
 
 ھا نیماش مطابقت باره در اروپا ھیاتحاد عضو یکشورھا ھیانیب

  B) بخش ,II مھیضم ,EEC 89/392 شماره ھیامر(

  FAAC S.p.A .:سازنده

 Via Benini, 1 :درسآ

40069 - Zola Predosa 

BOLOGNA - ITALY 

  642 ,640 ,620ون یستم اتوماسیس   :نام با نیماش کھ داردیم اشعار لھیبدنوس

 تاژ با ماشین یجھت ادغام در ماش آن بھ  یبعد یھ ھایو اصالح EEC 89/392ھ اروپا بھ شماره یھ اتحادیتحت مفاد امر ینیجاد ماشیگر بھ منظور این آالت دیا مون
 .ساختھ شده است EEC 93/68و  EEC, 93/44 EEC 91/368 یشماره ھا

 یھ ھاینفک امریال یمنیبا الزمات ا EEC ر مطابقت داردیز: 
 73/23ھ شماره یامر EEC  93/68بھ شماره  یھ بعدیو اصالح EEC ،   

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

 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 EEC 98/392ھ اروپا بھ شماره یھ اتحادیط مندرج در امریبا شرا

  

 January 1997 1  ،بولونا

عامل ریمد  

A. Bassi 
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  نصب کننده یمھم برا یھایادآوری

یعموم یمنیا یھا ھیتوص   

ر را بدقت مطالعھ و یز یافراد، تمام دستورالعمل ھا یمنینان از ایجھت حصول اطم د،ینما یم ھیتوص دایاک FAACشرکت  !توجھ) 1
  .بھ افراد گردد ید غلط محصول ممکن است موجب وارد آمدن صدمات جدا کاربرینصب . دیینما یرویپ

 ین مواد از جملھ منابع احتمالیرا اید زیکن یریجلوگ) رهیرن و غیاستا یک ، پلیمانند پالست( یکودکان بھ مواد بستھ بند یاز دسترس) 2
  .شوند یخطر محسوب م

  .دیه حاضر را بھ دقت بخوانجزو یقبل از شروع بھ نصب محصول ابتدا دستورالعمل ھا) 3
  .دیکن یحفظ و نگھدار یمراجعات آت یر را برایز یدستورالعمل ھا) 4
کھ بطور  یگریھرگونھ استفاده د. و ساختھ شده است ین جزوه طراحیموارد استفاده مندرج در ا ین محصول بطور اخص برایا) 5

  .ا از منابع خطر محسوب شودی/ب محصول را بھ خطر انداختھ وکارکرد مناس/طین نشده باشد ممکن است شراین جزوه معیح درایصر
ر از آنچھ یغ یستم راھبند خودکار در مواردیا استفاده از سیاز کاربرد نامناسب و  یت ناشیھرگونھ مسئول FAAC S.p.Aشرکت ) 6

  .دینما یآن ساختھ شده است را از خود سلب م یبرا
 یمنیا یبرا یر از خطرات جدیا بخارات اشتعال پذیوجود گازھا : دیکن ینفجار خوددارقابل ا ین دستگاه در اتمسفرھایاز نصب ا) 7

  .شود یمحسوب م
 CEN pr EN 12605و   UNI8612, CEN pr EN 12604 یھ اروپا بھ شماره ھایاتحاد ید با مفاد استانداردھایستم بایس) 10و8

مناسب، عالوه بر  یمنین ایتام ی، براییر اروپایغ یدر کشورھا. باشد C + Eد یون بایاتوماس یمنیمطابقت داشتھ باشد؛ درجھ ا
  .ت شوندید رعایز باین یفوق الذکر، مقررات مل یاستانداردھا

 یا ھرگونھ دفرمھ شدگیمناسب در ساخت دروازه ھا ودرب ھا و  یفن یت استانداردھایاز عدم رعا یت ناشیمسئول FAACشرکت ) 9
  .دینما ین محصول رخ دھد را از خود سلب میه از ان استفادیآنھا کھ ممکن است در ح

  . دیستم، ابتدا برق آن را قطع کنیس یبر رو یقبل از انجام ھر کار) 11
. باشد مجھز شتریب ای متریلیم 3 شدن باز فاصلھ با تمام پل یاتورینید میک کلید بھ یستم راھبند خودکار بایس یھ برق اصلیمنبع تغذ) 12

  . دیکن استفاده آمپر 6 پل تمام یحرارت قطع یاتورینیم دیکل کی از شود یم ھیتوص
  .ستم نصب شده باشدیدر باالدست س 0.03Aل با آستانھ قطع یفرانسید دیک کلید کھ یینان حاصل نمایاطم) 13
م ین سیھمچن. بھ آن وصل شده باشد یفلز یح و کامل ساختھ شده باشد و قسمت ھایستم ارت بطور صحید کھ سیینان حاصل نمایاطم) 14
  .دین کنیزرد عملگر را اتصال زم/سبز
 یر اسباب ھایدر ھر حال، نصب سا. باشد یک اسباب ضد برخورد شامل کنترل کشتاور میستم دربازکن خودکار مجھز بھ یس) 15

  .  است یز ضرورین یمنیا
حفاظت خود در برابر خطرات  یدر محل ھا از ھر گونھ احتمال خطر) رهیلبھ و غ یچ ھایت سوئیمیفوتوسل ھا، ل( یمنیالوازم ) 16

