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اﺧﻄﺎرﻫﺎي وﯾﮋه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه

وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻤﻨﯽ

( ﺗﻮﺟﻪ! ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﻠﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪي ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮدد .
 (2ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﺤﺼﻮل اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺰوه ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .
 (3از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  ،ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺎﯾﺮن و ﻏﯿﺮه( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
 (4دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﺎت آﺗﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﯿﺪ .
 (5اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ دراﯾﻦ ﺟﺰوه ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ/ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ

و/ﯾﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .

 (6ﺷﺮﮐﺖ  FAACﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻣﻮاردي ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (7از ﻧﺼﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﺗﻤﺴﻔﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ :وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺎرات اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﯾﺮ از ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﺑﺮاي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
 (8ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي

EN12604

و

EN 12605

ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .

 (9ﺷﺮﮐﺖ  FAACﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه اي ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮرﯾﺰه ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رخ دﻫﺪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ

ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (10ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  EN 12453و  EN 12445اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
 (11ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎري ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮق آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
 (12ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮري ﺗﻤﺎم ﭘﻞ )ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﺎز و ﻧﻮل( ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن  3ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮري ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﻞ 6

آﻣﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 (13اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ  0.03Aدر ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
 (14اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارت ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي وﺳﺎﯾﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (15ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺿﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺘﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ  10ﭼﮏ ﺷﻮد.

 (16اﺳﺒﺎب ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (EN 12978از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺣﺮﮐﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن اﺷﯿﺎء/اﻓﺮاد ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 (17اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﺳﯿﮕﻨﺎل )ﻣﺎﻧﻨﺪ (FAACLIGHTو ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﻄﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢ دروازه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺒﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ردﯾﻒ  16ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (18ﺷﺮﮐﺖ  FAACﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ازﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (19ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻞ ﺳﺎﺧﺖ  FAACاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
 (20از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮑﺎري ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.

 (21ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي دﺳﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﺧﻄﺎرﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮل را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺮار دﻫﺪ.
 (22از ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ درﺑﺎزﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر درﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ .
 (23از ﻗﺮار دادن دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻌﺮض ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ .

ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﺑﺎره ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ
ﺳﺎزﻧده :ﺷرﮐت ﻓﮏ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ




ﺟﮭﺖ ادﻏﺎم در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﺎد اﻣﺮﯾﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره
 98/37/ECﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺑﺎ اﻟﺰﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻻﯾﻨﻔﮏ اﻣﺮﯾﮫ ھﺎی  EECزﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد:
 2006/23/ECاﻣﺮﯾﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی وﻟﺘﺎژ ﺿﻌﯿﻒ ،

 2004/108/ECاﻣﺮﯾﮫ ﺳﺎزﮔﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ راه اﻧﺪازی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ در آﻧﮭﺎ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﮭﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮآﻧﮑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻣﺮﯾﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  2006/42/EECﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻋﻼم
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

دﺳﺗﮕﺎه در ﺑﺎ زﮐن ﻣدل  844ﮐﺷوﺋﯽ ﺑﺎ ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل 780
1

دﺳﺗﮕﺎه در ﺑﺎز ﮐن ﺧودﮐﺎر ﻣدل  844ﺑﮫ ھﻣراه ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل 780
اﯾن اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣدﻟﮭﺎی زﯾر ﺻﺎدق اﺳت :

زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن =TA

 844درﺑﺎز ﮐن ﮐﺷوﺋﯽ

زﻣﺎن ﺑﺳﺗن =TC

درﺑﺎزﮐن ﺧودﮐﺎر ﻣدل  844ﺑﺎز ﮐﻧﻧده ﻗوی ﮐﺷوﺋﯽ ﺗﺎ وزن 1800
ﮐﯾﻠوﮔرم ﻣﯾﺑﺎﺷد .در زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن درب ﺟﻌﺑﮫ دﻧده ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت
ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎز ﺷدن درب ﻣﯾﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺻب ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ ﻧدارد
.ﮐﻼچ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دﺳﺗﮕﺎه ھم ﺳو ﺷده اﺳت .در
زﻣﺎن ﻗطﻊ ﺑرق ﻣﯾﺗوان درب را ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﺎ دﺳت ﺣرﮐت داد .ﻣرﮐز
ﮐﻧﺗرل دﺳﺗﮕﺎه در ﮐﻧﺎر ﻣوﺗور ﻗرار دارد  .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
درب ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓوق ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و از ﮐﺎرﺑری آن در دﯾﮕر ﻣوارد
اﮐﯾدا ﻣﻧﻊ ﻣﯾﮕردد .

زﻣﺎن ﻣﮑث =TP
زﻣﺎن ﺑﯾن دو ﮐﺎرﮐرد =TI
دﯾﺎﮔرام ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه

دور ﻣوﺗور
ﻗدرت
ﺷدت ﺟرﯾﺎن
ﺧﺎزن راه اﻧداز
ﺑرق ﻣورد ﻧﯾﺎز دﺳﺗﮕﺎه

ﻣدل
وﻟﺗﺎژ ﺗﻐذﯾﮫ
ﻣﯾزان ﻣﺻرف
ﻧﺳﺑت ﮐﺎھش
ﻧوع ﺧورﺷﯾدی
ﺷﺎﻧﮫ ای
ﺣداﮐﺛر ﻧﯾرو ﺑﮫ دن
ﮔﺷﺗﺎور ﻣوﺗور ﻧﯾوﺗون ﺑر ﻣﺗر
ﺗﺣﻣل ﺣرارﺗﯽ ﻣوﺗور دﻣﺎی
اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﻘدار روﻏن
ﻧوع روﻏن
دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور
وزن دﺳﺗﮕﺎه
ﮐﻼس ﻣﺣﺎﻓظت دﺳﺗﮕﺎه
ﺣداﮐﺛر وزن درب
ﺳرﻋت درب ﻣﺗرﺑر دﻗﯾﻘﮫ
ﺣداﮐﺛر طول درب
ﻧوع ﮐﻼچ
ﺗﺟﮭﯾزات
اﺑﻌﺎد ﻣوﺗور
ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ

 844درﺑﮭﺎی ﮐﺷوﺋﯽ
 230وﻟت ﻣﺗﻧﺎوب
 650وات
1:30
 16و Z 20
ﻣدل 12.566 4
 88ﺑرای  20و  110ﺑرای 16
35
 120درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد
% 30
1.8
FAAC XD 220
 55+20درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد 14.5ﮐﯾﻠوﮔرم
IP 44
Z16 1800kg Z20 1000kg
ﻣﺗر ﺑر دﻗﯾﻘﮫ  Z20 12و Z16 9.5
ﻣﺗر  Z20 50و Z16 40
دﯾﺳﮏ دوﻗﻠو ﺷﻧﺎور در روﻏن
ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل  780دی
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر  2رﺟوع ﮐﻧﯾد
ﻣﮕﻧﺗﯽ

RPM1400
 650وات
3.5
35
 220وﻟت ﻣﺗﻧﺎوب

1ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﻣﺷﺧﺻﮫ ھﺎی ﻓﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه
 1.1ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه
در ﺻد ﺿرب ﺷود و در ﻣﻘﺎدﯾر زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﺷود

TC+TA

TA+TC+TP+TI = F%

2

ﻟوﻟﮫ ھﺎ را طوری ﻋﺑور دھﯾد ﮐﮫ  4ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﻻﺗر
ﺑﺎﺷد  .ﺑﻌد از ﺳﯾﻣﺎن ﮐردن ﭘﺎﯾﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗون آن ﺧﺷﮏ
ﮔردد .

