسال

   .دیکن

با طول   (rocker arm)ینگشتا یبر روستون نصب شده یل پید کھ میینان حاصل نمایاطم

  ). کریت یعمودت ینسبت بھ موقع(کامل خود باز شده باشد 

  .دیکن یرویپ 9Aر یاز روش نشان داده شده در تصو یریچ ھواگیباز و بستھ کردن پ یبرا) 4

ن یدر ا. دینصب کن) 6.2شکل (شفت  یبر رو) 6.1شکل ( یفلنج را بھ صورت مرکز) 5

رک در سمت بستھ شدن دروازه قرار  یآن  بھ ت یمحکم کار یوراخ ھاد کھ سیحال چک کن

چ و متعلقات یرا در محل خود قرار داده و پ) 6.4شکل (واشر ). 6.3شکل (داشتھ باشد 

  ).  6.5شکل (د ید و سفت کنیمربوطھ را ببند

را فلنج در ھنگام سوار یاز است زیمورد ن یقابل مالحظھ ا یرویسفت کردن ن یبرا
   .شود یبا مانع مواجھ م یشفت شش وجھ یر روشدن ب

چ ید و با استفاده از پینصب کن) 6.1شکل (فلنج  یبر رو یودمرا بطور ع) 6.6شکل (رک یت) 6
  . دیمحکم کن) 6.7شکل (ارسال شده  یھا
 یچ ھاید و با استفاده از پیسوار کن) 6.6شکل (فلنج  یرا بر رو) 6.8شکل (روپوش محافظ ) 7

  . دیمحکم کن) 6.1کل ش(ارسال شده 
  .دیم کنیباالنس کننده را نصب کرده و تنظ یفنرھا

  .دیدرست کن) ارجاع بھ خاک رس( 4ھ ستون مانند شکل یک عدد پای) 1

ا چند یک ین کار یضمن انجام ا. دیکن یوار کشید 4ون را بر طبق شکل یت فوندانسیاطراف پل) 2

پل. دیدر محل نصب کن یکیالکتر یعبور دادن کابل ھا یا لولھ برای یغالف ت را با یتراز بودن 

    . ون خشک شودیفوندانس یمانکارید تا سیصبر کن. دیچک کن یک تراز الکلیاستفاده از 

 6.شکل
 



 

 کننده باالنس فنر کردن میتنظ و نصب - 4.4

. 

د بھ فصل ینگاه کن: داشتھ باشد نصب شده مطابقت لھ یم از نظر نوع با باالنس کنندهد کھ فنر یچک کن) 1

8.  

شکل (ل مھار یم یارسال شده خارج کرده و آن را رو یرا از بستھ بند) 7.1شکل ( یبوش برنز) 2

  .دیزر ببندیاکوآال) 7.4شکل (و واشر  M10چ یسپس آن را با استفاده از پ. دینصب کن) 7.2

فنر  یرا بر رو) 7.2شکل (ھار را ل مید، مینگھ داشتھ ا یت عمودیکھ ستون را در وضعیدر حال) 3

  .دیکھ جداگانھ ارسال شده است نصب کن) 7.3شکل (

ل مھار را ید، سپس میم کنیدرجھ تنظ 45ھ یرا در زاولھ یمو) 6د بھ فصل ینگاه کن(د یرا آزاد کنجک ) 4

  .ت باالنس شودیدر آن موقع لھ یم د تا وزنیناندازیجا بد و فنر را یم کنیتنظ

 .دیت عملکرد نرمال قرار دھیدر وضع 7فصل  یطبق دستورالعمل ھارا بر بازو ) 5

    

  قابل نصب در سمت راست بھ سمت چپ راه بندل از یتبد -4.5

  :ستم راست دست بھ چپ دستیل سیمراحل تبد

 .دیعملگر را آزاد کن -

 ).8Aشکل (د یاتصال را شل کن -

 .دیرا بازکن) C.8شکل ( (seeger ring) گرینگ زیر و) B.8شکل ( ستون یچ محکم کننده پیموقتا پ -

 .دیرا بچرخان (rocker arm) یانگشت -

گر ینگ زیرو ) D.8شکل (چ یم کرده و آن را با استفاده از پیستون را در سمت چپ تنظیت پیموقع -

(seeger ring) )8 شکل.E( دیکن یکار محکم دیا کرده باز قبال کھ. 

