
  

 

  
    

  
  

  
  هاي اتوماتيك آسانسور بدر

  
  

  كابينطبقه و  بدر
  
 كابين باپراتور در

MICRO 
  
  
 

  دستورالعمل استفاده
  
  
 

01REV03_01_06_31: شماره



  

   
 

  در معرض تغيير بدون اطالع قبلي  2  

 

  
  .گوييم به شما تبريك مي PRISMAخاطر انتخاب محصول به 

  .نصب، اين دستورالعمل را به دقت بخوانيدعمليات از آغاز لطفا پيش 
در مونتاژ صحيح و نگهـداري  را كه شما  آمده استمفيدي در اين راهنما ي ها و راهنمايياطالعات 
  .كند كمك ميرايج با رعايت استانداردهاي ايمني  ،مطلوب

  
اشـخاص يـا وسـايل     ديـدن صدمه باعث  تواند مي ،دستورالعمل اينذكر شده در عدم رعايت نكات 

  .شود
  .موفقيت روزافزون شما را آرزومنديم

  
  

  احترامتقديم با 
PRISMA S.r.l
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  عات عمومياطال
در موتورخانـه آسانسـور    يشهبايد هم و شود محسوب ميتجهيزات مجموعه از  يبخش دفترچهاين 

آن را بـه   ،عمليات نصباز آغاز  پيش. صورت لزوم بتوان به آن مراجعه كرددر باشد تا  در دسترس
شـود يـا از    گـم  دفترچهكه اين صورتي در . دنبال كنيد مو به موها را  دقت بخوانيد و دستورالعمل

نمادهـاي چـاپي   . يـد تقاضاي المثني نماي )Prisma lift Components(فروشنده بين برود، از 
در توانـد   كـه مـي   هايي راو هشـدار  هـا خطرترين  تا مهماستفاده شده است  دفترچهدر اين خاصي 

  :، برجسته سازدكندايجاد اشكال  دستگاهاز استفاده 
  

بايـد   ،كه دستورالعملي كه به آن اشاره شـده اسـت  ناست به اين معاين عالمت  -عالمت خطر 
  .دنبال شود تا از سوانح احتمالي جلوگيري شود اًعين
  

دسـتورالعملي كـه بـه آن اشـاره     ست كه به اين معنااين عالمت  – برداري بهرهعالمت هشدار  
نها اطمينـان  و طول عمر باالي آ از كاركرد مناسب تجهيزاتبايد به دقت دنبال شود تا  ،شده است

  .حاصل شود
  

  .كليه حقوق محفوظ است
  

 ،به صورت حروفچيني و چاپ مجدد، چاپ افسـت يا بخشي از اين دفترچه،  تمامتكثير 
  .ممنوع است PRISMA S.r.lبه هر منظور و به هر شكل، بدون اجازه كتبي از ... و فتوكپي

  
ن بـاالتري  ،اسـتانداردهاي ايمنـي   توجه ويژه بـه . شوند ها توليد مي روش جديدترينمحصوالت ما با 

 .كند كاربران تضمين ميرا براي حفاظت 
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  طبقه بدر. ب
  
  هنگام عمليات سرويس و نگهداري معمول -

  .را تميز كنيد سيل
  
    دو ماه يك بار -

  .ا تميز كنيدراهنما رهاي  ريل
  
  سه ماه يك بار -

  .پاييني را تنظيم كنيد هاي قرقره
  .تسمه كشش و تسمه گرداننده را بازرسي كنيد

  
  شش ماه يك بار -

پاره شده است،  ها بكسل تار در صورتي كه حتي يك. را بازرسي كنيد ها بكسل وضعيت و كشش
  .ها را تعويض كنيد آن

  .كنيدرا بازرسي  سيلساييدگي كف كفشك روي 
  .آمده است، بازررسي كنيد 12هاي بااليي و پاييني را مطابق با آن چه در بخش  قرقره

  
  ساالنه -

  )اعم از قطعات ثابت و متحرك(هاي قفل را بازرسي كنيد  كنتاكت
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و حـق اصـالح   به منظور بهبـود عملكـرد محصـول    ، آوري هاي فن با توجه به پيشرفتتوليد كننده 
  .دارد براي خود محفوظ ميدر هر زمان و بدون اعالم قبلي را تغيير آن 

  
  .هيچ اصالحي در محصول نبايد انجام شود شود، كه ايمني فدا نمي براي اطمينان از اين

را  هنگام طراحي و سـاخت محصـول  در د نظر ورتواند ايمني م از قطعات يدكي غير اصلي، كه نمي
  .شود استفادهبايد ن، مين نمايدأت

