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 تلسکوپی A140توضیحات مربوط به نصب مکانیکی اپراتور 

 .اجزاء تشکیل دهنده دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است

 

 1 شاسی 

 2 موتور

 3 کنترل واحد

 4 منبع تغذیه

 13 ,5 غلطک های نگهدارنده

 6 تسمه

 7 پولی متحرک

 8 دپوش کاور

 9 قفل موتور

 10 خالص کن

 11 درپوش طرفین

 12 باتری

 14 ریل تلسکوپی
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 .اجزاء تشکیل دهنده شاسی در شکل زیر نشان داده شده است

 

 1 پروفیل شاسی

 2 پروفیل تلسکوپی

 3 درپوش کاور

 4 پروفیل باالی لت متحرک

 5 پروفیل پایین لت متحرک

 6 پروفیل مخصوص لت متحرک بدون فیریم آلومینیومی

 7 پایین مربوط به لت متحرک بدون فریم آلومینیومیپروفیل 

 8 درپوش طرفین

 9 فنداسیون نگهدارنده شاسی

 10 پروفیل فنداسیون

 11 محل عبور کابل برق
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 (چپ بازشو. )لت ثابت یکلت متحرک و  دوابعاد درب در حالت 
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 .استپارامترهای استفاده شده در شکل فوق در جدول زیر شرح داده شده 

 B فاصله بین غلطک های نگهدارنده لنگه متحرک اول

 B1 فاصله بین غلطک های نگهدارنده لنگه متحرک دوم

 C فاصله محور موتور تا کناره سمت چپ

 D طول تسمه مورد نیاز

 l فاصله بین محور موتور تا محور پولی متحرک

 LC طول کابل فوالدی

 Lt طول شاسی

 Vp عرض بازشو

 .ابعاد ارائه شده در شکل فوق را حتما رعایت فرمایید: تذکر

 .طول کابل تابعی از موقعیت قرارگیری غلطک های نگهدارنده لنگه های متحرک می باشد: تذکر

 جانمایی پیچ های مربوط به اتصال شاسی به دیوار و حداقل فاصله مورد نیاز تا سقف در شکل زیر نشان داده شده است

 

 شماره)نشان داده شده است در شکل زیر تسمه سبز رنگ مربوط به اتصال ریل تلسکوپی به شاسی می باشد که نحوه جانمایی آن در شکل 

 (.1شماره )همچنین مهره های مربوط به تجهیزات در شیار مشخص شده قرار داده می شود (. 2
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در شکل زیر  به شاسی اصلی مربوط به لنگه زیرین به همراه نحوه قرار دادن تسمه مربوط به اتصال ریل تلسکوپی فوالدی نحوه اتصال کابل

نشان داده شده است
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  .در هنگام نصب حتما این فاصله ها رعایت شود. ابعاد مربوط به نحوه جانمایی قطعات در شکل های فوق نشان داده داده شده است: تذکر

 :در شکل فوق

Z  :قطعه قرمز رنگ به کمک دو عدد پیچ در محل نشان داده شده به . رنگ به ریل تلسکوپی می باشد نشان دهنده موقعیت اتصال قطعه قرمز

 .قطعه قرمز محلی است که دو سر تسمه فوالدی را به هم متصل کرده و نگه می دارد. ریل تلسکوپی پیچ می شود

Lt  :عرض کل شاسی 

Vp  :عرض بازشو 

 

نحوه قرار دادن تسمه در شیار  .برای اتصال شاسی تلسکوپی به شاسی اصلی به تسمه سبز رنگ نشان داده شده در شکل زیر نیاز می باشد

ی و تسمه در یک راستا تسمه باید از سمتی وارد شیار شود که درنهایت سوراخ شاسی تلسکوپ. پروفیل اصل در شکل زیر نشان داده شده است

 .قرار گیرند تا بتوان آنها را با پیچ به هم متصل نمود

 

 

برای ثابت نگهداشتن راهنمای . نحوه جانمایی راهنمای عبور غلطک برای لت های متحرک روی شاسی در شکل زیر نشان داده شده است

 . غلطک روی شاسی از نگهدارنده های مخصوص استفاده می شود
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 .نحوه صحیح سوار کردن نگهدارنده های راهنما در شکل زیر نشان داده شده است

 

 .استفاده نمایید 5برای بستن پیچ های نگهدارنده از آچار آلن شماره 

 .در شکل زیر نشان داده شده است( SX)و چپ بازشو ( DX)الت راست بازشو نحوه جانمایی غلطک های مربوط به لت های متحرک برای ح

 

د نظر از روی پولی های سبز رنگ که روی غلطک های لنگه زیر قرار داده شده کابل مور. به لنگه رو متصل می شودلنگه زیر به کمک کابل 

بست قرمز رنگ به کمک دو عدد پیچ به . محکم می شود ریز شکلدو سر کابل به کمک بست قرمز رنگ نشان داده شده در . است عبور میکند

 هک هدش هداد ناشن 6 هحفص لکش رد یپوکسلت لیر هب زمرق هعطق لاصتا تیعقوم هلصاف .(مطابق شکل زیر) پشت ریل تلسکوپی پیچ می شود