.2اﺑﻌﺎد

 .3ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرﻗﯽ )دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﺎﻧدارد (
.1دﺳﺗﮕﺎه درﺑﺎزﮐن
.2ﭼﺷم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ

.3ﮐﻠﯾد دﯾواری
.4ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن
.5ﮔﯾرﻧده

 .4ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه درﺑﺎزﮐن
ﺟﮭت ﮐﺎرﮐرد ﺻﺣﯾﺢ و ﺳﺎﻟم دﺳﺗﮕﺎه آﻧرا ﻣطﺎﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل زﯾر
ﻧﺻب ﮐﻧﯾد :
درب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﺷد .ﻗطر ﭼرﺧﮭﺎ ﺑﺎ وزن درب ھم
ﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﻧﮕﮭدارﻧده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﻻی درب و دو اﺳﺗپ در
طرﻓﯾن درب ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از در آﻣدن درب از رﯾل ﻧﺻب
ﮔردد.ﺧﺎک ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺻب ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑﺗﻧﯽ ﻣﺣﮑم را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ودر ﻣﺣل ﺣﻔﺎری ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﺑل ﺑرق ﯾﺎ ﻟوﻟﮫ ای وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
.وﯾﺎدﺳﺗﮕﺎه در ﻣﻌرض ﻋﺑور ﭼرﺧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷد .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻣوﺗور را
ﺑﺎ درب در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .ﺣﺗﻣﺎ ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن را ﺑﮫ ﻣوﺗور ﻧﺻب
ﮐﻧﯾد .

 4.3ﻧﺻب ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﻣطﺎﺑق ﺷﮑل  8ﺿد ﻟرزﺷﮭﺎ را ﺑﺑﻧدﯾد .روﮐش دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد
دﺳﺗﮕﺎه را روی ﺻﻔﺣﮫ ﻗرار داده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﯾﭻ و واﺷر آﻧرا
ﺑﺑﻧدﯾد در طول اﯾن ﮐﺎارھﺎ ﮐﺎﺑﻠﮭﺎ را از ﺳوراﺧﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺑور دھﯾد
.ﺗﺻوﯾر . 10ﺣﺗﻣﺎ از واﺷر ﮔﺎﻧد در ﻣﺣل ﺑرﺧورد ﮐﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺣﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد.

.4.2ﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﺻب ﺻﻔﺣﮫ

3

ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش را ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر  4ﮐﺎر ﺑﮕذارﯾد ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣطﺎﺑق
ﺑﺎ ﺗﺻوﯾر  5راﺳﺗﮕرد ﯾﺎ ﭼﭘﮕرد ﺗﺻوﯾر  6ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس
ﺻﺣﯾﺢ دﻧده و ﺧورﺷﯾدی ﻧﺻب ﮔردد .ﻗﺑل از ﻧﺻب آﻣﺎده ﺳﺎزی
ﻣﺣل ﻋﺑور ﮐﺎﺑﻠﮭﺎ را ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر  7در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .

ﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر  11از درب ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺑﺎ ﻗرار
دادن ﭘﯾﭻ و واﺷر ﻣوﺗور را ﺑﺑﻧدﯾد و دﺳﺗﮕﺎه را ﺑرای ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
دﺳﺗﯽ )ﺧﻼص( ﺣﺎﺿر ﮐﻧﯾد

 4.4ﻧﺻب دﻧده ھﺎی ﺷﺎﻧﮫ ای
 4.4.1ﺟوﺷﮑﺎری دﻧده اﺳﺗﯾل
 3ﭘﯾﭻ و ﻣﮭره را زﯾر دﻧده ھﺎ ﻗرار دھﯾد و
آن را در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ در
آﯾﻧده ﺑﺎ اﻓت درب ﺑﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
.
درب را ﺑﺎ دﺳت ﺑﺑﻧدﯾد اوﻟﯾن ﺷﺎﻧﮫ را روی ﺧورﺷﯾدی ﻣوﺗور ﻗرار دھﯾد
وﺟوش ﺑدھﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر 15اﻧﺟﺎم دھﯾد .درب را ﺑﺎ دﺳت
ﺣرﮐت دھﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ دﻧده روی ﺧورﺷﯾدی ﻗرار داردو دوﻣﯾن و ﺳوﻣﯾن
ﭘﯾﭻ دﻧده اﺳﺗﯾل را ﺟوش دھﯾد و ﺑﻌد دﻧده ﺑﻌدی را ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺻوﯾر 16
.اﯾن ﮐﺎر را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن و ﺗﻣﺎم ﺷدن ﺷﺎﻧﮫ ای اﻧﺟﺎم دھﯾد .
 4.4.2ﭘﯾﭻ ﮐردن دﻧده ھﺎ

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ھﻣﮑﺎران ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه
ﺟوش دﻧده را ﻧﺻب ﮐﻧﻧد و ﮐﻣﺗر ﭘﯾﭻ ﮐردن دﻧده را اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت اﺿﺎﻓﮫ در اﯾن ﻣورد ﻧﻣﯾدھم
ﺑرای ﭘﯾﭻ ﮐردن ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻣﺗﮫ  6.5و
ﭘﯾﭻ ھﺎی ﻧﻣره  8اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾد .
ﻣطﺎﺑق ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻗﺑﻠﯽ دﻧده ھﺎ را ﭘس
از ﻗرار دادن روی ﺧورﺷﯾدی ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد
و ﺑﺎ ﺣرﮐت دادن درب ﺑﺎ دﺳت از
ﺻﺣﯾﺢ ﭘﯾﭻ ﺷدن آن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﮐﻧﯾد .
ﺣﺗﻣﺎ ﻗﺑل از ﺟوﺷﮑﺎری و ﯾﺎ ﭘﯾﭻ ﮐردن ﯾﮏ واﺷر ﺑﮫ ﺿﺧﺎﻣت 2
ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر ﺑﯾن دﺳﺗﮕﺎه و ﺻﻔﺣﮫ آن ﻗرار دھﯾد دﻗﯾﻘﺎ روی ھر ﭘﯾﭻ .
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾم ﺗﺎ ﭘس از ﺗﻣﺎم ﺷدن ﺟوﺷﮑﺎری و ﭘس از
ﺑرداﺷﺗن واﺷرھﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ  2ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری ﺑﯾن دﻧده ھﺎی ﺷﺎﻧﮫ ای و
ﺧورﺷﯾدی اﯾﺟﺎد ﮔردد .
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 4.5.2ﻣدل 844

ﺧورﺷﯾدی را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﮑش ﺗﻌوﯾض ﮐرده و ﺑﺎ ﭘﯾﭻ ﻣﻧﺎﺳب اﻧرا
ﺑﺑﻧدﯾد .

