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ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ
ﻗﺑل از اﺳﺗﻔﺎده از اﭘراﺗور  ،ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣوارد ذﮐر ﺷده  ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑروز ﺻدﻣﺎت
ﺟﺑرای ﻧﺎﭘذﯾری ﺧواھد ﺷد.
ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ در زﻣﺎن ﻧﺻب
-

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

-

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

-

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

-

ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻧﺻب اﭘراﺗور  ،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن  ،ﺣرﮐت ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻧﮕﮫ درﺑﮭﺎ و ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣﯾﺢ ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ را
ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

-

ﻓﻘط اﻓراد آﻣوزش دﯾده ﻣﺟﺎز ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﭘراﺗور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

-

ﻗﺑل از ﺑرداﺷﺗن درﭘوش ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺑرق اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور را ﻗطﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ در زﻣﺎن راه اﻧدازی
-

ﺳﯾم زﻣﯾن )  ( earthرا ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

-

ﭼﺷﻣﯽ ھﺎی راداری و ﺧطﯽ را ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

-

اﺗﺻﺎل ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﮫ ھﻧﮕر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.

-

اﺳﺗﺎﭘرھﺎی اﻧﺗﮭﺎی ﮐورس ﺣرﮐﺗﯽ درب را ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﺣل ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺻب اﯾن اﺳﺗﺎﭘرھﺎ  ،در اﻧﺗﮭﺎی ﮐورس ﺑﺎز و
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

-

درﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک در وﺿﻌﯾت ﺑﺳﺗﮫ ﻗرار دارﻧد  ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ﻟﻧﮕﮫ ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﺣرک ﺗوﺳط ﻧوار ﻣوﯾﯽ
درزﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷود  .اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه ای ﺗﻧظﯾم ﺷود ﮐﮫ ﻟﻧﮕﮫ ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﺣرک ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺳﺎﯾﯾده ﻧﺷوﻧد.

-

ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک را ﺑﺎ دﺳت ﺣرﮐت دھﯾد و ﺣرﮐت روان آﻧﮭﺎ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.

ﺑرای اﻓزاﯾش ﻋﻣر ﻣﻔﯾد اﭘراﺗور  ،ﻻزم اﺳت ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎر اﭘراﺗور ﺗوﺳط اﻓراد آﻣوزش دﯾده ﻣورد ﺑﺎرزﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺳروﯾس ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑر روی آن اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
اﺧطﺎر  :ﻗﺑل از اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری  ،ﺑرق اﺻﻠﯽ دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﻓﮭرﺳت
 -١ﻣﺷﺧﺻﺎت اﭘراﺗور ٣ ----------------------------------------------------------------------------------------
 -١٫١اطﻼﻋﺎت ﻓﻧﯽ ٣ -------------------------------------------------------------------------------------------
 -١٫٢اﺟزای اﭘراﺗور ٤ ------------------------------------------------------------------------------------------
 -١٫٣ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻘطﻊ اﭘراﺗور ٥ ------------------------------------------------------------------------------------

 -٢ﻧﺻب اﭘراﺗور ٦ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 -٢٫١ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ طول و روش ﻧﺻب ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور٦ ---------------------------------------------------------
 -٢٫١٫١ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ طول ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور٦ ---------------------------------------------------------------------
 -٢٫١٫٢ﻧﺻب ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ دھﺎﻧﮫ ورودی ٦ ----------------------------------------------------
 -٢٫٢ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ٧ ----------------------------------------------------------------
 -٢٫٣ﻧﺻب ﻣوﺗور ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ٧ --------------------------------------------------------------------
 -٢٫٤ﻧﺻب رﯾل و ﭼرخ ھﺎ ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ٨ ------------------------------------------------------------
 -٢٫٥ﻧﺻب اﺳﺗﺎﭘرھﺎ ٩ ------------------------------------------------------------------------------------------
 -٢٫٦ﻧﺻب ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﮫ ھﻧﮕرھﺎ ٩ -----------------------------------------------------------------------
 -٢٫٧ﻧﺻب ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور١٠ ------------------------------------------------------------
 - ٢٫٨ﻧﺻب ﺗﺳﻣﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕرھﺎ ١٠ ---------------------------------------------------------------------------------