  .   کنند یشدن آنھا حفاظت م یچیا قیافراد و /اءیر افتادن اشیمانند تصادف، گ یکیحرکات مکان
 بم دریک پالک اخطار کھ بھ فرین یو ھمچنFAAC LAMP, MINILAMP) مانند (گنال یک چراغ سیاستفاده از حداقل ) 17

  .   شود یھ میستم توصیھر س یذکر شد برا 16ف یکھ در رد ییھالوازمنصب شده باشد عالوه بر 
و عملکرد کارآمد  یمنیگر را از لحاظ مسائل ایاز استفاده از قطعات ساخت سازندگان د یت ناشیھر گونھ مسئول FAACشرکت ) 18
  .  دینما یستم راھبند خودکار ازخود سلب میس

  .دیکن استفاده FAAC ساخت اصل قطعات از ینگھدار و ریتعم اتیعمل انجام یبرا )19
  .   دیکن یخوددار خودکار راھبند ونیاتوماس ستمیس قطعات در یدستکار ھرگونھ از) 20
 ین کتابچھ اخطارھایو ھمچن یستم در موارد اضطراریس یدست یھ اطالعات مرتبط با کاربریشرکت نصب کننده موظف است کل) 21

  . دار قرار دھدیار خریھمراه محصول را در اخت
  .دیکن یریکھ مشغول کار است جلوگ یستم راھبند خودکار ھنگامیاز توقف افراد در کنار س) 22
ستم اجتناب ید تا از فعال شدن ناخواستھ سیا ھرنوع دستگاه مولد پالس را از دسترس کودکان دور نگھداریدستگاه کنترل از راه دور ) 23

  .شود
  .دیریرات مراکز مجاز تماس بگید و تنھا با کارکنان واحد تعمیکن یودتان خوددارا توسط خیرات مستقیاز انجام ھرگونھ تعم) 24
  .  ستیحاضر ذکر نشده باشد مجاز ن یکھ در جزوه دستورالعمل ھا یاتیانجام ھرگونھ عمل) 25
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 MPS 624 & 642 - 640 - 620 مدل خودکار راھبند ستمیس 

د رنگ مجھز یسف یومینیالوم مانعلھ یم  کیاز  MPS 624 & 642 - 640 - 620ستم راھبند خودکار، مدل یس

استر  یالکتروفورز قرار گرفتھ و با رنگ پلات یکھ تحت عمل یفوالد ک محفظھی وقرمز  یرفلکتورانعکاسبھ 

ستون یک و دو پیدرولیک واحد توان ھیر دارد کھ شامل در داخل محفظھ قرابا زو  را  .ل شده استیرنگ شده تشک

 یک فنر کھ بر روی .آورند یبھ گردش در م (rocker arm)  یک انگشتیراھبند را توسط  یستون ھایپ. است

ک یمان الکترونن شامل مدار فریمحفظھ ھمچن .کند یرک راھبند را باالنس میستون ھا سوار شده است تیاز پ یکی

ک یضد تصادف و  یمنیستم این مجھز بھ سیستم ھمچنین سیا. شده نصب شده است یبندآب  بھک جعیاست کھ در 

 آچارخالصک یکند، بھ اضافھ  یکھ باشد متوقف م یتیراھبند را در ھر موقع لھیمگر است کھ ید یمنیلھ ایوس

 ,620ون  یاتوماس یاستم ھیس. ردیگ یستم مورد استفاده قرار میس یا خرابیکھ در ھنگام قطع برق و  یدست یساز

640, 642 & 624 MPS و  یاماکن طراح یھ  بھ محوطھ داخلیل نقلیوسا یبھ منظور کنترل نمودن دسترس

. ستیستم مجاز نین سیاز ا یگریچگونھ استفاده دیھ. ساختھ شده است
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ھوا ورود شبکھ  

 

(620 Rapid یھا مدل فقط 640 و ) 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

لھیم    
چپ سمت کورس یکیمکان ضامن  

محرکھ انتقال مجموعھ  
راست دست کورس حد میتنظ قابل بادامک  

چپ دست کورس حد میتنظ قابل بادامک  
یانگشت  

چپ سمت چیسوئ تیمیل  
روغن لتریف درپوش  
یریھواگ چیپ  

کن خنک یھا پره  
چپ سمت ستونیپ یریھواگ چیپ  

چپ سمت ستونیپ  
کیدرولیھ توان واحد  
چپ سمت اتصال لولھ  

رنگ قرمز پس-یبا چیپ  
رنگ سبز پس-یبا چیپ  

 محفظھ
چپ سمت کابل عبور سوراخ  

مھار چیپ  
مبنا صفحھ  
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Fig. 1 

راست سمت کابل عبور چیپ  
نیزم اتصال میس اتصال چیپ  

کابل لولھ  
624 MPS کیالکترون فرمان مدار واحد  

راست سمت اتصال لولھ  
لھیم ساز آزاد اھرم  

460 mm فنر ساپورت تیموقع  
ھوا یورود شبکھ  

راست سمت ستونیپ  
400 mm فنر ساپورت تیموقع  

باالنس فنر ساپورت  
باالنس فنر  

راست سمت ستونیپ یریھواگ چیپ  
یحرارت پروب  

(620 rapid یھا مدل یبرا فقط 640 و ) 
راست سمت چیسوئ تیلم 35  
باالنس میتنظ مھره 36  
راست سمت کورس یکیمکان استاپ 37  