  .باعث ابطال گارانتي محصول خواهد شد ،مجاز غير اصلي يا غيريدكي استفاده از قطعات 
  

هـيچ  ات مستقيم يا غيرمستقيم ناشـي از مـوارد زيـر    صدمدر مورد  PRISMAشركت 
  :بر عهده نخواهد گرفتمسوليتي 

  .انجام نشده باشد دفترچهكه مطابق اين  اقداماتي -
  .توسط افراد غيرمجاز يا فاقد صالحيتمحصول مونتاژ و تست  -
  .شود غيراصلي كه باعث ابطال گارانتي مي يدكي استفاده از قطعات -

  
گراد، به دور  درجه سانتي 35تا  0 بين ت يدكي را در جاي خشك با دمايكنيم قطعا ما توصيه مي

  .از گرد و غبار و تابش مستقيم خورشيد نگهداري كنيد
  

در صورت . بررسي كنيد ها و مواد را از نظر سالمت بندي در هنگام امضاي رسيد تحويل كاال، بسته
  .س بگيريدوجود هر گونه صدمه، با بخش خدمات يا حمل و نقل شركت تما

  
  .بندي باشد بسته فهرستو مطابق  شماسفارش مطابق  ،كاالهاي تحويل شده مطمئن شويد

  
انجام شـده  رايج قوانين مطابق با بايد ) هاي پالستيكي و غيره ها، كيسه ها، جعبه كارتن(بندي  بسته
  .باشد
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 ؛انجـام شـود   واجـد شـرايط   افرادو نگهداري بايد توسط  سرويس، عمليات مونتاژ، نصب، تست 
آگاهي داشته باشند و طبق استانداردهاي ايمنـي كشـوري كـه     دفترچهمحتواي اين  كساني كه از

  .كار كنند ،شود جهيزات در آن نصب ميت
  .باشد رايج هايي بپوشند كه مطابق با استانداردهاي ايمني بايد لباس پرسنل

  
  .هاي گشاد يا موهاي بلند ممنوع است كار كردن با لباس

  
نصب، مطمئن شويد كه ولتاژ و جريان منبع تغذيه اصـلي مطـابق مشخصـات     عمليات از آغاز قبل

  .باشد دستگاه
  

تجهيـزات   باشـد و مجهـز بـه   شـته  دا اتصال زمين درستيكه منبع تغذيه اطمينان حاصل نمائيد 
، متناسـب بـا   )و غيـره  )اضـافه بـار  (جريان كليد قطع ، مغناطيسي-هاي حراراتي سوييچ( حفاظتي

  .باشد محل نصبتانداردهاي كشور اس
د كـه تمـام   كنيـ صل تغذيه را وتنها زماني منبع . الزامي است بق استاندارداطمم يزمكان نردك ارت

را قطـع  بـرق   جريـان  نگهـداري، و  سرويسعمليات  زماندر  .تجهيزات نصب و بازرسي شده باشد
  .اتخاذ كنيدكرده، اقدامات حفاظتي پيشگيرانه را 
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  عمومي سرويس و نگهداري پيشگيرانههاي  دستورالعمل. 13.1
  

  MICROمدل  -كابين  بدر. الف
  
  يك ماه پس از تاريخ شروع كار -

  .كابين را بازرسي كنيد كه شل نشده باشد بكشيدگي تسمه كشش در
  
  هنگام عمليات سرويس و نگهداري معمول -

  .را تميز كنيد سيل
  
  دو ماه يك بار -

  .را تميز كنيدراهنما هاي  ريل
  
  سه ماه يك بار -

  .پاييني را تنظيم كنيد هاي قرقره
  .تسمه كشش و تسمه گرداننده را بازرسي كنيد

  
  شش ماه يك بار -

پاره شده است،  ها بكسل تار در صورتي كه حتي يك. را بازرسي كنيد ها بكسل وضعيت و كشش
  .ها را تعويض كنيد آن

  .كنيد را بازرسي سيلساييدگي كف كفشك روي 
  .آمده است، بازررسي كنيد 12هاي بااليي و پاييني را مطابق با آن چه در بخش  قرقره

  
  ساالنه -

  )اعم از قطعات ثابت و متحرك(هاي قفل را بازرسي كنيد  كنتاكت
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  سرويس و نگهداري. 13
  سرويس و نگهداريهاي  دستورالعمل

 اپراتور اند، سر هم شده 2Zهاي  يا بلبرينگ ها يه اتصاالت با استفاده از بوشبا توجه به اين كه كل -
)operator( ساختمهاركننده  و Prisma  سرويس و نگهداري خاصي نيـاز  روغنكاري، به هيچ گونه

  . ندارند
گرد و . و ديگر قطعات روباز و در معرض ديد پاك كنيد اه ريلگرد و خاك و اجسام خارجي را از  -