 -٣اﺗﺻﺎﻻت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ اﺟزاء اﭘراﺗور ١١ ------------------------------------------------------------------------
 -٣٫١ﺑرد ﮐﻧﺗرل ١١ ---------------------------------------------------------------------------------------------
 – ٣٫٢اﺗﺻﺎل ﮐﺎﻧﮑﺗور ﻣوﺗور ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ١٢ ------------------------------------------------------------------
 – ٣٫٣اﺗﺻﺎل ﮐﺎرت ﮔﯾرﻧده رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ١٢ ------------------------------------------------------
 – ٣٫٤اﺗﺻﺎل ﭼﺷﻣﯽ راداری ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ١٣ ------------------------------------------------------------------
 – ٣٫٥اﺗﺻﺎل ﭼﺷﻣﯽ ﺧطﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ١٣ --------------------------------------------------------------------
 – ٣٫٦اﺗﺻﺎل ﻗﻔل و ﺑﺎطری ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ١٤ --------------------------------------------------------------------
 – ٣٫٧اﺗﺻﺎل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دو اﭘراﺗور ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرا ی ﻋﻣﻠﮑرد ھﻣزﻣﺎن ) ١۴-------------------- ( interlocking

 -۴ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ ١۵ -----------------------------------------------------------------------------------------------
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-١ﻣﺷﺧﺻﺎت اﭘراﺗور
-١-١اطﻼﻋﺎت ﻓﻧﯽ
BSI 108
دو ﻟﻧﮕﮫ

ﭘﺎراﻣﺗر

ﺗﮏ ﻟﻧﮕﮫ ﺑﺎزﺷو ﺑﮫ ﭼپ  /راﺳت

ﻧﺻب اﭘراﺗور ﺑر روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ دھﺎﻧﮫ ورودی

ﻧوع ﺑﺎزﺷو
ﻧوع ﻧﺻب

< 200kgs x2

< 250kgs

ﺣداﮐﺛر وزن ﻣﺟﺎز ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک

800-4000mm

700-3000mm

ﻣﺣدوده ﻣﺟﺎز ﻋرض ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک

36VDC, 85W

ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣوﺗور

150-500mm/s

ﺳرﻋت ﺑﺎز ﺷدن

100-450mm/s

ﺳرﻋت ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن

0-20s

ﻣﺣدوده زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ

<100N

ﻧﯾروی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺣرﮐت دﺳﺗﯽ ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک

70N

Latching force

AC200-250V, 50-60Hz

ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﭘراﺗور

℃-20℃-+50

ﻣﺣدوده درﺟﮫ ﮐﺎرﮐرد اﭘراﺗور
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-١٫٢اﺟزای اﭘراﺗور

ﺗﻌداد

ﻧﺎم

ﺷﻣﺎره

1

ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ) طول  ٤٢٠ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر(

1

1

ﻣوﺗور Brushless

2

1

ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن

3

4

ھﻧﮕر ) ﻧﮕﮭدارﻧده و ﺣﻣل ﮐﻧﻧده ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک (

4

1

ﺗﺳﻣﮫ )  ٧ﻣﺗر (

5

2

اﺳﺗﺎﭘر

6

1

ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ

7

2

ﺑﺳت ﺗﺳﻣﮫ ) راﺑط ﺗﺳﻣﮫ و ھﻧﮕر (

8

4

-١٫٣ﻧﻣﺎﯾش ﻣﻘطﻊ اﭘراﺗور
 -اﺑﻌﺎد ﻣﻘطﻊ اﭘراﺗور در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک دارای ﻓرﯾم آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد

 -اﺑﻌﺎد ﻣﻘطﻊ اﭘراﺗور در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﻓﺎﻗد ﻓرﯾم آﻟوﻣﯾﻧﯾوﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد
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-٢ﻧﺻب اﭘراﺗور
 -٢٫١ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ طول و روش ﻧﺻب ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور
 -٢٫١٫١ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ طول ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ) اﻧدازه ﺑرﺷﮑﺎری (
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣول ﻧﺷﺎن داده ﺷده در ﺷﮑل زﯾر  ،طول ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺑرﺷﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 = LWﻋرض دھﺎﻧﮫ ﺗردد
 = Bطول ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور

 -٢٫١٫٢ﻧﺻب ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ دھﺎﻧﮫ ورودی
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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 -٢٫٢ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور
ﺗوﺟﮫ  :ﻗﺑل از ﻧﺻب اﺟزای اﭘراﺗور ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ  ،ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮭره ھﺎی ﻧﺻب اﯾن اﺟزا را در ﺷﯾﺎر  Uﺷﮑل ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ
ﻗرار دھﯾد.
ﺗوﺳط ﭘﯾﭻ و واﺷر ﻣوﺟود در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی  ،ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن را ﺳﻣت ﭼپ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 -٢٫٣ﻧﺻب ﻣوﺗور ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور
ﻣوﺗور را ﺳﻣت راﺳت ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ﻗرار داده و ﺗوﺳط ﭘﯾﭻ و واﺷر ﻣوﺟود در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی  ،ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ﻧﺻب
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗوﺟﮫ  :ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺎﺑﯾن ﻣوﺗور و ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن ﺑرای ﻧﺻب ﮐﺎرت ﮔﯾرﻧده رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
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 -٢٫٤ﻧﺻب رﯾل و ﭼرخ ھﺎ ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور

 ﻣﺣل ﻧﺻب رﯾل و ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﭼرخ ھﺎ در ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور )  ( P2001را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد. ﻻﺳﺗﯾﮏ ارﺗﻌﺎش ﮔﯾر زﯾر رﯾل )  ( P2003را ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر در ﻣﺣل ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﻗرار دھﯾد. رﯾل )  ( P2002را ﺑر روی ﻻﺳﺗﯾﮏ ارﺗﻌﺎش ﮔﯾر ﻗرار دھﯾد. دو ﭘﯾﭻ ﺗﻧظﯾم )  ( aﭼرخ ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﻧﮕر را ﺷل ﮐﻧﯾد. دو ﭼرخ ﮐﻧﺎری ھﻧﮕر را ﺑر روی رﯾل ﻗرار داده و ﭼرخ ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر ﻣﻣﺎس ﺷود.
 دو ﭘﯾﭻ ﺗﻧظﯾم )  ( aﭼرخ ﻣﯾﺎﻧﯽ را ﺳﻔت ﮐﻧﯾد .ﭘس از ﺳﻔت ﮐردن ﭘﯾﭻ ھﺎ  ،ھﻧﮕر ﺑﺎﯾد در وﺿﻌﯾت ﻋﻣودی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد وﺣرﮐﺗﯽ روان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 -ﭼرخ ھﺎی دﯾﮕر را ﻧﯾز ﻣطﺎﺑق روش ﻓوق ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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 -٢٫٥ﻧﺻب اﺳﺗﺎﭘرھﺎ
اﺳﺗﺎﭘرھﺎ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده ﺣرﮐت ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک در اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎی ﮐورس ﺣرﮐﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎﭘرھﺎ در اﻧﺗﮭﺎی
ﮐورس ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن و اﺳﺗﺎﭘر دﯾﮕر در اﻧﺗﮭﺎی ﮐورس ﺑﺎز ﺷدن ﻧﺻب ﺧواھد ﺷد.
ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور  ،ﭘﯾﭻ اﺳﺗﺎﭘر را ﺷل ﮐﻧﯾد و اﺳﺗﺎﭘر را ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر در ﻣﺣل ﻣورد ﻧظر ﺑر روی رﯾل ﻗرار دھﯾد .ﺳﭘس
ﭘﯾﭻ اﺳﺗﺎﭘر را ﺳﻔت ﮐﻧﯾد.