 2 .شکل

  یفن مشخصات و حاتیتوض - 1
 

 

  راھبند رکیت یفن مشخصات -1 جدول

راھبند رکیت مدل  

راھبند رکیت طول جداکثر  (m) 

شدن باز مدت طول حداکثر  (s) 
( توقف یھا زمان احتساب بدون ) 

یا ھیزاو یتند  (r.p.m.) 
پمپ انیجر یدب  (l/min) 

گشتاور حداکثر  (Nm) 

620/642 
عیسر  

2 
2.5 4 
3 
<2 <3 

7.5 
2 
90 

5 
1.5 
110 

620/642 
 استاندارد
2 

2.5 4 
3 

3,5  4,5 

4.2 
1 

150 

3.3 
0.75 
200 

640/642 
 استاندارد

4 
5 
4 

6 

5,5 

7 

8 

3.7 2.7 1.8 
2 1.5 1 

210 340-370 
250 

راھبند یھا رکیت انواع /صاف  زیآو پرده با  / یمفصل  
کار چرخھ  100% 70% 100% 
ھیتغذ منبع  230 V~ (+6 -10 %) 50 Hz 

شده جذب توان  (W) 220 
روغن نوع  FAAC XD 220 

)تریل جسب بر( روغن مقدار   2 
موتور چیپ میس یحرارت قطع  120° C 

تصادف ضد ستمیس  پس- یبا یرھایش بھ مجھز استاندارد صورت بھ 
کار طیشرا یدما محدوده  -20 to +55 °C 

محفظھ محافظ روکش یکاتد   
محفظھ یسطح پرداخت  RAL 2004 استر یپل رنگ  

محفظھ یحفاظت یبند طبقھ  IP 54 
 73 84 (kg) وزن

محفظھ ابعاد  WxHxD (mm) 5.  4 یھا شکل بھ دیکن نگاه   
 یکیالکتر موتور یفن مشخصات

 2,800 1,400 (Rpm) سرعت
 200 200 (W) توان

یکش انیجر  (A) 1 1.2 
ھیتغذ منبع  230V~ (+6 -10 %) 50 Hz 
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 :نکتھ کار چرخھ رحداکث یمنحن - 1.1
  .دھد یم (F)از چرخھ کار  یرا بھ عنوان تابع (T)امکان بدست آوردن زمان کار  یمنحن

چرخھ کار % 100توانند با  یم 642/70و  rapid, 640, 642 R/40 620 یعملگر ھا: مثال

 std/40 642 و 620استاندارد  یمدل ھا. را بھ فن خنک کن مجھزاندیکار کنند، ز یبطور دائم

  .چرخھ کار، کار کنند% 70با  یتوانند بطور دائم یم

 ین تر از منحنییآن را در پا یستم، محدوده کارینان از عملکرد مناسب سیاطمجھت حصول 

  .دیم کنیتنظ

  .دیاستفاده کن یکیالکتر ینصب کابل ھا یر برایا انعطاف پذی/سخت و یمکشیس یاز لولھ ھا) 1

 یمدار فرمان را بطور جداگانھ از کابل ھا یلوازم کمکف یولتاژ ضع یھا یھمواره کابل کش) 2

  .دیولت انجام دھ 230ھ یتغذ

  .دیجداگانھ استفاده کن یاز ھر گونھ تداخل امواج از غالف ھا یریجلوگ یبرا

 ابعاد -3

 

 ستمیس کار چرخھ یمنحن                                           

 

 
 

 
 

 

105,3 

. A-A 

لمتریم حسب بر ریمقاد  

  .صادق است C°24ط کار یفوق در باره درجھ حرارت شرا یمنحن: نکتھ مھم

  .گردد یم% 20زان ید موجب کاھش چرخھ کار بھ میم خورشیتابش مستق

 کار چرخھ اسبھمح                                                        

Ta + Tc 
%F = 

Ta + Tc + Tp + Ti 
X 100 

 :رابطھ نیا در کھ
Ta = کردن باز زمان  

Tc = بستن زمان  
Tp = مکث زمان  

Ti = یبعد کلیس و کامل کلیس کی نیب یزمان یتوال  

 

کل نسبت بھ زمان ) بستن+ باز کردن (ستم عبارت است از درصد زمان کار موثر یچرخھ کار س

  ). مکث یزمان ھا+ بستن + دن باز کر(کل یس

  :شود یر محاسبھ میچرخھ کار با استفاده از فرمول ز

5 

 

لمتریم حسب بر ریمقاد  
 ستمیس کردن نصب -4

 ھیاول یھا چک - 4.1

 ارداستاند نصب ییجانما - 2                         

 

نان حاصل یر اطمیکار کند، از وجود الزامات ز یمنیح و ھمراه با ایستم بطور صحیآنکھ س یبرا

  :دییفرما

 یبرق باالسر یا کابل ھایچگونھ موانع ید با ھین حرکت خود نبایرک راھبند در حیت 

 .دیبرخورد نما

 ت یحما یون بھ اندازه کافیھ فوندانسیباشد کھ از پا ید بھ گونھ این و خاک بایمشخصات زم

 .دینما

 وجود ون یھ فوندانسینصب پا یبرا ید در محل خاکبرداریابن یا کابل برقیچگونھ لولھ و یھ