بـه صـدا بيافتنـد، راه را بـراي      هـا  درب خاك و ديگر اجسام خارجي ضمن اين كه باعث مي شوند
  .باز مي كنندها  قرقرههاي پاييني و  ساييدگي پيش از موعد كفشك

  
فواصل زمـاني مشـخص   به همين دليل توصيه مي شود عمليات سرويس و نگهداري پيشگيرانه در 

  .صورت پذيرد Prisma S.r.lشده از سوي واحد سرويس و نگهداري مجاز 
  
  :اين فواصل زماني به عوامل مختلفي بستگي دارد 
  .شدت كار -
  .طول عمر تخميني محصول -
  ).هاي معمولي هستند تر از لته دار سنگين ها روكش لته(وزن لته  -
  
  شرايط محيطي -
  آلودگي محيطي -
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  باز كردن درب هاي ممكانيزتشريح 
هايي به نام اپراتور كه مختص درب كابين بـوده و عمـل بـاز و بسـته كـردن را       زممكاني  -

 .دنده انجام مي
 ي نصب شده در طبقات ها درب كليه شامل» طبقات بدر« هاي مكانيزم -
  . ، به طور جداگانه تامين كردبازسازي و مدنريزه كردنبه منظور توان  ميها را  مكانيزم

  
شده است، منحصـرا   امينت .PRISMA S.r.lروي تجهيزات كه از سوي بر وسايل ايمني موجود  

هـاي   سمتق اثرات متقابلول سيستم بايستي ئمس متصدي. براي اين تجهيزات طراحي شده است
، را از منظر خطرات احتمالي مورد تحليل قرار دهـد بر يكديگر كل سيستم  ههنددتشكيل مختلف 

براي سـوار كـردن يـك    اگر . كند ضمانت را عملكردها و يكپارچگي سيستم ق كاملانطبابتواند تا 
ها يـا   محافظاز الزم است  باشد؛لوازم ايمني اصالح يا  يك يا چند محافظمكانيزم، نياز به برداشتن 

  .دشواصلي تضمين قطعات تا همان سطح ايمني شود استفاده جديد لوازم ايمني 
  

  حوزه عملكرد
. انـد  طراحي و سـاخته شـده   باريا  مسافرجايي  هجاب ، به منظوراي استفاده در آسانسورها بر مكانيزم

، به معناي شرايط غيرعادي اسـت كـه   باشداصلي حوزه عملكرد هر نوع استفاده ديگر كه خارج از 
  .دشوخطرات جدي و بروز وسيله نقليه ديدن ممكن است باعث صدمه 

  
 يهـا  درب از اسـتفاده همچنـين  . ممنـوع اسـت  وسايل ديگر  يانداز استفاده از اپراتور براي راه 

هـا   ورودي در ،آسانسـور  غير از محصوالت توليد شده توسط توليدكنندهي كابين ها درب طبقات يا
  .ممنوع است
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  حمل و نقل
ـ جايي  هامكانات الزم براي جاباند و مجهز به  بندي شده هاي چوبي بسته كاالها در كارتن يا جعبه ا ب

  .هستند ليفتراك
  

جايي  هها را مطالعه كنيد و مطمئن شويد كه وسايل جاب بندي روي بستهبر اطالعات ثبت شده  
  .كافي برخوردار باشند تواناز ) چرخ دستي، جرثقيل و غيره(كنيد  كه از آنها استفاده مي

  
  :را به كار بريدزير هاي  بر عمليات به دقت نظارت كنيد و احتياط در طول حمل و نقل 

جايي را با سرعت كم انجام دهيد و مطمئن شويد كه موانع يا افراد در سر راه شـما   هجاب -
  .وجود نداشته باشند

  .چك كنيددائماً پايداري بار را  -
  .شودبار مانع تاب خوردن توقف را آرام و تدريجي انجام دهيد تا  ، شروع وحركت -

  
  نگهداريو  سرويس

 دفترچـه ايـن   13مشخص، مطـابق فصـل    زماني هاي زهنگهداري بايد در باو  سرويسعمليات  
  .انجام شود

  .را در طبقات قرار دهيد »است سرويسآسانسور تحت « اخطارتابلوي قبل از آغاز كار،  
  

  دستگاه اوراق كردنتعويض و 
و آنهـا را بـر    كردههاي مختلف را جدا  قسمت .نيدرا قطع ك، منبع تغذيه دستگاهدر هنگام تعويض 

 تـا طبـق قـوانين    ،مرتب كنيـد ) فلزات، شيشه، پالستيك، قطعات الكتريكي و غيره(اساس جنس 
  .كنيد بازيافتآنها را موجود 
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  هاي لغزشي قرقرهبازرسي . 12
. را ببينيـد  1شكل (است ريل افقي هاي بااليي متفاوت از مقطع عرضي بااليي  قرقرهمقطع عرضي 