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻧﺻب دﻧده ﺷﺎﻧﮫ ای
دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣرﮐت درب دﻧده ھﺎ از درب ﺑﯾرون ﻧزﻧد  .ﻓواﺻل
ﺑﯾن دﻧده ھﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد  .ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ  1.5ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗری ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن
ﺧورﺷﯾدی و دﻧده ﺷﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد  .ﺗﺻوﯾر  . 17ﺑﺎ دﺳت درب را ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ
ﮐﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد
ﮐﮫ درب ﺑﺎ اﺳﺗپ ھﺎ ﺧوب ﺑرﺧورد ﮐﻧد .ھرﮔز
ﻣواد ﭼرب ﮐﻧﻧده ﻣﺛل ﮔرﯾس را ﺑرای ﭼرب
ﮐردن دﻧده ھﺎ ﯾﺎ ﺧورﺷﯾدی ﺑﮑﺎر ﻧﺑرﯾد .

 4.5ﻧﺻب دﻧده ﺧورﺷﯾدی
در دو ﺣﺎﻟت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺗوان دﻧده ﺧورﺷﯾدی ھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر داد ﻣدل  16ﯾﺎ 20
 4.5.1ﻣدل  844ﺗﺻوﯾر 18و 19
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﮑش ﭘﯾن و دﻧده را ﺟﺎ ﺑزﻧﯾد و ﺑﻌد ان را ﺑﺎ ﭘﯾﭻ و ﻣﮭره ﻣﺣﮑم ﮐﻧﯾد

5

 .5ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل 780
 (5.1ھﺷدارھﺎ
ﻗﺑل از ھرﮔوﻧﮫ ﺳروﯾس وﯾﺎ دﺳت ﺑردن داﺧل ﻣرﮐز ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﺑرق
دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد واز ﯾﮏ ﻓﯾوز ﺣرارﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻗﺑل از ﻣﺣل ﺑرق دادن
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮕردد ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ﺟﮭت ﺣﻔظ
ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﺎرﺑر وﺻل ﮔردد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺗﺻﺎل زﻣﯾن را از داﺧل
ﻣرﮐز ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺳﯾم ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣوﺗور ﮐﮫ در زﻣﯾن ﺟوش وﯾﺎ
ﺳﯾﻣﺎن ﺷده ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد.

 5.3دﯾﺎﮔرام و ﻣﺣﺗوﯾﺎت
ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﮐﻧﺗرل وﺿﻌﯾت
ﺗرﻣﯾﻧﺎل وﻟﺗﺎژ ﭘﺎﺋﯾن
اﺗﺻﺎل ﮔﯾرﻧده
اﺗﺻﺎل ﺧﺎزن راه اﻧداز ﻣوﺗور
ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی اﺗﺻﺎل ﻣوﺗور و ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن
 220وﻟت ﺑرق ورودی
ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ
ﻣوﺗور و ﯾﮑﺳو ﮐﻧﻧده ﺟرﯾﺎن ﻓﯾوز  5آﻣﭘر
ﻓﯾوز ﻣدار ﻓرﻣﺎن  800ﻣﯾﻠﯽ آﻣﭘر
دﮔﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
دﮔﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
دﮔﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی

DL
Led
J1
J2
J5
J6
J7
J8
F1
F2
F
+

ﺑرق ورودی
ﻣﯾزان ﻣﺻرف
ﺗوان ﺧروﺟﯽ ﻣرﮐز
ﺣداﮐﺛرﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ
دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎرﮐرد
ﻓﯾوز ﻣﺣﺎﻓظ
ﺗﻧوع ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد
زﻣﺎن ﻣﮑث
ﻣﯾزان ﻧﯾرو
ورودی ھﺎی ﺗرﻣﯾﻧﺎل

ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟﯽ 1
 1ﺑﺎز ﺷو ﮐﺎﻣل
 2ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎزﺷو
اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ در ﺑﺎز ﺷدن درب
 4اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ در ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب
5اﯾﺳت
 6ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ
 7ﻣﻧﻔﯽ ﺑرق ورودی ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ
8ﻣﻧﻔﯽ ﺑرق ورودی ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ
 + 24 9وﻟت ﺗﻐذﯾﮫ ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ
 + 24 10وﻟت ﺗﻐذﯾﮫ ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ
11اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺑرای – ﭼﺷﻣﮭﺎ
 12ﻣﻧﻔﯽ ﺑرای ﻻﻣپ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت درب

A
B
FSWOP
FSWCL
STOP
SAFE

ﮐﺎﻧﮑﺗورھﺎی ورودی
ﭘذﯾرش ﮐﺎرت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺑﺗداﺋﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ

FSW-TX
WL
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 220وﻟت ﻣﺗﻧﺎوب
 10وات
 1000وات
ﻧﯾم آﻣﭘر
 +55 -20درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد
ﺗﺻوﯾر 22
ﺧودﮐﺎر .ﻧﯾﻣﮫ ﺧودﮐﺎر .
ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ .ﻧﯾﻣﮫ اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ
ﺣﺎﻟت ﺑﯽ .اﺳﺗپ ﺑﺎﻧﯾﻣﮫ ﺧودﮐﺎر
زﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم از  0ﺗﺎ 4دﻗﯾﻘﮫ
0ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم
ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم در  50ﺣﺎﻟت ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﺎز .ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز .ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ در
ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن  .ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ در
ﺣﺎﻟت ﺑﺎز .اﺳﺗپ.ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ
.ﺑرق ورودی +ﺳﯾم اﺗﺻﺎل
زﻣﯾن
ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ .ﻣوﺗور
ﮐﺎﻧﮑﺗور  5ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﮔﯾرﻧده
ﺑﺎ ﮐﻠﯾدھﺎی – و+و اف
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾری  .زﻣﺎن ﻣﮑث
.ﻣﯾزان ﻧﯾرو  .ﺟﮭت ﺑﺎز و ﺑﺳت
ﺣداﮐﺛر ﻗدرت در اﺳﺗﺎرت .ﺗرﻣز
ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن.زﻣﺎن
ﮐﺎرﮐرد.ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎز و ﺑﺳت دﺳﺗﮕﺎه.ﮐﺎھﻧده
.ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز درب