 .داشتھ باشد

 ھ قرار دارد، بھتر یل نقلیکھ محل نصب محفظھ در معرض عبور و مرور وسا یدر صورت

 .دیمحافظت بعمل آ یتصادف یاز آن در برابر برخوردھا ل مناسبیاست با استفاده از وسا

 ن مناسب باشدیاتصال زم ید کھ محفظھ دارایچک کن  .      
Mod.620 / 640 / 642 رکیت یھا مدل  

ھا فوتوسل  
دار دیکل چیسوئ  

گنالیس چراغ  
رندهیگ  

 راھبند صفحھ ردنک نصب – 4.2

 3 .شکل
  .دیمونتاژ کن 6را بر طبق شکل راھبند صفحھ ) 1

  ). نرم ین ھایمخصوص زم(د یآماده کن 7ون بر طبق شکل یھ فوندانسیک پای) 2
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 4 .شکل

 5 .شکل



 
  . دین کنیبرق آن تام یکابل ھا یبرا یا چند لولھ کابل کشیک ید، و ینصب کن 4صفحھ مبنا را بر طبق شکل ) 3

  یکینصب مکان -4.3

نصب  یمحفظھ را طور. دیا استفاده از چھار عدد مھره ارسال شده بھ صفحھ مبنا ببندب 8محفظھ را بر طبق شکل ) 1

  .دکھ درب آن رو بھ سمت داخل محوطھ باشدیکن

 .دیم کنیتنظ یعملکرد دست یرو 6حات قسمت یعملگر را بر طبق توض) 2

   

  .دیکن ینگھدار ید و آنھا را درمحل مطمئنیباز کن 9را بر طبق دستورالعمل شکل  یریچ ھواگیدو عدد پ) 3

  .دینصب کنb 10و  10 یارسال بر طبق شکل ھا یچ ھایراھبند را با استفاده از پ لھ یم)4

    لھ یم د در جھت بستھ شدنیراھبند با لھیمک داریبھ الستسمت ل. 620)فقط مدل (د یدر پوش سوراخ را ببند 

  . قرار داشتھ باشد

    باالنس بودن. دیم کنیباز و بستھ شدن تنظ یکورس ھا یبرا 11را بر طبق شکل  یکیمکان یاستاپ ھا) 5

. دیچک کن 4.4حات پاراگراف یرک راھبند را بر طبق توضیت

  

 9 .شکل
 6 .شکل

 7 .شکل 10 .شکل

 10b .شکل 8 .شکل
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 باالنس فنر کردن میتنظ - 4.4

 

 

 

 ھ آمده است ارسالیکھ در سفارش اول لھیمق یطول دق یراھبند از مبدا کارخانھ بھ صورت باالنس شده برالھ یم نکتھ مھم

  ).2.3مت ھا و جدول یست قیرک راھبند در لیسفارش ت ید بھ مشخصات فنیکن نگاه(شود  یم

  دیر را اجرا کنیاز باشد، مراحل زیمورد ن لھ یم ف باالنسیم کردن ظریکھ تنظیدر صورت

. دیآزاد کن 6عملگر را بر طبق شکل ) 1

  

د یم کنیھ را با استفاده از آچار تخت ارسال شده تنظیاول یریبارگ (ring nut)  یوشواره اگمھره 
ثبات خود راحفظ  °90 و  °0 یت ھایباالنس است کھ در موقع یرک راھبند ھنگامیت). 12شکل (

  .دینما
را در جھت عقربھ ھا ساعت   یگوشواره امھره خواھد بستھ شود،  یرک راھبند میکھ تیدر صورت

نب   . دیچرخا
را در جھت خالف عقربھ ھا   یگوشواره امھره خواھد باز شود،  یرک راھبند میکھ تیدر صورت

   .  دیساعت بچرخان

 یانداز راه -5

 کیالکترون فرمان مدار واحد کردن وصل - 5.1

 11 .شکل

) یرات و نگھداریتعم یزیاعم از اتصاالت، برنامھ ر( یاتیقبل از انجام ھر گونع عمل !نکتھ مھم

تدا برق منبع تغذیواحد الکترون یبر رو   .دیھ را قطع کنیک اب
ھ یمنبع تغذ یھا یقطع است ، برق خروج J2 ینال ھایف ترمیکھ برق رد یدر مواقع !اخطار

  . گنال ھمچنان وصل استیھ و المپ سیموتور، فن تھو
     .دیکن مراجعھ یعموم یمنیا بخش از 14 ,13 ,12 ,11 ,10بھ نکات 

 مقررات
را بھ  MPS 624ک یانجام داده و واحد کنترل الکترون 3برق را بر طبق شکل  یکابلھا یلھ ھالو

گنال یوس یل کنترلیوسا یم ھایکابل ھا برق را جدا ازس. دیمدار فرمان وصل کن یادوات کمک

از تداخل  یریجلوگ یبرا. دیبکش) رهیو غ یفشار یرنده، دکمھ ھایمانند فوتوسل ھا، گ( یمنیا

  . دیجداگانھ استفاده کن یکابل کش یاز لولھ ھا یکیالکتر

 ستم راھبند خودکار یس یمشخصات فن -4جدول 
MPS 624

  

 ھیتغذ منبع
 موتور توان حداکثر

فرمان مدار یکمک لوازم یکش انیجر حداکثر  
 رااخطا چراغ توان حداکثر
کار طیشرا یدما محدوده  

      230 V (+6 -10 %) 50 Hz 
300 W 

500 mA 
5 W (24 Vac) 