  .) پاييني غير هم مركز است قرقرهاست، جفت نشده  ريلبااليي بر روي  قرقره
شكل (تكيه كند  ريل راهنمابااليي به طور كامل بر روي  قرقرهتوصيه مي شود پيش از آن كه كف 

  .آن را تعويض كرد) 2
  :ها مي شوند عبارت است از قرقرهديگر عواملي كه باعث تعويض 

  ).رون بلبرينگ نفوذ كنداين حالت زماني اتفاق مي افتد كه خاك به د(صداي ياتاقان  -
بـراي مـدت    هـا  درب اين حالت معموال زماني اتفاق مي افتد كه( كج شدن محورصداي ناشي از  -

  ).طوالني بدون استفاده باقي بماند
  .سال يك بار تعويض شوند، حتي اگر هيچ مشكلي نداشته باشند 7ها بايستي هر  قرقره

  

  
  1شكل           2شكل 
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را باز كنيد تـا   6شكل ) 7( و همچنين پيچ پولي انحراف 5شكل ) 6(هاي نشان داده شده  مهره. 4
  .تسمه شل شود

  

  
  5شكل           6شكل 

  
را بـاز كنيـد و قطعـه اتصـال دهنـده دو طـرف تسـمه را         7شكل ) 8(شده  هاي نشان داده پيچ. 5

ها را دوباره ببنديد، طول آن را با تسمه كهنه  پيش از اين كه تسمه نو را جا بندازيد و پيچ. برداريد
  .مقايسه كنيد تا يكي باشد

بـه   1شكل ) 1(اي  بعد از اين كه دوباره همه چيز را سر هم كرديد، مطمئن شويد دنده جغجغه. 6
آمده، تنظيم  6.2به طور صحيح، مطابق با آن چه در بخش  كمان دربصفحه چرخد و  راحتي مي
  .شده است

  

  
  7شكل 
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  دفترچه استفاده شده در اين  »احتياط«و  »هشدار«فهرست عالئم 

 

 
  بريدگيخطر 

 
  سقوطخطر 

 
  خطر له شدگي بين دو قطعه متحرك

  
  ها خها يا چر قرقرهخطر له شدگي و كشيده شدن بين 

 
  الكتريكي شوكخطر 

 
  قطع عضوخطر 

 
  ها خطر له شدگي بين چرخ

 
  حركتاحتياط، پولي م

 
  خطر له شدگي

 
  حركتدنده م احتياط، چرخ

 
  باشيدهاي محركه  دنده مراقب چرخهنگام كارهاي فني 



 01REV03_01_06_31: شماره  
 

  در معرض تغيير بدون اطالع قبلي  10  

 

  هشدار
، مناسب نياز )ها و غيره ها، مهره براكت(تحويل داده شده  PRISMAوارسي كنيد اجناس 

  .ه شما باشدژپرو
  
  طبقات بدر. 1

  .ها طبق كاتالوگ فني شركت استفاده كنيد ، از حداقل تعداد براكتببراي كار گذاشتن در 
  

  مونتاژ 1.1
طبقه شروع كنيد و كار را بـه سـمت    باز كابين به عنوان سكوي كار استفاده كنيد، از باالترين در

  .طبقات پاييني ادامه دهيد
را  هـا  درب ن دري كه بايد نصب شود، دري است كـه از طريـق آن سـاير   به ياد داشته باشيد آخري

هـاي نصـب شـده روي     شابلوندر محل صحيح، از  ها درب براي مونتاژ. كنيد وارد چاه آسانسور مي
  .كابين، تراز و شاقول استفاده كنيد يراهنماهاي  ريل، به همراه شفت كابين

  .نشان داده شده است، استفاده شود 1شكل  چه كه در هاي نگهدارنده بايد مشابه آن براكت
شكل (هاي تكي استفاده كنيد  توانيد از پايه كافي نبودند، مي بها براي ثابت كردن در ريلاگر  

2.(  
 

  1شكل          2شكل 
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  دار تسمه كشش دندانه
  .1شكل ) 1(اي را برداريد  ه جغجغهدر حالت بسته قفل كنيد و دند ار ها كمان. 1
  .را باز كنيد 2شكل ) 3(و ) 2( كمان دربصفحه دارنده  هاي نگه پيچ. 2
  

  
  1شكل             2 شكل

  
  .آزاد شود 4شكل ) 5(را باز كنيد تا اتصال تسمه  3شكل ) 4(هاي نشان داده شده  پيچ. 3
  

  
  3شكل             4شكل 
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  ها تعويض تسمه. 11
  :ها مراحل زير را دنبال كنيد به منظور تعويض تسمه