 ).F.8 شکل( دیکن سفت را اتصال -

 .دیکن سفت مجددا را عملگر -

 کالھک چپ سمت در ،موجود یھا سوراخ از استفاده با را آن و دیکن باز را کیالکترون دستگاه محفظھ -

(bonnet) دیکن نصب. 

 596/615BPR دستگاه در J9  و J6( دیکن ضیتعو را کورس حد یسنسورھا اتصال یھا رابط -

-  

-   

      

 A/7.شکل

 B/7.شکل

 8.شکل
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  یانداز راه.5
 
 
 منتقلھ گشتاور کردن میتنظ -5.1

 یدست یکاربر -6

ک یستم اتوماتیس یخرابا یبھ علت قطع برق و  یدست در حالت دستگاه یرکھ کارب یدر صورت

   :دیر استفاده کنیستم آزاد کننده بھ صورت زیباشد، از س یضرور
  ).B.9شکل (د یپس را بچرخان-یچ بای، دو پکیدرولیستم ھیمنتقلھ کنترل سم کردن توان یتنظ یبرا

  . کند یچ قرمز، گشتاور بستھ شدن دروازه را کنترل میپ

  . کند یگشتاور حرکت باز شدن دروازه را کنترل م چ سبز، یپ

  .دیساعت بچرخان یچ ھا را در جھت موافق با عقربھ ھایش گشتاور، پیافزا یبرا

  .دیساعت بچرخان یچ ھا را در جھت موافق با عقربھ ھایاور، پکاھش گشت یبرا

 قفل
 آزاد

B 

 12 .شکل

 9.شکل

در جھت خالف عقربھ  ک دوریرا در قفل وارد کرده و آن را ) 12شکل (استاندارد  ید مثلثیکل -  یکیکورس مکان یم کردن محدود کننده ھایتنظ -5.2

  .دیساعت بچرخان یھا

رک یت تیموقعنشان داده شده ،  10.1حد کورس کھ در شکل  یکیمکان یاستاپ ھابا استفاده از   .دیسط دست باز و بستھ کندروازه را تو راھبندلھ یم -
   .دیحداکثر باز شدن و بستھ شدن تنظم کن یت ھایه را در موقعدرواز

  نرمال یاتیستم بھ حالت عملیبازگرداندن س -7

 ینیتمر یانجام کارھا یدر ط راھبند لھ یم از صدور پالس ناخواستھ و فعال شدن یریجلوگ یبرا

نقطھ  را تا ید مثلثید و کلیم را قطع کنستی، برق سبھ حالت نرمال ستمیقبل از باز گرداندن س) مانور(

ن یتوقف در جھت موافق عقربھ ھا   .دید و سپس خارج کنیساعت بچرخا

 کننده باالنس یفنرھا -8

 10 .شکل

  م کورسیتنظ یسیمغناط یچ ھایت سوئیمیم کردن لیتنظ -5.3

د بطور جداگانھ سفارش داده یک فنر باالنس کننده است کھ بایازمند ین 615BPRستم خودکار یس

) زیپرده آو یا دارای، یل صاف، مفصلیپروف(دروازه  راھبند لھ یمطول و نوع  ن فنر بر طبقیا. شود

  . دیر مراجعھ کنیح فنر بھ جدول زیبھ منظور انتخاب صح. متفاوت است
لندر یس ،کند یحرکت آرام خود را آغاز م ،ستم خودکاریکھ س ینقطھ ان ییا تعیاصالح  یبرا

را قراردارد زر در واحد حرکت یاکوآال یدو بازو یروبر  کھ یداخل مقرواقع در  یسیمغناط

  .)10.2شکل (د یحرکت دھ

 ونیاتوماس تست - 5.4

  زیپرده آوا با یو  یبا مقطع قوط راھبند یرک ھایت یفنر برا -8.1

  2 جدول

  ).11شکل (د یستون الصاق کن یپس از نصب، برچسب اعالم خطر را بر باال

  .دیمتصل بھ آن را چک کن یستم خودکار و تمام لوازم جانبیس یاتیعمل ییکارا

ستم و یح سیصح ید؛ نحوه کاربریدار قرار دھیار خریستم را در اختیس یکاربر یکتابچھ راھنما