- 20°C to 55°C 

12 شکل  

 2  جدول

 
  راھبند سخت یرک ھایت یباالنس برا

 رکیت طول راھبند رکیت مدل
(m) 

1.50 - 2.24 
2.25 - 2.74 

620 STANDARD 
620 RAPID 2.75 - 3.24 

3.25 - 4.00 
3.75 - 4.24 
4.25 - 5.24 

640 STANDARD 5.25 - 6.74 
6.75 - 7.00 

 یفنر میس قطر
(mm) 

4.50 
5.50 
6.00 
7.30 
7.00 
8.00 
9.00 

10.50 

  فنر طول
(mm) 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
460 

721085 
721069 
721070 
721072 
721073 
721074 
721075 
721080 

 فنر کد

     تیوضع ھا نشان دھنده ید یا ال -5 جدول                   
 
 
         

LED است باز کنتاکت( خاموش  است بستھ کنتاکت( روشن( 
FCC است شده ریدرگ بستن چیسوئ تیمیل است نشده ریدرگ بستن چیسوئ تیمیل 
FCA است شده ریدرگ بستن چیسوئ تیمیل         است نشده ریدرگ شدن باز چیسوئ تیمیل  

OPEN رفعالیغ فعال 
CLOSED/FSW        فعال (*)/ فعال ریغ یمنیا لیوسا  فعال ریغ         (**)  (*)/ فعال یمنیا لیوسا  (**) 

STOP رفعالیغ  فعال 
ALARM ثابت رکیت حرکت حال در رکیت 
WARN. LIGHT اخطار المپ عملکرد بھ دیکن رجوع  اخطار المپ عملکرد بھ دیکن رجوع 
POWER است طعق موتور برق است وصل موتور برق  

(*) P منطق عملکرد  
(**) A / E منطق عملکرد  

 
 

   

  زیرک مجھز بھ پرده أویت یفنر باالنس برا

 رکیت طول راھبند رکیت مدل
(m) 

2.00 - 2.99 
3.00 - 3.74 

620 STANDARD 
3.75 - 4.00 
3.75 - 4.74 
4.75 - 5.24 
5.25 - 5.74 

640 STANDARD 
5.75 - 6.74 
6.75 - 7.00 

 یفنر میس قطر
(mm) 

5.50 
6.50 
7.00 
8.00 

10.00 
10.50 
11,00 
12.00 

 فنر طول
(mm) 

400 
400 
400 
400 
460 
460 
460 
460 

721069 
721071 
721073 
721074 
721079 
721080 
721081 
721082 

 فنر کد

 مدار فرمان یتوسط لوازم کمک یان کشیجر – 6جدول 
 

  

 فرمان مدار یکمک لوازم
R 31 

PLUS 433 E 
MINIDEC SL / DS 

DECODER SL / DS 
RP 433 ESL / EDS 

DIGICARD 
METALDIGIKEY 
FOTOSWITCH 

DETECTOR F4 / PS6 
MINIBEAM 

 یاسم مصرف
50 mA 
20 mA 
6 mA 

20 mA / 55 mA 
12 mA / 6 mA 

15 mA 
15 mA 
90 mA 
50 mA 
70 mA 
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 کورس یم کاھش سرعت در انتھایتنظ -5.3

  :دیم کنیاز تنظیرا بر طبق مقدار کاھش سرعت مورد ن SW6چ یکروسوئیت میموقع) 1
OFF: مدت کوتاه  (1.5 sec). 
ON: مدت بلند  (2.5 sec). 

. دیشود از مدت زمان کوتاه مدت استفاده کن یھ میمتر، توص 4بند با طول تا راھ یھا لھیم یبرا
شود از مدت زمان بلند  مدت استفاده  یھ میمتر، توص 7تا  4راھبند با طول  یھالھ یم یبرا
  . دیکن

 ھیش دادن زاویافزا یبرا. دیم کنیتنظ 17بر طبق شکل  یچ آلنیحد کورس را با شل کردن دو پ یبادامک ھا )2

ھ کاھش سرعت، بادامک یکاھش دادن زاو یبرا. دیچ حرکت دھیت سوئیمیکاھش سرعت، بادامک را بھ سمت ل

  .دیچ دور کنیت سوئیمیرا از ل

ت یح بودن موقعید تا صحیانجام دھ یکل تستیو چند س) 6د بھ پاراگراف ینگاه کن(د یستم را مجددا قفل کنیس) 3

 دیاور منتقلھ را چک کنچ ھا، باالنس بودن فنر و گشتیت سوئیمیل

.   

 17 .شکل 

 

  ونیستم اتوماسیتست کردن س -5.4

                                          

 

  ).18شکل (د یستم بچسبانیمحفظھ س یک برچسب اخطار بر باالیات نصب، یپس از کامل شدن عمل

  . دیمتصل بھ آن بعمل آور یراھبند و تمام لوازم جانب لھیمکامل از واحد  یاتیک چک عملی

 لھیم یح کاربرید و نحوه صحیبدھ یرا بھ مشتر" مصرف کننده  یدستورالعمل ھا راھنما"جزوه 

  .دینشان دھ یخطر را بھ مشتر یاحتمال ینواح. دیآموزش دھ یراھبند را بھ و

   
   