  
  انكودر

هـاي   پـيچ . 1شـكل  ) 1(را تنظيم كنيـد  ) جعبه دنده(براي شل كردن دنده، هرزگرد انتقال قدرت 
موتور را باز كنيد، مجموعه تسمه گرداننده را خارج كنيد و آن را سـر و تـه   ) گيربكس(عبه دنده ج

تر شدن ادامه كار، دو پيچي كه موتور را به بدنه جعبه دنده وصل كـرده انـد    به منظور آسان. كنيد
تا موتور  3شكل ) 2(، طوقه لنگي را بچرخانيد 10شل كنيد و با استفاده از آچار آلن شش پر نمره 

تسمه نو را جا بزنيد و مجددا با استفاده از آچار آلن شـش پـر   . را حركت داده و تسمه را شل كند
پـيچ  . تا موتور را بكشد و تسمه به آرامي سفت شود 3شكل ) 2(طوقه لنگي را بچرخانيد  10نمره 

. ت كنيـد سـف  2شـكل  ) 2(را تا انتها سفت كنيد، سپس پيچ انتهاي لنگـي را   3شكل ) 3(مخالف 
  .جعبه دنده را سر جاي خودش بگذاريد و تسمه گرداننده را سفت كنيد

  

  
  1شكل             2شكل 
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  .را برداريد ها ساپورت كردن آنها به ديوار، فيكسها و  بعد از اتمام كار، شامل مونتاژ تمام لته
  .را ببينيد 4.1ها، بخش  هاي نگهدارنده لته از مهرهبراي استفاده 

  
هاي جـانبي تكميـل شـد، بايـد مطـابق       طبقات به همراه نگهدارنده بهنگامي كه مكانيزم در 

  .چيدمان نشان داده شده در شكل زير باشد
  

  
  1شكل 
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و  ددر انتهاي موقعيت پشتي آن تنظـيم شـو   ،1شكل ) 1(قفل  قرقرهمطمئن شويد كه نگهدارنده 
به اين ترتيب، خطر برخورد آن بـا سـيل كـابين پـس از     . قرقره و قفل از كابين فاصله داشته باشد

  .اتمام نصب از بين خواهد رفت
  

  .را ببينيد 6.5و  6.4براي تنظم نهايي بخش 
  

  
  1شكل 

  
  تنظيم 1.2

 متعلقـات ، در اثـر سـاييده شـدن بـه     بها به خوبي تنظيم شده باشند، هنگام باز شدن در اگر لته
هـا   شود كه فاصله بين لته تنظيم صحيح هنگامي حاصل مي. ها صدمه نخواهند ديد چهارچوب لته

در اين صورت فنر بسـتن  . متر باشد و آزادانه حركت كنند ميلي 4تا  3) ها و چهارچوب يا بين لته(
  .تواند بدون هيچ مشكلي كار كند مجدد مي

اين دفترچه توضيح داده شده است نيـز   4.2در بخش چه  نآبق با هاي پاييني، مطا تنظيم كفشك
  .دهد تنظيم صحيح را تحت تاثير قرار مي
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در وسط آنها قرار  كمان دربصفحه قفل تنظيم شده اند، به طوري كه هاي  قرقرهمطمئن شويد  -
  . به هم نچسبيده باشندها  سيلو  كمان دربصفحه ها،  هقرقربررسي كنيد كه . گرفته باشد

در . ، چه بر روي كابين و چه در طبقات به آساني حركت مـي كننـد  بدر يها مطمئن شويد لته -
  .آن را پاك كنيد ،ها ريلصورت وجود خرده سنگ و آشغال بر روي 

باشد اندكي اريب قرار در صورتي كه الزم . هستند) كامال عمودي(شاقول ها  مطمئن شويد كتيبه-
، رت لزوم، با استفاده از يـك تـراز  را بررسي كنيد و در صوها  گيرند، عمود بودن اتصال كتيبه و لته

درجـه   90كه با خـط عمـود دقيقـا زاويـه     اي  به تدريج حالت عمود اتصال را تنظيم كنيد، به گونه
  .بسازد

 .كشويي را روغنكاري نكنيد هاي ريل -
 پالستيكيهاي  ا به دقت تميز كنيد تا مانع از ساييدگي پيش از موعد كفشككشويي ر هاي ريل -
  . شود مهاركنندههاي  قرقرهو 
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  هاي پس از مونتاژ بازرسي. 10
  
  .نيد، كليه اتصاالت الكتريكي را بازرسي كبرقپيش از وصل كردن  -
  
هنگامي كـه قـالب   . شود كنتاكت ميمادگي  واردمطمئن شويد زبانه كنتاكت ايمني بدون فشار  -