ﻟوازم و اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎز  :در ﺣﯾن ﺑﺎز ﺷدن درب ﺑﺎ ﻋﺑور ﯾﺎ ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود و درب را در ﺣﺎﻟت ﺣرﮐت ﻣﻌﮑوس ﺑﺳﺗن ﯾﺎ اﯾﺳت ﻓﻌﺎل
ﻣﯾﮑﻧد .
اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ درب ﺑﺳﺗﮫ  :ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ﺗوﺳط ﻣواﻧﻊ ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود و ﻓﻘط در
زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد و درب را ﺑﺳﻣت ﺑﺎز وﯾﺎ اﺳﯾت ھداﯾت
ﻣﯾﮑﻧد .
اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ  :ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ درب ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺧود را
ﺗوﺳط اﯾﺳت ﯾﺎ دﯾﮕر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .

ﺧﺎزن
ال ﻣﯾﮑﻧد

ﺿد ﺑرﺧورد در زﻣﺎن ﺑﺎز وﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب اﮔر ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرﺧورد ﮐﻧد ﺑﻌد
از وارد ﻧﻣودن ﻓﺷﺎر ﻣﺧﺗﺻر و ﺗﺷﺧﯾص وﺟود ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﯾن درب اﻧرا ﺑﮫ
ﺣرﮐت ﻋﮑس ﻓرﻣﺎن ﻣﯾدھد .

ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ

در ﺻورت وﺟود ﭼﻧد اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ در ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺳﯾم ﺑﻧدی را ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر  25و ﺳری ﺑﺑﻧدﯾد .
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد آﻧرا ﺑﮫ
ﺻورت ﺗﺻوﯾر  26ﺑﺑﻧدﯾد .
 NCاﻧواع ﺳﯾم ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدارﺑﺳﺗﮫ
اﺗﺻﺎل ﻣدارھﺎی داﺋم ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﭼﺷم وﺗﯾﻐﮫ اﯾﻣﻧﯽ
ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدی
واﺗﺻﺎل ﻟوازم اﯾﻣﻧﯽ

ﺑﺎزﺷو

ﻧﯾﻣﮫ
اﯾﺳت

ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدی ﺑدون ھﯾﭻ وﺳﯾﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ

ﻧﺣوه ﻧﺻب ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ و ﻗرار ﮔﯾری ﭼﺷﻣﮭﺎ

ﺑﺎزﺷو
ﮐﺎﻣل
5.5

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣورد ﻧظر ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ آن را در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ و
ﻟوازم ﻣورد ﻧﯾﺎز آن ﻣﺣل وﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر  24ﺑﺑﻧدﯾد

ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣدارھﺎی اﯾﻣﻧﯽ در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن وﺑﺎز

ﭼﺷم در ﺣﺎﻟت
ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب

ﭼﺷم در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز
و ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب

ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ
ﭼﺷم در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن درب

ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدی ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ

7

ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدی و راه اﻧدازی ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم

ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدی و اﺗﺻﺎل دو ﺟﻔت ﭼﺷم و دو ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ

ﻧﺻب ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗﮫ

اﺗﺻﺎل ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎردر زﻣﺎن ﺑﺳﺗن و ﯾﮑﯽ در ﺣﺎﻟت
ﺑﺳﺗن و دو ﺟﻔت در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ

ﻧﺣوه ﺳﯾم ﺑﻧدی ﭼﺷم در زﻣﺎن ﺑﺎز و ﯾﮏ ﺟﻔت در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗﮫ و
ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ
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FSWOP
اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ از طرﯾق ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره  3روی ﻣرﮐز
ھدف از اﯾﺟﺎد اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ در زﻣﺎن ﺑﺎز ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از درب
در ﺑراﺑر ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷد  .در زﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدن درب در ﺑرﻧﺎﻣﮭﮭﺎی
آ – آ ﭘﯽ – س -ای – ای ﭘﯽ در ب را ﺑﺻورت ﺣرﮐت ﻋﮑس ﺣرﮐت
ﻣﯾدھﻧد و ﯾﺎ از طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ درب را ﺑﺣﺎﻟت اﯾﺳت و ﯾﺎ ﺣﺎﻟت
دﯾﮕر ﺣرﮐت ﻣﯾدھد در زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯽ و ﺳﯽ اﯾن
ﺗﺣرﯾﮏ ﺣرﮐت را ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﮑﻧد و در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن درب ﻧﯾز ﻋﮑس اﻟﻣﻠﯽ
از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯾدھﻧد .

ﻧﺣوه اﺗﺻﺎل ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم ﺑﺎ ﮐﺎرﮐرد در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن درب و
ﯾﮏ ﺟﻔت در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز درب

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ ﻧﻣﯾﺑﻧدﯾد ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی  4و 5راﺑﮫ ﺷﻣﺎره 11
وﺻل ﮐﻧﯾد .
اﺳﺑﺎب اﯾﻣﻧﯽ وﺻل ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره 4

FSWCL

ھدف اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓظت درب از ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ در زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
ﻣﯾﺑﺎﺷد در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آ – آﭘﯽ – س – ای – ای ﭘﯽ در زﻣﺎن ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯾﺎﯾﺳﺗد وﯾﺎ ﺣرﮐت ﻣﻌﮑوس اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .ﺑرای ﻧﺻب ﭼﻧد وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎ
ﮐﻧﺗﺎﮐت ﺑﺳﺗﮫ ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر  25ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .
اﺗﺻﺎل دو ﻣدار داﺋم ﺑﺎز ﺑﮫ ﺻورت ﻣوازی ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﺎز ﮐﺎﻣل وﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز

STOP
اﺗﺻﺎل اﯾﺳت ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﻣﺎره 5
ھر ﻧوع وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﯾد ﻓﺷﺎری ﻣﯾﺗواﻧد درب را در زﻣﺎن ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ
ﺷدن ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد .ﺑرای وﺻل ﮐردن ﭼﻧد وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺷﺗرک ﺑرای اﺗﺻﺎل ﺑﺳﺗن
آﻧرا ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر  25ﺑﺑﻧدﯾد .
ﺗﯾﻐﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظ ﺗرﻣﯾﻧﺎل 6

SAFE

ھدف از اﯾﺟﺎد اﯾن ﺗﯾﻐﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﺑﯾﺷﺗر در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷد و
ﻋﻣﻠﮑرد آن ﺑدﯾن ﺷﮑل ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض ﺑرﺧورد ﺑﺎ ھر ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺳرﻋت دو
ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺣرﮐت ﻣﻌﮑوس اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه را در ﮐﺷور اﯾران
ﮐﻣﺗر ﻧﺻب ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺻورت ﺗﺻوﯾر  26آﻧرا ﺑﺎ ﺳﯾم ﺑﮫ ﺗرﻣﯾﻧﺎل
ﻣﺷﺗرک اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﮐرد .

 5.4.2ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟﯽ  7ﺑرق ورودی دﺳﺗﮕﺎه ﺗﺻوﯾر 23
ﺳﯾم اﺗﺻﺎل زﻣﯾن =PE
ﺳﯾم اﺗﺻﺎل ﻧول = N
ﺳﯾم اﺗﺻﺎل ﻓﺎز = L

ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﻧﻔﯽ ﺗﻣﺎم ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﻣﺎره  7و  8ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻓرﻗﯽ
ﻧﻣﯾﮑﻧد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ھر دو ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺑﺑﻧدﯾد

ﺑراﺣﺗﯽ و ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﺳﯾم ﺗرﻣﯾﻧﺎل اﺗﺻﺎل زﻣﯾن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﻣوﺗور
وﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻧﺗﻘﺎل ھرﮔوﻧﮫ اﺗﺻﺎﻟﯽ ﺑرﻗﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯾﺷود و
در ﺻورت ﺑروز اﺗﺻﺎﻟﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑر )ﻣﺷﺗری (آﺳﯾب ﻧﻣﯾﺑﯾﻧد.

ﻣﺛﺑت  24ﺗرﻣﯾﻧﺎل 9و  10ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻓرﻗﯽ ﻧدارد ھر دو ﯾﮏ
ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .

 5.4.3ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟﯽ  6ﻣوﺗور و ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن ﺗﺻوﯾر 23
ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣوﺗور ﺟﮭت ﻧﺻب ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻣﺷﺗرک و دو ﺳر ﻣوﺗور

ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﻣﺻرف ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ  500ﻣﯾﻠﯽ اﻣﭘر ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﻻزم ﺑذﮐر
اﺳت در ﺻورت ﻧﺻب ﮔﯾرﻧده ھﺎی ﻣﺗﻔرﻗﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﮔﯾرﻧده ﻣﺗﻔرﻗﮫ ﺧود را از
طرﯾق ﻧﺻب ﯾﮏ آداﭘﺗور ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﯾد و ھرﮔز از ﺧروﺟﯽ  24وﻟت ﻟوازم
ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﮐز ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺑرق ﮔﯾرﻧده ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز
دﺳﺗﮕﺎه ﺻدﻣﮫ زده و دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﮐﺎر ﺧود رااﻧﺟﺎم ﻧداده و ﯾﺎ ﻣﯽ
ﺳوزد ﮐﮫ ﺑﺎاﻟطﺑﻊ ﺟﺑران ﺻدﻣﺎت ﻓوق از ﺷرﮐت وارد ﮐﻧﻧده ﺳﺎﻗط ﻣﯾﺑﺎﺷد
و ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﺻﺎب دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺷﺎﻣل ﺷراﯾط ﮔﺎراﻧﺗﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد

ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻓﻼﺷر ﻣﺧﺻوص ﻧﺻب ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن  220وﻟت  60وات

 5.4.4ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟﯽ  1اﺗﺻﺎل ﺳﯾم ﺑﻧدی ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ
در ﺻورت دادن ﻓرﻣﺎن از اﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه = Open A
ﺗوﺳط ھر ﻧوع ﻓرﺳﺗﻧده درب ﮐﺎﻣل ﺑﺎزو ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷودو در ﺻورت
ﻧﺻب ﭼﻧد ﻓرﻣﺎن اﻧﮭﺎ را ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺻوﯾر  35ﻣوازی ﺑﺑﻧدﯾد .
در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ارﺳﺎل ﻓرﻣﺎن درب ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود OPEN B = .
ﻣواز
9

ﻣﻧﻔﯽ اﺗﺻﺎل ﭼﺷم ﺗرﻣﯾﻧﺎل 11

= TX-FSW

در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺣﺎﻟت ﺗﺳت ﭼﺷم ﻗﺑل از ﺣرﮐت از اﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺑل از ھر
ﺣرﮐﺗﯽ از ﺻﺣت ﻣدار ﺳﯾم ﮐﺷﯽ و ﺳﺎﻟﻣت ﭼﺷﻣﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐرده و
ﺑﻌد از آن ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎز وﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣﯾﮑﻧد .
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد ﻻﻣپ ﮐوﭼﮑﯽ وﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت = WL
درب را ﻧﺷﺎن دھد از اﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل در اطﺎق ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ دور از
درب ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل وﺿﻌﯾت درب ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮭره ﺑﺑرﯾد .
 5.4.5ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺟﯽ  2ﻧﺻب ﻣﯾﻧﯽ دﯾﮏ
ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺻب ﮔﯾرﻧده و دﯾﮕر ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﺎﻧﺑﯽ
 5.4.6ﺟﯽ  5ﺗرﻣﯾﻧﺎل وﺻل ﺧﺎزن ﻣوﺗور
ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﺧﺎزن راه اﻧداز ﻣوﺗور
 5.4.7ﺟﯽ  8ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ
ﻣﺧﺻوص ﻧﺻب ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺎز وﺑﺳﺗﮫ
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 .5.5ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘذﯾری

 5.5.2ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن دﮔﻣﮫ اف دﮔﻣﮫ
 +را ﻧﯾز ﺑزﻧﯾد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ  +را رھﺎ ﮐﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھدو در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾد اف را رھﺎ ﮐﻧﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻘدار آن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان آﻧرا ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از دﮔﻣﮫ ھﺎی  +و
– ﮐم و زﯾﺎد ﮐرد و ﺑﺎ ﻓﺷردن ﻣﺟدد دﮔﻣﮫ اف ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی از ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
وارد ﺧواھﯾد ﺷد و ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﻓﺷردن ﮐﻠﯾد اف از
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎرج ﺷوﯾد  .ﺟدول زﯾر ﺗرﺗﯾب ﻗرار ﮔﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﭘﯾش ﻓرض

ﺗﻧظﯾﻣﺎت

ﺟﮭت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﻗﯾق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎه اﻟزاﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ دو ﺣﺎﻟت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷوﻧد

 5.5.1ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ
ﺟﮭت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه از ﮐﻠﯾد اف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر دادن ﮐﻠﯾد ﻓوق ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ وارد ﺷده و ﺑﺎ ﮐﻠﯾد  +و – ﻣﯾزان ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗﻔﯾﯾر دھﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﮔﻣﮫ را ﻣﺟددا ﻓﺷﺎر داده و
ﻧﮕﮫ دارﯾد وارد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی در ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺷوﯾد ﺑﺎ ورود ﺑﮫ اﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎ ﻓﺷردن دﮔﻣﮫ اف از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺧﺎرج ﻣﯾﺷوﯾد در ﺿﻣن آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾن
ﺟدول ﺣﺎﻟت ﻗرار ﮔﯾری درب را ﺑﺎ ﻋدد ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾدھد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی زﯾر ﺑﮫ
ﺗرﺗﯾب در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش

ﭘﯾش ﻓرض

ﺗﻧظﯾﻣﺎت

ﺣداﮐﺛر ﻗدرت در زﻣﺎن اﺳﺗﺎرت ﻣوﺗور

ﺧودﮐﺎر

ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ

ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗدرت اﺳﺗﺎرت را ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ﻧﯾرو ﺣرﮐت ﻣﯾدھد

روﺷن
ﺧﺎﻣوش

ﺧودﮐﺎر و اﯾﺳت
ﺧودﮐﺎر و ﺗﺳت
ﻧﯾﻣﮫ ﺧودﮐﺎر
ﻧﯾﻣﮫ ﺧودﮐﺎر واﯾﺳت
ﮐﻧﺗرل ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ

ﺗرﻣز ﻧﮭﺎﯾﯽ

ﻧﯾﻣﮫ ﺧودﮐﺎر

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درب ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ ﻣﯾرﺳد دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺳرﻋت آھﺳﺗﮫ
ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد

زﻣﺎن ﺑﺳﺗن ﺧودﮐﺎر

در ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش ﻣﯾﺑﺎﺷد

در ﻣرﺣﻠﮫ اول ﺗﺎ  59ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود

ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻧظﯾم از  1ﺗﺎ 20
ﺗرﻣز ﺧﺎﻣوش

ﺑﻌد از آن ﺗﻧظﯾم ﺑر ﺣﺳب دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻧظﯾم
ﻣﯾﮕردد  .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻋدد  2.5را ﻧﺷﺎن
دھد ﻣﻧظور  2دﻗﯾﻘﮫ و  30ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد

زﻣﺎن ﺗرﻣز
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﺳت ﭼﺷم
ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت ﻣدار ﺳﯾم ﺑﻧدی و ﺧود ﭼﺷﻣﮭﺎ
را ﭼﮏ ﮐرده در ﺻورت ﺳﻼﻣت اﺟزائ ﻓوق
درب ﺑﺎز ﻣﯾﺷود

ﻣﯾزان ﻧﯾرو
ﺣداﻗل ﻗدرت
ﺣداﮐﺛر ﻗدرت

روﺷن

ﺟﮭت ﺑﺎزﺷو درب

ﺧﺎﻣوش
ﭘﯾش ﭼﺷﻣﮑزن

راﺳﺗﮕرد

ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت  5ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭼﺷﻣﮑزن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد

ﭼﭘﮕرد

روﺷن

ﺧﺎﻣوش

ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺣﺎﻟت درب
ﺑﺳﺗﮫ

ﺟﮭت ﭘﺎک ﮐردن ﺣﺎﻓظﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻠﯾد اف و  +را ﺑﺎ ھم ﺑرای  5ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﻧﮕﮫ دارﯾد .

در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷدن
درب در اﯾﺳت
ﺑﺎز
اﯾﺳت

ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﻧرا اﺟرا ﻣﯾﮑﻧد وﻟﯽ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
از آﺧرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎرج ﻧﺷوی د آن در ﺣﺎﻓظﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺛﺑت ﻧﻣﯾﺷود در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در وﺳط ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرق ﯾﮑﺑﺎره ﻗطﻊ ﮔردد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﺎک
ﻣﯾﺷوﻧد .

ﺗﺳت ﭼﺷم ﻓﻌﺎل ﺷده

در ﺣﺎل ﺑﺳﺗن
در ﺣرﮐت ﻣﻌﮑوس

11

وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯾن ﭼﺷم

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش

ﭘﯾش
ﺗﻧظﯾم

ﺑرﻧﺎﻣﮫ

ﭘﯾش
ﺗﻧظﯾم

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش

ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻻﻣپ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت درب

ﮐﺎھﻧده ﭘﯾش ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ
ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم در ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭼﮭﺎی ﺑﺎز وﺑﺳﺗﮫ و
اﻣﮑﺎن ﺗﻧظﯾم در دو ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺧﺗﻠف از 00ﺗﺎ 99
و در ﺻورت ﻧﺻب ﺿد ﺑرﺧورد ﺗﻧظﯾم ﺑﺎ زﻣﺎن
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺣرﮐت ﻋﮑس
ﻣوﺗور ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷودو دﻗت ﺑﯾﺳﺗری در ﮐﺎھﻧده
دارد
ﮐﺎھﻧده ﺧﺎﻣوش

ﻣﮑﺎن ﻧﺻب ﭼﺎغ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده وﺿﻌﯾت درب در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ

ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ رﻟﮫ ﻣﯾﺗوان از اﻣﮑﺎن روﺷن ﮐردن ﭼراغ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻧﯾز ﺑﮭره ﺑرد
ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت زﻣﺎﻧﺑﻧدی از  0ﺗﺎ 59ﺛﺎﻧﯾﮫ در ﺣﺎﻟت اول و  1ﺗﺎ  4دﻗﯾﻘﮫ در ﺣﺎﻟت
دوم ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود

ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ و ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑل ﻧﺻب
در ﺻورت ﻓﺷﺎر دادن دﮔﻣﮫ ﻣﻧﻔﯽ – در ﺗﻧظﯾم  00ﻗﻔل
ﺑرﻗﯽ ﺑرای ﺑﺳﺗن ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود

روﺷن ﺗﻧظﯾم از  01ﺗﺎ 99

در ﺻورت ﻓﺷردن ﻣﺟدد – ﻗﻔل در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز ﻧﯾز ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود
.در ﺻورت ﻓﺷردن ﻣﺟدد –ﻣﯾﺗوان از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای 3و ای  4ﺟﮭت
ﻧﺻب ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮭره ﺑرد .