  تاور منتقلھم کردن گشیتنظ -5.2
تقلھ استفاده کنیدرولیور ھم گشتایستم تنظیم کردن سیتنظ یبراد یتوان یم) 8شکل (پس -یچ بایاز دو پ   :دیک من

  .دیم کردن گشتاور در ھنگام بستھ شدن راھبند خودکار استفاده کنیتنظ یقرمز رنگ برا یچ ھایاز پ
  .دیشدن راھبند خودکار استفاده کنم کردن گشتاور در ھنگام باز یتنظ یسبز رنگ برا یچ ھایاز پ
  .دیساعت بچرخان یچ ھا را در جھت موافق عقربھ ھایش گشتاور، پیافزا یبرا

   

 18 .شکل

 یدست یکاربر -6

، از باشد یستم ضروریس یا خرابیراھبند خودکار بھ علت قطع برق  یدست یکھ کاربر یدر صورت

  :دیز استفاده کنیاسباب آزاد کننده بھ صورت ز

 یدار بھ شکل دلخواه شخصیا توسط خریبوده و ) استاندارد( ید بھ شکل مثلثیتوان ید ارسال شده میکل

  ).یاریاخت(شود  یساز

پس-یبا یھا چیپ  16 .شکل 
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 قفل

                  باز

 
 a 19 .شکل

 20 .شکل

 کیدرولیھ مدار یریھواگ -8.2

 
 

 قفل

ز با                       
               

 b 19 .شکل

تواند وجود ھوا در  یکند علت آن م یحرکت م یرعادیراھبند بھ صورت غ لھیمکھ  یدر صورت

  :ک باشدیدرولیمدار ھ

  ).9شکل (د یرا باز کن یریچ ھواگیپ) 1

  .د یباز قرار دھلھ را در حالت یم) 2
فنر باالنس  یدارا کھ یستونیپ بر واقع یریھواگچ یحال باز شدن است، پکھ راھبند در  یھنگام -

  ؛)33ت ی، موقع1شکل (دید، سپس مجددا سفت کنیشل کن یاندک است را

کھ فاقد فنر باالنس  یستونیواقع بر پ یریچ ھواگیکھ راھبند در حال بستھ شدن است، پ یھنگام  -
  ؛)11ت ی، موقع1شکل (دید، سپس مجددا سفت کنیشل کن یا اندکاست ر

راھبند مجددا بھ صورت نرم و  لھیمکھ حرکت  ید تا ھنگامین عمل را تکرار کنیدر صورت لزوم ا

  .ردیروان صورت گ

ک دور ید و یرا در قفل وارد کن) b 19شکل (را  ید شخصیا کلی) a 19شکل (د استاندارد یکل -

  .دیساعت بچرخان یھ ھادر جھت خالف عقرب

  .دیباز و بستھ کن یراھبند را بطور دست -

 راتیتعم -9
  .دیریتماس بگ FAACرات  یستم با مراکز مجاز تعمیس یرات بر رویانجام تعم یبرا

 یجانب لوازم -10

  نرمال یاتیستم بھ حالت عملیبازگرداندن س -7

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    

  ستم بھ حالت نرمال،یرک راھبند، قبل از باز گرداندن سیاز صدور پالس ناخواستھ و فعال شدن ت یریگجلو        
  .دیستم را قطع کنیبرق س          

  ):استاندارد( یمثلث دیکل      
                                                                   )19شکل(د ید و سپس خارج کنیخانساعت بچر یرا تا نقطھ توقف در جھت موافق عقربھ ھا ید مثلثیکل -       

                                                                                                                              
 .د تا متوقف شودیساعت بچرخان یدرجھت موافق عقربھ ھاک دور ید را یکل    

                                                                                                                    
د یآن را خارج کن بتواندد کھ  یبچرخان یتا نقطھ ا یساعت بھ آرام ید را درجھت مخالف عقربھ ھایکل
 ).b 19شکل (

   

 یاریاخت کیالکترون مراکز

624MPSواحد  یبرا یلیتکم یعملکردھا یک سری - RELAYو  SLAVE, FSWسھ بورد 

ارسال شده  یدستورالعمل ھا. رندیتوانند بطور ھمزمان مورد استفاده قرار گیکنند و م ین میتام

  .دیک از آنھا را بدقت مطالعھ کنیھمراه ھر 

 
  

 ینگھدار -8

پس، -یبا یچ ھایم پیح بودن تنظی، ھمواره صحیرات و نگھداریات تعمیدر ھنگام انجام عمل
  .دیرا چک کن یمنیا یاسباب ھا ییستم و کارایباالنس س

 روغن مخزن پرکردن -8.1

  .دیروغن داخل مخزن را چک کن تیفین کیمع یدر فواصل زمان

 یکاربر یبرا. است یستم بھ دفعات کم تا متوسط کافیس یکاربر یک کنترل روغن ساالنھ برای

  .   دیکبار روغن داخل مخزن را چک کنیاد، ھر شش ماه یبھ دفعات ز

) 20شکل (د روغن یچھ بازدیدر درد بھ کمتر از عالمت کم بودن روغن کھ یسطح روغن نبا

  .ابدیه است کاھش شد مشخص

پر  مناسبرا باز کرده و مخزن را تا حد ) 20شکل (پر کردن روغن، درپوش مخزن  یبرا

  . دیکن

   .دیاستفاده کن FAAC XD 220نکار فقط از روغن یا یبرا
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  )22 شکل( رلھ مرکز

 )26 شکل( ییانتھا ھیپا                                                   

 