 -٢٫٦ﻧﺻب ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﮫ ھﻧﮕرھﺎ
 ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر  ،ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک را ﺑﮫ ھﻧﮕرھﺎ ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد. اﮔر ﻟﻧﮕﮫ درب در راﺳﺗﺎی اﻓﻘﯽ ﺗراز ﻧﺑﺎﺷد  ،ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر ﭘﯾﭻ ھﺎی )  ( bھﻧﮕر را ﺷل ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﺷل و ﯾﺎ ﺳﻔت ﮐردنﭘﯾﭻ ﺗﻧظﯾم )  ، ( Cراﺳﺗﺎی اﻓﻘﯽ ﻟﻧﮕﮫ درب را ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﭘس از ﺗﻧظﯾم ﺣﺗﻣﺎ ﭘﯾﭻ ھﺎی )  ( bرا ﺳﻔت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 ﭘس از ﻧﺻب و ﺗﻧظﯾم ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک  ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﺳت ﺣرﮐت دھﯾد و روان ﺑودن ﺣرﮐت آﻧﮭﺎ را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد  .درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣرﮐت درب روان ﻧﺑﺎﺷد  ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼرخ ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﻧﮕر ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ ) ﺑﺧش  ( ٢٫۴را ﮐﻧﺗرل و
ﻣﺟددا ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑرای ﺗﻧظﯾم اﯾن ﭼرخ از ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ  ٠٫۵ﻣﯾﻠﯾﻣﺗری ﻣﺎﺑﯾن ﭼرخ ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﻧﮕر و ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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 -٢٫٧ﻧﺻب ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور
ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ در ﺳﻣت راﺳت ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر اﯾن ﻗطﻌﮫ را ﺗوﺳط ﭘﯾﭻ ھﺎی )  ( gﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐﺷش ﺗﺳﻣﮫ ﺗوﺳط ھرز ﮔرد ﺗﺳﻣﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود  ،ﭘﯾﺟﮭﺎی )  ( gرا در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔت ﻧﮑﻧﯾد.

 -٢٫٨ﻧﺻب ﺗﺳﻣﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕرھﺎ
 ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر ﭘﯾﭻ )  ( dرا ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺗﺳﻣﮫ را ﺑﮫ ﺑﺳت ﺗﺳﻣﮫ ﻣﺗﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد. ﺗﺳﻣﮫ را ﺑر روی ﭘوﻟﯽ ﻣوﺗور و ھرز ﮔرد ﺗﺳﻣﮫ ﻗرار داده و ﭘس از اﻧدازه ﮔﯾری طول ﺗﺳﻣﮫ اﺿﺎﻓﮫ آن را ﺑرش دھﯾد. ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر دو ﺳر ﺗﺳﻣﮫ را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻣﺎس ﮐرده و در داﺧل ﺑﺳت ﺗﺳﻣﮫ ﻗرار دھﯾد .ﭘﯾﺞ )  ( dرا ﺳﻔت ﮐﻧﯾد. -ﺗوﺳط ﭘﯾﭻ ھﺎی )  ( eﺑﺳت ﺗﺳﻣﮫ را ﺑﮫ ھﻧﮕر ﻣﺗﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﮐﺷش ﺗﺳﻣﮫ  ،ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ را ﺑﺎ دﺳت ﺑﮫ ﺳﻣت را ﺳت ﻓﺷﺎر دھﯾد . ﭘﯾﭻ )  ( hرا ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل زﯾر در ﺳﻣت ﭼپ ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ ﺑﮫ ﭘروﻓﯾل اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور ﻣﺗﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد. ﭘﯾﭻ ﮔوﺷﺗﯽ را ﻣﺎﺑﯾن ﭘﯾﭻ )  ( hو ﭘﺎﯾﮫ ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ ﻗرار داده و ھرزﮔرد ﺗﺳﻣﮫ را ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ ﺗﺳﻣﮫﮐﺷﯾده ﺷود.
 -ﺳﭘس ﭘﯾﭻ ھﺎی )  ( gرا ﺳﻔت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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-٣اﺗﺻﺎﻻت اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ اﺟزاء اﭘراﺗور
 -٣٫١ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن

 – Bﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣوﺗور
 - Aﺳوﮐت ورودی ﺑرق 220VAC
 – Dﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی رادار ﺳﻣت داﺧل و ﺑﯾرون و ﭼﺷﻣﯽ اﯾﻣﻧﯽ
 – Cﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﺎژول ﮔﯾرﻧده رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل
 – R.Pﭘﺗﺎﺳﯾوﻣﺗرھﺎی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن
 – Kدﯾپ ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن
 – Hﻧﻣﺎﯾﺷﮕر LED
 - Gﺷﺳﺗﯽ ﺗﺳت ﻋﻣﻠﮑرد اﭘراﺗور
 – Eﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺗﺻﺎل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دو اﭘراﺗور ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ھﻣزﻣﺎن )(interlocking
 – Fﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺑﺎطری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ) (back-upو ﻗﻔل
دﯾپ ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ
)(K
1