 .تسا هدش صخشم (Z) فرح اب
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 .نگهدارنده تسمه به کمک اتصال دهنده سبز رنگ به هنپر کتصل می شود. تسمه به هنگرهای لنگه رو متصل می شود

 

پیچ . برای اتصال نگهدارنده به میله سبز رنگ استفاده می شود 1های شماره پیچ . در شکل نشان داده شده است 3نگهدارنده تسمه با عدد  

 .برای اتصال دو قسمت نگهدارنده تسمه به یکدیگر استفاده می شود 2های شماره 

 .نگهدارنده تسمه که با رنگ سبز در شکل فوق نشان داده شده است به قرقره ای که به ابتدای درب نزدیکتر است نصب می کنیم

یات مربوط به نحوه نصب میله سیز رنگ و نحوه اتصال آن به قرقره نگهدارنده درب برای درب چپ بازشو در شکل زیر نشان داده شده جزئ

 . است
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 .نگهدارنده تسمه برای درب راست بازشو رو  به باال و براب درب چپ بازشو رو به پایین متصل می شود: تذکر

 .به واسطه قطعه قرمز رنگ نشان دادهشده در شکل زیر انجام  می شودارتباط بین درب متحرک زیرین و رو 

 

متصل شده و به ( به رنگ طوسی)قطعه قرمز به باالی لت رو متصل می گردد و کابل فوالدی که به لت زیرین متصل است در گیره این قطعه 

 .رنگ را نشان می دهد شکل زیر نحوه قرار گرفتن کابل درون گیره قرمز. کمک دو عدد پیچ محکم می شود
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  (لت زیرین سمت چپ) .نمای پشت و جلو برای غلطک های نگهدارنده لت زیرین در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

 .نشان داده شده است (قرقره سبز)در شکل زیر نحوه اتصال کابل فوالدی روی قرقره های مخصوص 

 

زیرین مطابق شکل زیر عمل نمایید و آنهارا به صورت کشویی از یک طرف روی ریل  به منظور قرار دادن غلتک های نگهدارنده لت متحرک

 .قرار دهید
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گرفته شده برای این منظور می توان این کار را  به کمک پیچ های درنظر. درب ها در هنگام اتصال به غلطک ها باید کامال تراز شده باشند

  .در شکل زیر نشان داده شده است 5و  4و  3پیچ های مذکور با شمکاره . انجام داد

 

استاپ های مکانیکی تعیین کننده ابتدا و انتهای حرکت لت های متحرک حتما باید برای هر دو لت متحرک و در ابتدا و انتهای بازه حرکتی 

 . آنها نصب شوند

مشخص شده  3استاپ های لنگه رو با شماره و  2استاپ لت های زیر با شماره . نحوه نصب استاپ ها در شکل های زیر نشان داده شده است

 .اند
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در شکل زیر نحوه سوار کردن برس های باتدا و انتها برای هر لت نشان داده . در ابتدا و انتهای هر لت متحرک یک عدد برس نصب می شود

 .شده است

 

کمک مهره و پیچ در شیارهای مشخص شده در شکل زیر  موتور و برد کنترل به. جانمایی موتور و برد کنترل در شکل زیر نشان داده شده است

 .قرار می گیرند
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 .جانمایی پولی متحرک در شکل زیر نشان داده شده است

 

 .به کمک مهره های نشان داده شده در شکل زیر میتوان موقعیت قرار گیری پولی متحرک را تنظیم نمود و میزان کشش تسمه را تنظیم نمود

 

 :مطابق شکل زیر. بین درب شاسی و خود شاسی قرار میگیردواشرهای لرزه گیر 

 

 .درپوش دو طرف شاسی به کمک پیچ به شاسی متصل می شود
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 :مطابق شکل زیر. نگهدارنده های کاور شاسی در فواصل مشخص در طول شاسی قرار میگرند

 

 

و بزرگتر از حد معمول استفاده شود ممکن است لبه پایین درب شاسی به لت متحرک سایش داشته  ددرصورتی که از فریم های غیر استاندار

برای رفع این موضوع دو شیار در لبه پایین درپوش کاور در نظر گرفته شده که می توان به کمک انبردست آن الیه را از پایین درپوش . باشد

همچنین با باال دادن درپوش لبه فوقانی آن در شیار درنظر گرفته  .وجود داشته باشدجدا نمود تا فضای کافی برای حرکت لت های متحرک 

 .شده گیر کرده و از پایین افتادن درپوش جلوگیری می کند
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 مطابق شکل زیر . قفل موتور به کمک گیره درنظر گرفته شده به انتهای موتور متصل میگردد

 

 صخشم (2) هرامش اب ریز لکش رد چیپ نیا .گرفته شده است موقعیت قفل را محکم می نماییمسپس به کمک پیچ تنظیم که روی قفل درنظر 

 .تسا هدش
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  .خالص کن دستگاه در شکل زیر نشان داده شده استاهرم 

 

 

انتهای کابل فلزی غالفدار به کمک مهره مخصوص به قفل .. اهرم خالص کن به کمک کابل فوالدی غالف دار به قفل موتور متصل می شود

 :مطابق شکل زیر. موتور متصل می گردد

 