ک را بھ یستم اتوماتیس یخطر احتمال ید و محل ھایآموزش دھ یرا بھ و بندراھرک یاستفاده از ت

  . دینشان دھ یو

 کننده باالنس فنر
Ø 

5.5 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 

 یقوط مقطع با راھبند ریت
1.315 ÷ 2.315 mm 

- 
2.316÷ 2.815 mm 
2.816 ÷ 3.815 mm 

- 
3.816 ÷ 4.815 mm 

 زیآو پرده با راھبند ریت
1.315 ÷ 1.815 mm 
1.816 ÷ 2.315 mm 

2.316 ÷ 2.815 mm 
- 

2.816 ÷ 3.815 mm 
- 

 کد
721008 

721005 
721013 
721006 
721007 

721018 

ز و یپرده آو یا دارایھ ساپورت و یپا یدارا یبا مقطع قوط راھبند یرک ھایت یفنر برا -8.2
  ھ ساپورتیپا

  3 جدول
 کننده باالنس فنر

Ø 
6.0 
6.5 
7.0 
7.5 
8.0 

 ساپورت ھیپا با راھبند ریت
- 

1.315 ÷ 1.815 mm 
1.816 ÷ 2.815 mm 

- 
2.816 ÷ 3.815 mm 

ھ یز و پایبا پرده آو راھبندر یت
  ساپورت

1.315 ÷ 1.815 mm 
1.816 ÷ 2.315 mm 

- 
2.316 ÷ 3.315 mm 

- 

 کد
721005 
721013 
721006 
721007 
721018 

 11 .شکل
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 ل -9

  قابل نصب یدکیقطعات )9
 
  ).13شکل (ت پرده یک
 

  .ددھ یش میرا افزا آنت مشاھده یقابلو شود  یان مزیآو راھبندلھ یم از  فنس
  .موجود است یمتر 3تا  2 ین پرده در طول ھایا

ق ید تطبیت جدیم کرده و با وضعیس را مجددا تنظت پرده، فنر باالنیدر صورت نصب ک
  .دیدھ

  )16 شکل( یمفصل تیک
 یبھ دستورالعمل ھا(دھد  یمتر را م 3دروازه تا سقف لھ یم ش ارتفاع یافزاامکان  یت مفصلیک

   ). دیمربوطھ مراجعھ کن

م کرده و با ی، فنر باالنس را مجددا تنظیمفصلتا شو ت یدر صورت نصب ک
  .دیق دھید تطبیت جدیوضع

 16 .شکل

 )17 شکل( ییانتھا ھیپا                                                    
ل بھ یده شدن پروفیآن را داده و از خم یت شدن انتھایدروازه امکان حما لھیمدر ھنگام بستھ بودن 

  .کند یم یرین جلوگییطرف پا

د یت جدیم کرده و با وضعیتنظ ، فنر باالنس را مجدداییھ انتھایت پایدر صورت نصب ک
  .دیق دھیتطب

 13 .شکل

  )14شکل ( ثابت ھ یپا
  :ھ دو عملکرد داردین پایا

آن در صورت وارد آمدن  یدن و شکستن انتھایاز خملھ یم در ھنگام بستھ بودن  -
 .کند یم یریجلوگ یخارج یروھایاز ن یتنش ناش

ده شدن یآن را داده و از خم یت شدن انتھایامکان حما لھیم در ھنگام بستھ بودن  -
  . کند یم یرین جلوگییل بھ طرف پایپروف

 17 .شکل

 ینگھدار -10

باالنس  پس -یبا یچ ھایم پیح بودن تنظی، ھمواره صحینگھداررات و یتعمات یدر ھنگام انجام عمل

   .  دیرا چک کن یمنیا یاسباب ھا ییستم و کارایس
 14 .شکل

 روغن مخزن پرکردن - 10.1

  .دیت روغن داخل مخزن را چک کنیفیک نیمع یزمان در فواصل

 یبرا. است یتا متوسط کاف (LOW) ستم بھ دفعات کمیس یکاربر یک کنترل روغن ساالنھ برای

    . دیکبار روغن داخل مخزن را چک کنی، ھر شش ماه ادیبھ دفعات ز یکاربر

نصب )  18شکل (غن درجھ رو ید بھ کمتر از عالمت کم بودن روغن کھ بر رویسطح روغن نبا

  .ابدیشده است کاھش 

مخزن را تا حد عالمت حداکثر را باز کرده و ) 18شکل (پر کردن روغن، درپوش مخزن  یبرا

(MAX) دیدرجھ روغن قرار دارد پر کن یکھ بر رو .  