ON

OFF

ﺑﺎ ﻗطﻊ ﺑرق  ٢٢٠وﻟت اﭘراﺗور ،
اﭘراﺗور ﺗﺎ اﺗﻣﺎم ﺷﺎرژ ﺑﺎطری ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد
ﻋﺎدی ﺧود اداﻣﮫ ﺧواھد داد

ﺑﺎ ﻗطﻊ ﺑرق  ٢٢٠وﻟت اﭘراﺗور ،
اﭘراﺗور ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت دﯾپ ﺳوﺋﯾﭻ ۴
ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد

2

primary induction
secondary induction
ﺳوﺋﯾﭻ ﯾﮏ زﻣﺎن:ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ﺳوﺋﯾﭻ ﯾﮏ ﺳوﺋﯾﭻ در دو زﻣﺎن:ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎ ﺳوﺋﯾﭻ دو
زﻣﺎن،ﯾﮑﯽ ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن و دوم ﺑرای ﺑﺳﺗن.
زﻣﺎن،درب ﺑﮫ ﺻورت اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود.

3

ﺟﮭت ﺑﺎزﺷو ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت
ﺑﺎ ﻗطﻊ ﺑرق  ٢٢٠وﻟت اﭘراﺗور ،
درب ﺗوﺳط ﺑﺎطری ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺷده و ﺑﺎز ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.

4
) دﯾپ ﺳوﺋﯾﭻ(OFF =١

ﺟﮭت ﺑﺎزﺷو ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ
ﺑﺎ ﻗطﻊ ﺑرق ٢٢٠وﻟت اﭘراﺗور ،
درب ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﺗوﺳط ﺑﺎطری ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود.

ﭘﺗﺎﺳﯾوﻣﺗرھﺎ
RP1
RP2
RP3

ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﺗﻧظﯾم ﺳرﻋت ﺑﺎز ﺷدن درب
ﺗﻧظﯾم ﺳرﻋت ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب
ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯾرﺑﺳﺗﮫ ﺷدن اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
11

ﺗﻧظﯾم ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﭘراﺗور ) ﻣﻌﮑوس ﺷدن ﺣرﮐت در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ (
RP4
ﺗوﺟﮫ  :ﭼرﺧش ﭘﺗﺎﺳﯾوﻣﺗر در ﺟﮭت ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت  ،ﻣﻘدار ﭘﺎراﻣﺗر را اﻓزاﯾش ﺧواھد داد

 – ٣٫٢اﺗﺻﺎل ﮐﺎﻧﮑﺗور ﻣوﺗور ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن
ﺗوﺟﮫ  :ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﺣل ﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑﺎﯾد در ﺣﺎﻟﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ ﺑرق  ٢٢٠وﻟت اﭘراﺗور و ﺑرق ﺑﺎطری ﻗطﻊ ﺑﺎﺷﻧد.

 – ٣٫٣اﺗﺻﺎل ﮐﺎرت ﮔﯾرﻧده رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن
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 – ٣٫٤اﺗﺻﺎل رادارھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن
رادار  : ١ﺳﻣت ﺧﺎرج

رادار  : ٢ﺳﻣت داﺧل

 – ٣٫٥اﺗﺻﺎل ﭼﺷﻣﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن
ﺗوﺟﮫ  :ﭼﺷﻣﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﻓرﺳﺗﻧده و ﮔﯾرﻧده ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼ در ﯾﮏ راﺳﺗﺎ ) ھم ارﺗﻔﺎع ( ﻧﺻب ﺷوﻧد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم
دﭼﺎر ﺧطﺎ ﺧواھد ﺷد.