ﮐﺎھﻧده ﭘس ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ

ﻗﻔل ﺑرﻗﯽ ﻓﻘط در ﺣﺎﻟت ﺑﺎز E1

ﭘس از ﺑرﺧورد ﺳرﻋت را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد ﻗﺎﺑل
ﺗﻧظﯾم از  00ﺗﺎ  20ﺛﺎﻧﯾﮫ

ﻗﻔل ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت ﺑﺳﺗن E2
ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت درب ﺑﺎز E3

و در ﺻورت ﻧﺻب ﺿد ﺑرﺧورد ﺗﻧظﯾم ﺑﺎ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺣرﮐت ﻋﮑس ﻣوﺗور ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷودو
دﻗت ﺑﯾﺷﺗری در ﮐﺎھﻧده

ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن  5ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐت ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﺎﻟت درب ﺑﺳﺗﮫ E4

ﮐﺎھﻧده ﺧﺎﻣوش
 00ﺗﺎ  20ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﭼﺷﻣﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﺑﺳﺗن
ﻋﻣﻠﮑرد آن ﺑﺷﮑﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ﻓﻌﺎل ﻧﻣودن ﭼﺷم در زﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﯾز ﮐﺎر ﮐرده و در ﺻورت وﺟود
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺗوﻗف ﺷده و ﺑﺎﻟﻌﮑس ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎزﺷو
در ﺻورت ﺗﻧظﯾم از  0ﺗﺎ  20ﺛﺎﻧﯾﮫ در دو
ﻣرﺣﻠﮫ اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑرای ﻣﺛﺎل از 15
ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﺗﺎ  3ﻣﺗر ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد درب را ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗردد
ﻧﻔر ﯾﺎ ﻣوﺗور ﺳﯾﮑﻠت ﯾﺎ ﻏﯾره اﻧﺟﺎم ﺷود

ﺣرﮐت ﻣﻌﮑوس
ﺣرﮐت ﻋﮑس ﯾﮑﺑﺎره در زﻣﺎن ﺑﺎز

ﭼﺷم ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﺑﺎز درب

ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم اﯾﺳت در زﻣﺎن
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺎﻧﻊ و ﯾﺎ ﺣرﮐت ﻋﮑس

زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور ﮐﮫ ﺑر طﺑق دﺳﺗورات
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻧده ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣﺗﻣﺎ ﺗﻧظﯾم ﮔردد ﺗﺎ از
ﮐﺎرﮐرد ﺑﯾش از اﻧدازه ﻣوﺗور و وارد آوردن
ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻋﺑوری در
زﻣﺎن از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدن ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ ﺑﮫ
ھر دﻟﯾل ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﻌﻣل آورد ﻻزم ﺑذﮐر اﺳت
ﮐﮫ زﻣﺎن ﻓوق در دو ﻣرﺣﻠﮫ  59ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎ 4.5
دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻧظﯾم ﭘذﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد.

درﺧواﺳت ﺳروﯾس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی
در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻣﺎرش ﻓﻌﺎل ﻣﯾﺷود ﺗﺎﺛﯾر آن  2ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﺑوده و ﻗﺑل از ھر ﺣرﮐﺗﯽ ﭼراغ ﭼﺷﻣﮑزن ﺑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻓرا رﺳﯾدن زﻣﺎن ﺳروﯾس  2ﺛﺎﻧﯾﮫ ﭼﺷﻣﮏ
ﻣﯾزﻧد
روﺷن
ﺧﺎﻣوش

ﺣرﮐت ﻋﮑس ﯾﮑﺑﺎره در زﻣﺎن ﺑﺳﺗن
ﺣرﮐت از ﻧو

دﺳﺗﮕﺎه ﺿد ﺑرﺧورد
در ﺻورت ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق از اﻣﮑﺎن ﺗﻧظﯾم
ﻣﯾزان ﺣﺳﺎﺳﯾت درب در ﺻورت ﺑرﺧورد ﺑﮫ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺷوﯾد  .دﺳﺗﮕﺎه ﭘس از ﻧﺻب و
ﺗﻧظﯾﻣﺎت در ﺻورت ﺑرﺧورد درب ﺑﺎ ھر ﻧوع
ﻣﺎﻧﻊ ﭘس از ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓوق و وارد اوردن
ﮐﻣﯽ ﻓﺷﺎر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﮑس ﮐﺎرﮐرد ﺷروع ﺑﮫ
ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ از وارد اوردن ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
درب ﺧودداری ﮐﻧد .
ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺣﺳﺎﺳﯾت آﻧرا از  01ﺣداﻗل ﺗﺎ 99ﺣداﮐﺛرﺣﺳﺎﺳﯾت
ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﺋﯾد و در ﺻورت ﺗﻧظﯾم آن روی 00
ﻋﻣﻼ دﺳﺗﮕﺎه ﻓوق را ﺧﺎﻣوش ﻧﻣوده اﯾد
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درب را ﺑﺎ دﺳت ﺗﺎ وﺳط ﺑﺎز ﮐرده و ﻗﻔل ﮐﻧﯾد

ﭘﯾش
ﺗﻧظﯾم

ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾش

ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﮐﺎرﮐرد ﺷﻣﺎر :

ﺗﻧظﯾم ﺷﻣﺎرش ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش ﺑﮫ
واﺣد ھزار از  00ﺗﺎ  99ھزار  .ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﺑﺎ ھر ﺑﺎر ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ روز ﻣﯾﺷود
ﺣﺎﻟت ﻗرارﮔﯾری درب :
ﺧروج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺣﺎﻟت
 6راه اﻧدازی
 6.4ﮐﻧﺗرل ورودی ھﺎ

 .6.1اﺗﺻﺎﻻت ﺑرﻗﯽ

ﭼراﻏﮭﺎی روﺷن ﻣدارھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی
ﺧﺎﻣوش ﻣدارھﺎی ﺑﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .

ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل

روﺷن

OP – A
OP – B
FC1
FC2
FSWOP
FSWCL
STOP
SAFE
ENC

ﻓﻌﺎل
ﻓﻌﺎل

ﺗﻣﺎم ﺳﯾم ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﻣرﮐز و اﺗﺻﺎل
ﺑﮫ زﻣﯾن را اﻧﺟﺎم داده اﯾد

ﺧﺎﻣوش
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل

ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ آزاد

ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ آزاد

ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ آزاد

ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ درﮔﯾر

ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ آزاد
ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ آزاد
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل
ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ آزاد
ﺑﺎ ﭼرﺧش ﻣوﺗور ﭼﺷﻣﮏ

ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ درﮔﯾر

 6.2ﺟﮭت ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ھﺎ و ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل

ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ درﮔﯾر

)  (- Eﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را وﺻل ﮐﻧﯾد و در ﺻورت راﺳﺗﮕرد ﺑودن

ﻓرﻣﺎن داده ﺷده
ﺗﺟﮭﯾزات اﯾﻣﻧﯽ درﮔﯾر

 FC1ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺎز و ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل روﺷن

ﻣﯾزﻧد

 FC2ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺳﺗن و ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل روﺷن

ﻻزم ﺑذﮐر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی درﺷت ﯾﻌﻧﯽ روﺷن و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی
رﯾزﺗر ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻣوش و ﺟدول ﻓوق ﺑﺎ ﭘﯾش ﻓرض دﺳﺗﮕﺎه در زﻣﺎن
ﺑﺳﺗﮫ اﺳت وﭘس ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﮭﺎی ﻓوق در درب ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن
وﺿﻌﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .

 FC2ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ و ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل روﺷن

 6.5آزﻣﺎﯾش ﺳﯾم ﺑﻧدﯾﮭﺎی ﻣوﺗور

 FC1ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ و ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل روﺷن

)  ( E -در ﺻورت ﺑﺎز ﺷو ﭼﭘﮕرد

ﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣوﺗور ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر زﯾر اﻧﺟﺎم ﮔردد
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 6.6ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﻼچ دﺳﺗﮕﺎه

 7ﺑﺎزﺷو ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺻب ﺑرﭼﺳب اﺣﺗﯾﺎط را روی دﺳﺗﮕﺎه ﺑﭼﺳﺑﺎﻧﯾد
ﺗﺻوﯾر 44

ﻋﻼوه ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑرﻗﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﺗوان ﻗدرت آﻧرا ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻼچ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﺗﻧظﯾم ﻧﻣود .
ﻧﺣوه ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮐﻼچ :
 1ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد
 2ﺷﺎﻓت ﻣوﺗور را ﺑﺎ ﯾﮏ اﭼﺎر ﻓراﻧﺳﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﭘﯾﭻ
آﻟن را ﺑﺎ اﺳﻔﺎده از اﭼﺎر ﺑﮕرداﻧﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی
ﺳﺎﻋت زﯾﺎد و ﯾﺎ ﺑرﺧﻼف ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎ ﻗدرت را ﮐم ﮐﻧﯾد ﺑﮫ
اﯾن ﺷﮑل ﻣﯾﺗوان ﻗدرت دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وزن درب ﮐم
و زﯾﺎد ﮐرد  .دﺳﺗﮕﺎه در ﺣﺎﻟت ﺣداﮐﺛر ﻗدرت از ﻗﺑل ﺗﻧظﯾم
ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐم ﮐﻧﯾد .
 3ﺑرق را وﺻل ﮐرده و ھﻣﺧواﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎ درب از
ﻧظر ﻧﯾرو ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر در اوﻟﯾن ﺑﺎزﺷو درب در ﺟﮭت
ﺻﺣﯾﺢ ﺣرﮐت ﻧﻣﯾﮑﻧد ﺳﯾم ھﺎی ﻗﮭوه ای و ﻣﺷﮑﯽ را ﺟﺎﺑﺟﺎ
ﮐﻧﯾد .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن درب ﺑﺎ وزن 1000
ﮐﯾﻠوﮔرم ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت .ﺑرای درب ﺳﻧﮕﯾن ﺗر از دﻧده
ﻣﻧﺎﺳب آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .

ﻧﮕﮭدارﻧده ھﺎی روﮐش را وﺻل ﮐرده و روﮐش دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺑﻧدﯾد

راھﻧﻣﺎی ﻧﺻب ﮐﺎرﺑر را ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺑدھﯾد ﻧﺣوه ﮐﺎر دﺳﺗﮕﺎه و
ﺧﻼص ﮐردن و ﻣﻧﺎطق ﺧطرﻧﺎک دﺳﺗﮕﺎه را ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣل دھﯾد
 8ﺑﺎزﺷو دﺳﺗﯽ
در زﻣﺎن ﻗطﻊ ﺑرق درب را ﺑﺎ دﺳت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎز ﮐﻧﯾد
درب ﻣﺣﺎﻓظ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﮐﻠﯾد را داﺧل آن ﺑﮕذارﯾد

 6.7آزﻣﺎﯾش ﻧﻘطﮫ اﯾﺳت درب
ﻧﻘطﮫ ھﺎی اﯾﺳت درب را در زﻣﺎن ﺣرﮐت دﺳﺗﮕﺎه اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درب ﻣﯾﺎﯾﺳﺗد ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭻ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت
ﭼراغ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھر دو
ﻣﯾﮑرو ﺳوﺋﯾﭼﮭﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑود ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﮐﺎھﻧده و ﯾﺎ ﺗرﻣز را
ﻣﺟددا ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .

ﮐﻠﯾد را ﺑر ﺧﻼف ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد و و اھرم را ﺑﯾرون
ﺑﮑﺷﯾد ﺗﺻوﯾر  .46ﺣﺎﻻ درب را ﺑﺎ دﺳت ﺑﺎز وﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾد

 .6.8ﺗﺳت ﺳﻼﻣت ﭼﺷم دﺳﺗﮕﺎه
ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯾن درب ﭼﺷﻣﮭﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺎﺳب
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد
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 9ﺑﺎزﮔرداﻧدن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﺎرﮐرد ﻋﺎدی
ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔرداﻧدن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑرق را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد
 .1درب را ﺑﺑﻧدﯾد
.2ﮐﻠﯾد را ﺑر ﺧﻼف ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﺑﮕرداﻧﯾد
.3ﮐﻠﯾد را ﺑﺎز ﮐرده ودرب اﻧرا ﺑﺑﻧدﯾد

 .10ﻧﺻب ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل  60ای اﺧﺗﯾﺎری

14ﻧﮕﮭداری
ھر ﺷش ﻣﺎه ﺑﺎز ﺷو ﺳﺎﻟم درب را ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﭼﮏ ﮐﻧﯾد

ﮐﻧﺗرل ﺑﺎر ﻓوق از طرﯾق ﺳﻧﺟش ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺗوﺳط ﻧوار اﯾﻣﻧﯽ ﮐﮫ
روی درب ﻧﺻب ﻣﯾﺷود ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد

 .14.1ﺑﺎز ﮐردن ﻗطﻌﺎت ﻣرﮐز
اول ﺗرﻣﯾﻧﺎﻟﮭﺎی دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﮑﺷﯾد ﭘﯾﭼﮭﺎی ﻣرﮐز و ﺗراﻧس را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد
وﺑﮫ آراﻣﯽ ﺗراﻧس و ﻣرﮐز را ﺑﯾرون ﺑﮑﺷﯾد

 .11ﻧﺻب ﻣرﮐز  578دی

 14.2آزﻣﺎﯾش ﻣﯾزان روﻏن دﺳﺗﮕﺎه
ھر ﭼﻧد وﻗت ﻣﯾزان روﻏن دﺳﺗﮕﺎه را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﺑرای درﺑﮭﺎی ﺳﻧﮕﯾن
ھر ﺷش ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ﭼﮑﺎب ﺷود ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر  51درﭘوش ﻣﺧزن را
ﺑﺎز ﮐرده و ﺳطﺢ روﻏن را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد در ﺻورت ﮐم ﮐردن روﻏن
ﻣﺧﺻوص ﻓﮏ ﻓﻘط اﺿﺎﻓﮫ ﮔردد

 .12ﻧﺻب ﻣرﮐز  462دی اف
آداﭘﺗور ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺻب ﮔردد
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