   .دیاستفاده کن FAAC HP OILنکار فقط از روغن یا یبرا

   ثابت ھیاپ ونیفوندانس تیپل یابی مکان                

متریلیم برجسب ابعاد  

 15 .شکل

  :رین تصویدر ا. دیمراجعھ کن 15بھ شکل  یھ چنگالیون پایت فوندانسیپل یابیمکان یبرا

P1 
P2 
L 
A 

= 
= 
= 
= 

راھبند ونیفوندانس تیپل  
یچنگال ھیپا ونیفوندانس تیپل  

)متریلیم حسب بر( دروازه رکیت طول  
L-385 ( متریلیم جسب بر ) 

 18 .شکل

 راتیمتع -11
  .دیریتماس بگ FAACرات  یستم با مراکز مجاز تعمیس یرات بر رویانجام تعم یبرا
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کننده استفاده یراھنما  

615BPR مدل خودکار راھبند ستمیس  

یمنیا یعموم مقررات  

ح نصب شده و مورد استفاده یکھ بطور صح یدر صورت 615BPRخودکار مدل  راھبندستم یس

توان از مشکالت  یضوابط ساده م یت برخیبا رعا .دینما ین میرا تضم ییباال یمنیرد ایگقرار 

  :نمود یریشگیاز تصادف پ یناش

صبر . دیان آن عبور نکنیدروازه در حال حرکت است از م راھبندرک یکھ ت یچگاه در ھنگامیھ -

   .دیعبور کن ر آنیاز ز د و سپسبطور کامل باز شو راھبندرک یتد تا یکن

  .دیستینا راھبندرک یر تیچ وجھ در زیبھ ھ -

ز در کنار آن یاء نید و از توقف کودکان و بزرگساالن و اشیستیک نایستم اتوماتیدر کنار س -

  .دیکن یریجلوگکھ مشغول کار است  یبخصوص در مواقع

د تا یا ھرنوع دستگاه مولد پالس را از دسترس کودکان دور نگھداریدستگاه کنترل از راه دور  -

  . خودکار اجتناب شود راھبندستم یاز فعال شدن ناخواستھ س

  .دیکن یریخودکار جلوگ راھبندستم یکردن کودکان با س یاز باز -

  .دیممانعت نکن راھبندھرگز عمدا از حرکت  -

  . دیکن یریجلوگ راھبندرک یتدرختان، درختچھ ھا و بوتھ ھا با حرکت  یاز تداخل شاخھ ھا -

  .دید قرار دھیگنال را سالم نگھداشتھ و در معرض دیس یچراغ ھا -

  .دیرا آزاد کرده باش د ، مگر آنکھ آنیرا توسط دست فعال کن راھبندرک یتد کھ ینکن یھرگز سع -

خودروھا بھ  ید تا اجازه دسترسیرا آزاد کن راھبندرک یتستم، یدر س یدر صورت بروز خراب -

الزم و رفع  یانجام کارھا یرات براین مجرب تعمسپس منتظر کارکنا. داده شود یمحوطھ داخل

  .دیاشکال بمان

مجدد آن در حالت  ید، قبل از راه اندازیم نموده ایتنظ یحالت دست یستم را رویکھ س یھنگام - 

  .دیستم را قطع کنینرمال ابتدا برق س

  .دینکن یرا دستکار راھبندستم یچ وجھ اجزاء و قطعات سیبھ ھ -

رات ید و تنھا با کارکنان واحد تعمیکن یا توسط خودتان خودداریرات مستقیعماز انجام ھرگونھ ت-

  .دیریمراکز مجاز تماس بگ

ن آن را توسط یو اتصال زم یمنیا یخودکار، اسباب ھا راھبندستم یس: کباریماه  6حداقل ھر  -