13

 – ٣٫٦اﺗﺻﺎل ﻗﻔل و ﺑﺎطری ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن
 :UPSﺑﺎطری

ﻗﻔل12 VDC :

 – ٣٫٧اﺗﺻﺎل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ دو اﭘراﺗور ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرا ی ﻋﻣﻠﮑرد ھﻣزﻣﺎن ) ( interlocking
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-٤ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ
اﮔر اﭘراﺗور ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﮑردی ﻧدارد و ﻣﻌﯾوب ﺷده اﺳت  ،ﻣراﺣل زﯾر را ﺑرای ﻋﯾب ﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد :

ﻣوارد زﯾر را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد :
 (1ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک ﺑﮫ ﻟﻧﮕﮫ ﺛﺎﺑت و ﯾﺎ دﯾواره ھﺎی ﮐﻧﺎری
ﺳﺎﯾﯾده ﻣﯽ ﺷود.
 (2ﮔردوﺧﺎک زﯾﺎد در ﻣﺳﯾر رﯾل وﺟود دارد.
 (3ھداﯾﺗﮕرھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک ﻣﻌﯾوب ﺷده اﺳت
 (4ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک در راﺳﺗﺎی ﻋﻣودی ﭼرﺧﯾده اﻧد
 (٥ﻗﻔل ﻣﻌﯾوب ﺷده اﺳت

درب ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
ﺣرﮐت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد

 .١ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد
 .٢درب را ﺑﺎ دﺳت ﺑﺎز و
ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾد
اﮔرﺣرﮐت
درب روان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﺻﻠﯽ اﭘراﺗور را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد

اﭘراﺗور ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
اﺣﺗﻣﺎل دارد ﺗراﻧس اﭘراﺗور
ﻣﻌﯾوب ﺑﺎﺷد.

ﻣﺷﮑل ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﺻﻠﯽ ﺑرطرف ﺷد

 (١رادار ﻣﻌﯾوب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 (٢ﺳﯾم راﺑط ﺑﯾن رادار و
ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی  S1-S2ﻣﻌﯾوب
ﺷده اﺳت .

اﮔر درب ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ
اﺻﻠﯽ
ﻣﺷﮑﻠﯽ
ﻧدارد
 .١ﺑرق اﭘراﺗور را وﺻل ﮐﻧﯾد.
 .٢ﺳﯾﻣﮭﺎی  S1-S2رادار را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد .
 S1-S2 .٣را ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓرﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن ﺻﺎدر ﺷود.

اﮔر درب
ﺣرﮐت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد

ﺗﺎﺑول ﻓرﻣﺎن ﻣﻌﯾوب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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اﮔر ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎدی اﭘراﺗور در ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐورس ﺑﺎز ﺷوی درب )  ( self-learningو ﯾﺎ در ﺣﯾن ﺣرﮐت درب ﻣﺧﺗل
ﺷود  ،ﻣوارد زﯾر را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد :
ﺗوﺟﮫ  self-learning :اوﻟﯾن ﺣرﮐت درب در ﺟﮭت ﺑﺎز ﺷدن ﭘس از وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق اﭘراﺗور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ
ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ اﺳﺗﺎﭘر اﻧﺗﮭﺎی ﮐورس ﺑﺎزﺷدن ﺣرﮐت ﮐرده و اﯾن ﻣﯾزان ﺑﺎزﺷدن در ﺣﺎﻓظﮫ ﺑرد ﮐﻧﺗرل ذﺧﯾره ﺧواھد
ﺷد.
-١
-٢
-٣
-۴
-۵
-۶
-٧

آﯾﺎ اﭘراﺗور در زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ؟
آﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﻗطﻌﺎت اﭘراﺗور ﮐﻧﺗرل ﺷده و ﻗطﻌﺎت ﻓرﺳوده ﺗﻌوﯾض ﺷده اﻧد ؟
آﯾﺎ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﭘراﺗور ﻗطﻊ ﻧﺷده اﺳت ؟
آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﯾن ﭼﺷﻣﯽ ھﺎی ﺧطﯽ ﻗرار ﻧدارد و ﯾﺎ ﭼﺷﻣﯽ ھﺎ ﮐﺛﯾف ﻧﺷده اﻧد ؟
آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺣرﮐت درب را ﻣﺧﺗل ﮐرده اﺳت ؟
آﯾﺎ درب ﺣرﮐﺗﯽ روان دارد ) ﭼرخ ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﻧﮕر ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻧدارد و ﯾﺎ ھداﯾﺗﮕرھﺎی ﭘﺎﯾن ﻟﻧﮕﮫ ﻣﺗﺣرک ﻣﻌﯾوب
ﻧﺷده اﺳت (
آﯾﺎ ﭼﺷﻣﯽ ھﺎی راداری  ،رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل و ﮐﺎرت ﮔﯾرﻧده  ،ﻗﻔل  ،ﭼﺷﻣﯽ ھﺎی ﺧطﯽ و ﻏﯾره ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ؟

ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﻓوق  ،ﻣﻌﯾوب ﺷدن اﭘراﺗور ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر ﺑﺎﺷد :
رﻓﻊ ﻋﯾب
 .1ﺗوﺳط ﭘﺗﺎﺳﯾوﻣﺗر ھﺎ
ﺳرﻋت درب را ﺗﻧظﯾم
ﮐﻧﯾد
 .2ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﺧﺗﻼل
در ﺣرﮐت ﻋﺎدی درب
ﺷده اﺳت را ﺑرطرف
ﮐﻧﯾد.
.1
.2
.3
.4
.5
.1

.2
.3
.4

ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را وﺻل
ﮐﻧﯾد.
رادار را رﻓﻊ ﻋﯾب ﮐﻧﯾد.
اﭘراﺗور را از وﺿﻌﯾت
ﻗﻔل ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد.
ﮔرد و ﻏﺑﺎر و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺳﯾر
رﯾل را ﺑرطرف ﮐﻧﯾد.
ﺳﯾم ھﺎ ی ﻗطﻊ ﺷده را
وﺻل وﯾﺎ ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.
ﺟﺳم ﻣﺗﺣرک را از
ﻣﺣدوده ﺗﺣت ﭘوﺷش
رادار دور ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ رادار
ﻣﻌﯾوب را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.
ﮔرد و ﺧﺎک ﭼﺷﻣﯽ اﯾﻣﻧﯽ
را ﺑرطرف ﮐﻧﯾد
ﭼﺷﻣﯽ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ را ھم
راﺳﺗﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺳﯾم ھﺎی ﻣﻌﯾوب را
ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.

دﻻﯾل

ﮐﻧﺗرل
 .1ﻋﻠت ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾن درب ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﭘﺗﺎﺳﯾوﻣﺗرھﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .2ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد و
درب را ﺑﺎ دﺳت ﺣرﮐت دھﯾد.
آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ در زﯾر درب و ﯾﺎ
داﺧل اﭘراﺗور ﻣﺎﻧﻊ از ﺣرﮐت
روان درب ﺷده اﺳت.
.1
.2
.3
.4

ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻل ﺑودن ﺑرق
دﺳﺗﮕﺎه را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ اﭘراﺗور در وﺿﻌﯾت ﻗﻔل
ﻗرار دارد ؟
ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد و
درب را ﺑﺎ دﺳت ﺣرﮐت دھﯾد .
آﯾﺎ ﺣرﮐت درب روان اﺳت ؟
ﺳﯾم ﺑﻧدی را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.

 .1ﺳرﻋت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺧﯾل ﮐم
ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.
 .2ﯾﮑﻧﻔر ﺑﺎ درب ﺑرﺧورد ﮐرده و
درب از ﺗﻧظﯾم ﺧﺎرج ﺷده اﺳت
و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺣرﮐت روان درب را
ﻣﺧﺗل ﮐرده اﺳت .

.1
.2
.3
.4
.5

ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻐذﯾﮫ اﭘراﺗور ﻗطﻊ اﺳت
رادار اﯾراد دارد
اﭘراﺗور در ﺣﺎﻟت ﻗﻔل ﻗرار دارد
ﮔردو ﺧﺎک زﯾﺎد در ﻣﺳﯾر رﯾل
ﻗرار دارد.
ﺳﯾم ﺑﻧدی اﺟزای اﭘراﺗور اﯾراد
دارد.