 25 .شکل

ل بھ طرف یده شدن پروفیآن را داده و از خم یت شدن انتھایامکان حما لھ یمدر ھنگام بستھ بودن 
  .کند یم یرین جلوگییپا

  .دیق دھید تطبیت جدیم کرده و با وضعی، فنر باالنس را مجددا تنظییھ انتھایت پایدر صورت نصب ک

 22 .شکل

  )23aشکل ( یت اضطراریک راھبند در وضعیزاد ساز اتوماتآ                      
بھ  یاز بھ دسترسیبدون نراھبند توسط دست  لھیمن اسباب در صورت قطع برق امکان بلند کردن یا

ت یرک راھبند را در وضعیک ، تیدرولیستم ھیس. دھد یمک را یدرولیاھرم آزاد کننده واحد توان ھ

   .کند یباز قفل م

  ) 23b شکل( بیتخر ضد ریش                                              
 26 .شکل

 )27شکل ( ثابتھ یپا                                               
 .کند یم یریجلوگ رک راھبندیدر صورت شکستن و باز شدن ت کیدرولیھستم یس دن بھیب رسین اسباب از آسیا

    

  :ھ دو عملکرد داردین پایا
آن در صورت وارد  یدن و شکستن انتھایدروازه از خم راه بند در ھنگام بستھ بودن -

 .کند یم یریجلوگ یخارج یروھایاز ن یآمدن تنش ناش
ده یآن را داده و از خم یت شدن انتھایحما رک دروازه امکانیدر ھنگام بستھ بودن ت -

  . کند یم یرین جلوگییل بھ طرف پایشدن پروف

 23a .شکل

 )24شکل ( فنست یک                                           

 23b .شکل

  .ددھ یش میرا افزا آنت مشاھده یقابلو شود  یزان میآو راھبنداز  فنست یک
  .وجود استم یمتر 3تا  2 یدر طول ھافنس 

 27 شکل  .دیق دھید تطبیت جدیم کرده و با وضعی، فنر باالنس را مجددا تنظفنسدر صورت نصب 
 ثابت ھیپا ونیفوندانس تیپل یابی مکان                                     

P1 
   

  

 24 .شکل

 )620 مدل فقط ، 25 شکل( یمفصل تیک                                  

L 

متریلیم برجسب ابعاد  

A 90 

 28 .شکل

  .دھد یمتر را م 3خودروھا تا ارتفاع  یراھبند برالھ یمش ارتفاع یامکان افزا یت مفصلیک

د یت جدیم کرده و با وضعی، فنر باالنس را مجددا تنظیرک دروازه مفصلیت تیدر صورت نصب ک

  .  دیق دھیتطب

 :رین تصویدر ا. دیمراجعھ کن 28 بھ شکل یھ چنگالیون پایت فوندانسیپل یابیمکان  یبرا
P1 = راھبند ونیفوندانس تیپل  

L = متریلیم حسب بر( راھبند رکیت طول(  

P2 = یچنگال ھیپا ونیفوندانس تیپل  
A = L-425 mm (620) L- 450 mm (640) 
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 کننده استفاده یراھنما

ونیاتوماس ستمیس 642 - 640 - 620  

 استفاده یبرا و نموده مطالعھ بدقت را محصول نیا یراھنما کتابچھ یھا دستورالعمل ابتدا ستمیه از سقبل از استفاد

  .دیکن ینگھدار یمطمئن محل در یآت یھا
 یمنیا یعموم مقررات

رد یح نصب شده و مورد استفاده قرار گیکھ بطور صح یدر صورت 642و  640، 620ستم راھبند یس

از تصادف  یتوان از مشکالت ناش یضوابط ساده م یت برخیبا رعا .دینما ین میرا تضم ییباال یمنیا
  :نمود یریشگیپ

  .دیکن یراھبند خوددارلھ یمر یاز توقف در ز -

د؛ از توقف کودکان و بزرگساالن در یستم خودکار راھبند خودکار اجتناب کنیاز توقف در کنار س -

  .دیکن یآن خوددار اء در کنارید؛ از گذاشتن اشیکن یآن خوددار یکینزد

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

  . ستم راھبند خودکار اجتناب شودیشدن ناخواستھ س

  .دیکن یریون راھبند خودکار جلوگیستم اتوماسیکردن کودکان در کنار س یاز باز -

  .دیراھبند خودکار ممانعت نکن ھ لیم ھرگز عمدا از حرکت -
  . دیکن یریراھبند جلوگ لھیمدرختان، درختچھ ھا و بوتھ ھا با حرکت  یاز تداخل شاخھ ھا -

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

  .دیه باشد ، مگر آنکھ آنھا را آزاد کردیراھبند را توسط دست فعال کن لھ یمد کھ ینکن یھرگز سع -

خودروھا بھ محوطھ  ید تا اجازه دسترسیرک راھبند را آزاد کنیستم، تیدر س یدر صورت بروز خراب -
  .دیریتماس بگ FAACرات شرکت یسپس با کارکنان مجرب مراکز مجاز تعم. داده شود یداخل

ه اندازیم نموده ایتنظ یحالت دست یستم را رویکھ س یھنگام -  ر حالت نرمال مجدد آن د ید، قبل از را