  .متر از پين بايد از داخل مادگي كنتاكت بيرون آمده باشد ميلي 7حداقل ، شود ميباز 
  
در صـورت ايجـاد   . مطمئن شويد قالب به آساني و بدون اصطكاك حول زبانه خـود مـي چرخـد    -

بتدا مطمئن شويد كه خرده سنگ و آشـغال بـه آن نچسـبيده باشـد؛ سـپس زبانـه را       اصطكاك، ا
  . روغنكاري كرده و چند مرتبه با دست آن را حركت دهيد

  
  

  
  1شكل           2شكل 
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  كنتاكت ايمني 1.3
  
  

  نصب          1شكل 
  
  
  

  كشي سيم          2شكل 
  
  

  .در صورت نياز به تعويض كنتاكت ايمني، مطابق ان چه در باال نشان داده شده است عمل كنيد
  

  درب باز كردن اضطراري 1.4
شرايط اضطراري، از كليد سه گوش استفاده كنيد و مطابق شـكل،  در طبقات  باز كردن دربراي ب

  .آن را در جهت آزاد بچرخانيد
  

  
  3شكل 
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  كابين بدر )پاخور(تو گارد سيل و . 2
  مونتاژ سيل استاندارد 2.1

  . ، سيل را كار بگذاريد1مطابق شكل  -
  
  . درا كار بگذاري )پاخور(تو گارد ، 2مطابق شكل  -
  

  سيل آهني
  .پارچه ساخته شده سيل مستقيما روي پايه و به صورت يك -
  

  .تهيه شده استجداگانه دستورالعمل مونتاژ براي هر سفارش 
  

  
  1شكل           2شكل 
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 قرقره بكسلتنظيم كشش . 9
بـه منظـور   . شل شـود  1شكل ) 1( سردربقرقره  بكسلپس از به كار انداختن اوليه، ممكن است 

  .را در قسمت انتهايي فنر جبران تنظيم كنيد 1شكل ) M8 )2هاي  ايجاد كشش مناسب، مهره
ت تراز خارج شوند، با شل كردن هاي بازشو اندكي از حال در صورتي كه الزم باشد در اين حين، لته

سراندن لته عقبي را تا تراز شدن مجدد ادامـه  . ها را دوباره تراز كنيد لته) 3(هاي انتهاي ثابت  پيچ
  .دهيد

  
  ).3(ها را مجددا سفت كنيد  پيچ

  

  
  1شكل 
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  كشويي كالسكهتنظيم . 8
  :پيش از شروع الزم است كه

  .1شكل ) 1(را تميز كنيد ها ريل. 1
  .1شكل ) 2(ها را تميز كنيد  قرقره. 2
و ) 17نمـره  (از راهنما، با اسـتفاده از آچـار تخـت يـا آچـار بـوكس        قرقرهجهت تنظيم فاصله . 3

را شل كنيـد،   M10هاي  مهره. بازي كنيد) 4(، با پين تنظيم )4نمره (همچنين آچار آلن شش پر 
د تا هاي ساعت بچرخاني هاي ساعت، يا در جهت عكس عقربه پين جبران را با آچار در جهت عقربه

اي لق باشـد   درگير شود، بلكه بايد به اندازه ريلنبايد بر روي  قرقره. هاي احتمالي گرفته شود لقي
كه هنگامي كه مهره با پين درگير شده است، بتواند با كمك انگشت شما، بـا اصـطكاك نـاچيزي    

  .بچرخد
 

  .لنگي را به سمت بيرون تنظيم كنيد قرقره 
  

  
  1شكل           2شكل 

  
  3شكل           4شكل 
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  )مكانيزم درب كابين( اپراتور. 3
  هشدار

 ، مناسب نياز)ها و غيره ها، مهره براكت(تحويل داده شده  PRISMAوارسي كنيد اجناس 
  .پروزه شما باشد

  
جايي و  نصب شده است تا در حين جابه 1شكل ) 1(به صورت پشت و رو  )نري(كنتاكت درب  

 2شكل ) 2(ها مونتاژ شدند، آن را به صورت صحيح  پس از اين كه لته. عمليات نصب صدمه نبيند
  .نصب كنيد

  

  
 1شكل             2شكل 
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  اطالعات عمومي 3.1
توليد  MINI SILLو  SMALLهاي  طبقه و كابين، به نام بدر دو سري مختلف PRISMAشركت 

هـاي   طراحـي شـده اسـت و نسـبت بـه سـري       كـم بـراي بازشـوهاي    SMALLهاي  سري. كند مي
ي كـابين  هـا  درب بـه  MINI SILLهـاي   سـري . باشد باالتر ميمتر  ميلي 20استاندارد، مكانيزم آن 

شخصات اين سري در صفحات بعد تشـريح  م. شود كه عمق كلي آنها كاهش يافته است اطالق مي
  .خواهد شد