ﻣﺷﮑل

درب ﺧﯾﻠﯽ آھﺳﺗﮫ
ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ
ﺣرﮐت رواﻧﯽ ﻧدارد

درب ﺣرﮐت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد

 .1ﯾﮏ ﺟﺳم ﻣﺗﺣرک در ﻣﺣدوده
ﺗﺣت ﭘوﺷش رادار ﻗرار دارد و
 .1رادار ﯾﮑﺳره ﻓﻌﺎل اﺳت و ﻓرﻣﺎن
ﯾﺎ رادار ﻣﻌﯾوب ﺷده اﺳت.
ﺑﺎز ﺷدن ﻣﯽ دھد.
 .2ﮔرد و ﺧﺎک ﺑر روی ﭼﺷﻣﯽ
 .2ﭼﺷﻣﯽ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺷده اﻧد
اﯾﻣﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ ﮔﯾرﻧده-
درب ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود
و ﻓرﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن ﻣﯽ دھﻧد.
ﻓرﺳﺗﻧده ﭼﺷﻣﯽ اﯾﻣﻧﯽ در ﯾﮏ
 .3وﺿﻌﯾت ﮐﻧﺗﺎﮐت  s1-s2ﺑﮫ
راﺳﺗﺎ ﻗرار ﻧدارد.
ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺑﺳﺗﮫ )  ( N.Cﺗﺑدﯾل ﺷده
 .3ﺳﯾم ھﺎی ﻣﺗﺻل ﺑﮫ  s1-s2را
اﺳت .
ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد .آﯾﺎ درب ﺷروع ﺑﮫ
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣﯽ ﮐﻧد؟
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.1
.2
.3
.4
.5

ﺟﺳم ﻣﺗﺣرک را از
ﻣﺣدوده رادار ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد.
ﻣﻧﺑﻊ ﺗوﻟﯾد اﻣواج
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را از درب
دور ﮐﻧﯾد.
زاوﯾﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺣرﮐت
رادار را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
ﻻﻣپ ﻓﻠورﺳﻧت را از
ﻣﺣدوده رادار دور ﮐﻧﯾد.
رادار را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.

وﺿﻌﯾت رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل را ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت ﺗردد دو طرﻓﮫ ﺗﻐﯾﯾردھﯾد

.1
.2
.3
.4
.5

آﯾﺎ ﺟﺳم ﻣﺗﺣرﮐﯽ در ﻣﺣدوده
ﺗﺣت ﭘوﺷش رادار وﺟود دارد؟
آﯾﺎ اﻣواج اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدﯾدی
در ﻧزدﯾﮑﯽ درب وﺟود دارد ؟
آﯾﺎ ﻣﺣدوده ﺗﺣت ﭘوﺷش رادار
ﺑﺎ ﻣﺣدوده رادار دﯾﮕری ﺗداﺧل
دارد ؟
آﯾﺎ ﻻﻣپ ﻓﻠورﺳﻧت در ﻣﺣدوده
ﺗﺣت ﭘوﺷش رادار ﻗرار دارد ؟
رادار ﮐﯾﻔﯾت ﺳﺎﺧت ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ
دارد.

وﺿﻌﯾت ﺑﺎزﺷوی ﮐﺎﻣل  /زﻣﺳﺗﺎﻧﮫ
را ﺑر روی رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد.

ﭘﯾﭻ ھﺎی ھﻧﮕر را ﮐوﺗﺎه ﯾﺎ
ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد.

ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎدی رادار
ﻣﺧﺗل ﺷده اﺳت

درب ﺧود ﺑﮫ ﺧود و
ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود

اﭘراﺗور در وﺿﻌﯾت ﺑﺎزﺷوی
زﻣﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت.

درب ﮐﺎﻣل ﺑﺎز
ﻧﻣﯽ ﺷود

ﭼرخ ھﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﭻ ھﺎی ھﻧﮕر ﺳﺎﯾﯾده
ﻣﯽ ﺷود

ﺻدای ﻏﯾر ﻋﺎدی
در ھﻧﮕﺎم ﺣرﮐت
درب ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود

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

ھﻧﮕرھﺎ  :ھر  ٢ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر
ﻻﺳﺗﯾﮏ اﺳﺗﺎﭘرھﺎ  :در ھر دوره ﺳروﯾس و ﻧﮕﮭداری
رﯾل ھﺎ  :ھر  ۵ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر
ﺗﺳﻣﮫ  :در ھر  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﯾﮑل ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
ھداﯾﺗﮕرھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﻟﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک  :در ھر دوره ﺳروﯾس و ﻧﮕﮭداری

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.

.

17