  .دیت دار مراکز مجاز چک کنیکارکنان صالح

  حاتیتوض

 شھ موجب معکوس شدن حرکتین بستھ شدن دروازه ھمیح ک پالس فرمان باز کردن دریصدور 

  .شود یراھبند م لھ یم

ھمواره موجب ) شده باشد ینیش بیکھ در مدل سفارش داده شده پ یدر صورت(صدور پالس توقف 

  .شود یراھبند ملھ یم توقف حرکت 

نصب  یان ھیسیمختلف با تکن یراھبند در منطق ھا لھیعملکرد مباره  شتر دریاطالعات ب یبرا

  . دیمشورت کن

راھبند در  لھیمھستند کھ از بستھ شدن ) فوتوسل( یمنیا یخودکار مجھز بھ اسباب ھا یستم ھایس

  .کنند یم یریشان وجود داشتھ باشد جلوگ یدر محدوده حفاظت یکھ مانع یصورت

ضد تصادف  یحفاظت یمنیک اسباب ایمجھز بھ ) بھ صورت استاندارد( 615BPRستم خودکاریس

  . کند یستم را محدود میزند کھ گشتاور منتقلھ بھ سمجھ

  .کند ین میرا تضم یتیرک راھبند در ھر موقعیک متوقف شدن تیدرولیستم ھیس

ر یستم آزادکننده امکان پذیفقط با استفاده از س یرک راھبند بھ صورت دستین باز کردن تیبنابر ا

  .است

     . دھد یھبند را نشان مرالھ یمدر حال حرکت بودن ) چشمک زن(گنال یچراغ س

 یدست یکارانداز
 یدست قیطر بھ دروازه دادن حرکت امکان خودکار، راھبند ستمیس یخراب ای برق قطع صورت در

 ).ریز 1 شکل( دیکن وارد قفل بھ را کننده آزاد مخصوص گوش سھ دیکل کار، نیا یبرا. دارد وجود

  

 قفل

با عرض ه  یداخل یھ بھ محوطھ ھایل نقلیوسا یکنترل دسترس یده آل برایک مانع ایستم راھبند یس

  . باشد یعبور متوسط م زانیممتر و با

  .رک راھبند استیفنر باالنس کننده ت لندر دوکاره، ویک سی ک،یدرولیشامل پمپ ھ محافظ روپوش  

قرمز رنگ است  یانعکاس یوم مجھز بھ رفلکتورھاینیل آلومیک پروفیل شده از یکرک تشیت

  . ز قابل مشاھده استین یکیکھ در تاریبطور

با درجھ محافظت  یک کھ در محفظھ ایک واحد مدار فرمان الکترونیراھبند توسط لھ یمعملکرد 

  .شود ینترل مو در داخل روپوش محافظ کار گذاشتھ شده ک یدر برابر عوامل جو یکاف

ک یک یکھ واحد کنترل الکترون یوقت. ت بستھ قرار داردیدر وضع یرک راھبند در حالت عادیت

، کند  یافت میگر دریا ھر گونھ دستگاه مولد پالس دی ییویق کنترل رادیفرمان باز کردن از طر

اند، تا آنجاکھ چرخ یدرجھ م 90ھ یرا با زاو راھبند لھیمکند کھ  یک را فعال میدرولیک دستگاه ھی

ند بھ موقعیت   .دھد یرا م یخودروھا بھ محوطھ داخل یده و اجازه دسترسیرس یت عمودیرک راھب

رک راھبند بطور خودکار پس از یم شده باشد، تیحالت خودکار تنظ یکھ دستگاه رو یدر صورت

  . شود یشدن زمان مکث بستھ م یط

راھبند بستھ  لھ یمگر الزم است تا یپالس دک یمھ خودکار انتخاب شده باشد، ارسال یاگر حالت ن

   .شود

آزاد

 1 .شکل

  .دیبچرخان ساعت یھا عقربھ خالف جھت در دور کی را کن خالص دیکل   

  .دیببند ای کرده باز یدست بطور را راھبند لھیم    

 نرمال یاتیعمل حالت بھ بازگشت
 ینیتمر یانجام کارھا یدر ط راھبند از صدور پالس ناخواستھ و فعال شدن یریجلوگ یبرا

را تا  ید مثلثید و کلیستم را قطع کنیستم بھ حالت نرمال، برق سیقبل از باز گرداندن س) مانور(

  .دید و سپس خارج کنیساعت بچرخان ینقطھ توقف در جھت موافق عقربھ ھا
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