  
  مونتاژ 3.2

جلـوي كـابين،   ) شـطرنجي (بر روي تيرك افقي  )مكانيزم درب كابين( پيش از سوار كردن اپراتور
قفـل را تنظـيم    هاي قرقرهباال بردن كابين،  مترين سطح منتقل كنيد تا در هنگا كابين را به پايين

كه روي اپراتور تعبيه شده اسـت،   مهاربا نقطه  ها براكتموقعيت  اطمينان حاصل نماييد كه. كنيد
جـايي   را بـا جابـه   ها براكتدر صورتي كه در يك رديف قرار نداشتند، موقعيت . در يك رديف باشد

  .)را در شكل صفحه بعد مشاهده كنيد مهارهاموقعيت (ها تنظيم كنيد  ريلآنها در طول 
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  IP67ضد آب، كننده مهار . 7
، توسـط  )2شـكل  (به كار رفته در نوع ضدآب از نوع مغناطيسي بـوده  ) IP67(هاي ايمني  كنتاكت

بسيار مهم است كه اطمينان حاصل كنيد مدار زمـاني  . شود يك مدار الكترونيكي اضافه كنترل مي
براي تهيه بـرد  . دفرو رفته باشهفت تيري  متر به داخل پين ميلي 7داقل شود كه قالب ح فعال مي

كـابين و طبقـه، بـه دفترچـه پيوسـت شـماره        بهاي در الكترونيك، خازن، اتصاالت بين كنتاكت
31_15_01_01REVxx مراجعه كنيد.  

  

  
  1شكل 
  

  
  2شكل 
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  3شكل 
  استاندارد كمان درب

  
ثابت جـايگزين شـده    با يك شمشيري كمان درب ،كم، با بازشوي بهاي در در بعضي از مدل 
  .است

  با شمشيري ثابت كمان درب

  
  4شكل 
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  )پيشاني كابين( جلو مهار
  انداردسري است
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  )پيشاني كابين( مهار جلو
  MINI SILLسري 
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  هفت تيريتنظيم  6.5
را برداريـد،   3شـكل  ) 1(، سـرپوش  شـد با سـوراخ قفـل تنظـيم نبا    3شكل ) 2(كن  قفل ميلهاگر 
را بـا حركـت دادن آن بـه سـمت جلـو يـا عقـب در         ميلهزير سرپوش را شل كنيد،  M8هاي  پيچ

  .راستاي عمقي مكانيزم تنظيم كنيد
مطمـئن شـويد   . پـذير نيسـت   امكـان  سمت باز و بسته شدن درببه داليل ايمني، تنظيم قفل به 

كالسكه در انتهاي كورس و بـه  ، و )متر ميلي 1حدود (اشند جدا ب چهارچوب بزرگها اندكي از  لته
  .3شكل ) 3(گير چسبيده باشد  الستيك ضربه

  

  
  2شكل 
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  ضامن قفلتنظيم  6.4
هفت تيري را به نحوي تنظيم كنيد  1شكل ) 1(هاي  رويد با شل كردن پيچ كه باال مي هر طبقه را

هـاي قفـل نيـز در عمـق      در ضـمن قرقـره  . هاي صفحه زير كمان در وسط قرقره قرار بگيرد كه لبه
  .شود چاهك تنظيم مي

  
  ).1شكل (ني كامال بسته باشد قالب در حين تنظيم بايد در وضعيت افقي قرار داشته باشد، يع 

  :يك تنظيم صحيح شامل موارد زير است
 .ها قرار داشته باشد قرقرهكامال در مركز  كمان دربصفحه  .١
 .متر باشد ميلي 10حدود  درب هاي كمانشاخه و ها  قرقرهدرگيري بين  .٢

  

  
  1شكل 
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  باالي كابينمهار 
  سري استاندارد
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  باالي كابين مهار 
  MINI SILLسري 
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در  شـاخه كمـان  قدر سفت كنيد تا اين كه هـر دو   آن 12شكل ) 2(زنجير را با استفاده از پيچ . 8
  .يك خط قرار بگيرند

  .را سفت كنيد 11شكل ) 1(هاي  پيچ. 9
  ).13شكل (اگر زنجير خيلي بلند بود، آن را ببريد يا ببنديد . 10
  

  
  12شكل             13شكل 
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تـا   س نماييـد كشـويي آن را در موقعيـت مـورد نظـر فـيك     و  كردهرا شل  8شكل ) 7(هاي  پيچ. 4
  .كنيد محكمرا  كمان دربصفحه بتوانيد 

  .شوند محكمرا مجددا سفت كنيد تا  9شكل ) 7(هاي  پيچ. 5
  

  
  8شكل           9شكل 

  
  ).10شكل (را مجددا سوار كنيد ها  كمان. 6
را ببنديد، بدون آن كه آنها را سفت  11شكل ) 1(هاي  زنجير را سر جاي خود قرار دهيد و پيچ. 7