  .دیستم را قطع کنیابتدا برق س

  .دینکن یستم راھبند خودکار را دستکاریچ وجھ اجزاء و قطعات سیبھ ھ -

رات مراکز ید و تنھا با کارکنان واحد تعمیکن یا توسط خودتان خودداریرات مستقیاز انجام ھرگونھ تعم-

  .دیریتماس بگ FAACمجازشرکت 

ن یو اتصال زم یمنیا یستم راھبند خودکار، اسباب ھایبودن عملکرد س حیصح: کباریماه  6حداقل ھر  -

  .دیکن ت دار مراکز مجاز چکیآن را توسط کارکنان صالح
  

  

 

  
  

 

  حاتیتوض
خودروھا بھ  یکنترل دسترس یبرا یده آلیموانع ا 642و  640، 620ون راھبند یاتوماس یستم ھایس

  . باشند یاد میمتر و تردد بھ دفعات متوسط تا ز 7با عرض  یگذرگاھ

محرکھ  یدوم. ل شده استیشکستون تیک و دو پیدرولیک واحد توان ھیعملگر است کھ از  یمحفظھ حاو

  . کند ین میرا تام (rocker arm)  یک انگشتیرک راھبند توسط یگردش ت
  . رک را بر عھده داردیفھ باالنس کردن تیستون ھا سوار شده است وظیاز پ یکیکھ بر  یفنر

گ قرمز رن یانعکاس ید مجھز بھ رفلکتورھایوم رنگ شده سفینیل آلومیک پروفیل شده از یرک تشکیت

  . ز قابل مشاھده استین یکیکھ در تاریاست بطور

 یبا درجھ محافظت کاف یک کھ در محفظھ ایک واحد مدار فرمان الکترونیرک راھبند توسط یعملکرد ت
  .شود یو در داخل روپوش محافظ کار گذاشتھ شده کنترل م یدر برابر عوامل جو

ک یک یکھ واحد کنترل الکترون یوقت. اردقرار د یت افقیبستھ و در وضع یرک راھبند در حالت عادیت

، کند یافت میگر درید یا ھر گونھ دستگاه کنترلیراه دور  ییویق کنترل رادیفرمان باز کردن از طر

، تا چرخاند  یبھ طرف باال مدرجھ  90ھ یرک راھبند را با زاویکند کھ ت یک را فعال میدرولیدستگاه ھ

  .دھد یرا م یخودروھا بھ محوطھ داخل یده و اجازه دسترسیسر یت عمودیرک راھبند بھ موقعیآنجاکھ ت

شدن  یرک راھبند بطور خودکار پس از طیم شده باشد، تیحالت خودکار تنظ یکھ دستگاه رو یدر صورت

  . شود یزمان مکث انتخاب شده بستھ م

 .بستھ شود راھبند لھیمگر الزم است تا یک پالس دیمھ خودکار انتخاب شده باشد، ارسال یاگر حالت ن
رک یت شھ موجب معکوس شدن حرکتین بستھ شدن راھبند ھمیک پالس فرمان باز کردن در حیصدور 

  .شود یراھبند م

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

  .شود یرک راھبند میحرکت ت
  . دینصب مشورت کن ین ھایسیمختلف با تکن یحالتھاھبند در را عملکردشتر در باره یاطالعات ب یبرا 

 یرک راھبند در صورتیھستند کھ از بستھ شدن ت) فوتوسل( یمنیا یراھبند مجھز بھ اسباب ھا یستم ھایس

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

ضد تصادف مجھزند کھ گشتاور  یحفاظت یمنیب اک اسبایبھ ) بھ صورت استاندارد( 630ستم خودکار یس

  . کند یستم را محدود میمنتقلھ بھ س

  .کند ین میرا تضم یتیراھبند در ھر موقع لھیمک متوقف شدن یدرولیستم ھیس

  .ر استیستم آزادکننده امکان پذیفقط با استفاده از س ین باز کردن راھبند بھ صورت دستیبنابر ا

  .    دھد یحال حرکت بودن راھبند را نشان م در) چشمک زن(گنال یچراغ س
  

  یدست یکارانداز

 یدست قیطر بھ راھبند دادن حرکت امکان خودکار، راھبند ستمیس یخراب ای برق قطع صورت در
 آزاد مخصوص شده یساز یشخص ای) استاندارد( گوش سھ دیکل از دیبا کار نیا یبرا. دارد وجود
  .دیکن استفاده قفل کننده

 در دور کی را آن و دیکن وارد قبل بھ) 2 شکل( شده یساز یشخص ای) 1 شکل( اندارداست دیکل
  .دیبچرخان ساعت یھا عقربھ خالف جھت

  .دیببند ای کرده باز یدست بطور را راھبند رکیت - 

  
 نرمال یاتیعمل حالت بھ بازگشت

ستم بھ حالت یرداندن سرک راھبند قبل از باز گیاز صدور پالس ناخواستھ و فعال شدن ت یریجلوگ یبرا
  . دیستم را قطع کنینرمال، برق س

  ):استاندارد( یمثلث دیکل

  د ید و سپس خارج کنیساعت بچرخان یرا تا نقطھ توقف در جھت موافق عقربھ ھا ید مثلثیکل -

  ):یاریاخت(شده  یساز ید شخصیکل
 .د تا متوقف شودیساعت بچرخان یک دور درجھت موافق عقربھ ھاید را یکل -

  . دید آن را خارج کنید کھ بتوانیبچرخان یتا نقطھ ا یساعت بھ آرام ید را درجھت مخالف عقربھ ھایکل
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