  .كنيد
  

  
  10شكل           11شكل 
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  باالي كابين مهار
  كابين چوبي
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 لته سانترال 2طبقه و كابين  -طبقه و كابين تك لته تلسكوپي 
 

 MINI SILL    استاندارد
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مراقـب  ). 4شكل (گاه را شل كنيد  صفحه تكيه هاي پالستيكي اتصال كمان به پيچ آلن ماهيچه. 2
  .پالستيكي نياندازيد هاي ماهيچهرا پشت  5شكل ) 3(باشيد جداكننده 

  

  
  4شكل           5شكل 

  
را برداريــد، و آن را بــه  7شــكل ) 5(سرصــفحه زنجيــر . را بــاز كنيــد 6شــكل ) 4(هــاي  پــيچ. 3

  .محكم كنيد 7شكل ) 6(بااليي هاي پالستيكي  ماهيچه
  

  
  6شكل           7شكل 
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  كمان دربدستورالعمل تنظيم  6.3
، الزم اسـت كـه   )ببينيـد را  20تـا   17صفحات (استاندارد نيست  كمان دربهنگامي كه موقعيت 

  .را تنظيم كنيد كمان درب
متـر از موقعيـت    ميلـي  90تـا   60توان به ميـزان   را مي MICROاپراتورهاي  درب هاي كمانتمام 

  .استاندارد به سمت پايين تنظيم كرد
تر از موقعيت استاندارد، نيازمند نصـب يـك صـفحه     متر پايين ميلي 90بيش از  كمان دربتنظيم 

  ).بسته به درخواست مشتري(خصوص است گاه م تكيه
  .را شل كنيد تا زنجير آزاد شود 2شكل ) 2(و  1شكل ) 1(هاي  پيچ. 1
  

  
  1شكل              2شكل 

  

  
  3شكل 
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 لته سانترال 4طبقه و كابين  –تلسكوپي لته  2طبقه و كابين 
 

 MINI SILL    استاندارد
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 لته تلسكوپي 3طبقه  –لته تلسكوپي  3كابين 
 

 MINI SILL    استاندارد
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  كمان دربتنظيم  6.2
  ).3شكل (شود  ميباعث پاره شدن سرصفحه زنجير  ،ها كه در يك راستا نباشند شاخه كمان

تنظيم كنيد كه انتهاي آنها در يك خط بـوده   به نحوي 1شكل  را مطابق ها كمان   شاخه -
 .و در تماس با يكديگر نباشند

. ، زنجيـر را آزاد كنيـد  2در شـكل  ) 2(و مهره ) 1(ها  براي اين منظور، با شل كردن پيچ
 .تنظيم شود ها كمانرا تنظيم كنيد تا موقعيت ) 3(پيچ 

  .را محكم كنيد) 1(ها  و پيچ) 2(سپس مهره 
  
  

  
  1شكل              2شكل 

  

  
  3شكل 
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  بدر كمان. 6
ثابت جـايگزين شـده    با يك شمشيري كمان درب ،كم، با بازشوي بهاي در در بعضي از مدل 
  .است

  

  
  1شكل 

  
  موجودهاي  مدل 6.1

  :باشند موجود به شرح ذيل مي درب هاي كمان
متر، براي آزادسازي قفل در دو  ميلي 240استاندارد راست يا چپ با طول كاركرد  كمان درب) الف

متر نسبت به موقعيـت اسـتاندارد آن وجـود     ميلي 90به ميزان  راهنماجا كردن  امكان جابه(جهت 
  .)دارد
بسـته بـه   (متـر   ميلـي  300تـا   90براي تنظيم رو بـه پـايين از    ،گاه با صفحه تكيه كمان درب) ب

  ).درخواست مشتري
  .قابل تهيه استتر يا بلندتر از استاندارد كه بر اساس درخواست مشتري  كوتاه كمان درب) ج

 01REV03_01_06_31: شماره 
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بااليي است كه به لبه خود  ريل) ساپورت(گاه  حد نهايي قرارگيري سيل، تكيه: يدرهاي تلسكوپ
، انتهـاي  بـزرگ ي تلسكوپي، لبـه بيرونـي چهـارچوب    ها درب براي). 1شكل (ثابت شده است  ريل

  .كند مسير حركت لته جلويي را مشخص مي
  

  لته 3، 2، 1تلسكوپي  بدر
  

  
  1شكل 
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 ريـل ) ساپورت(گاه  ، نقطه وسط به خوبي شاقول عمودي سيل، توسط تكيهالي سانترها درب براي
  ).2شكل (شود  مركزي مشخص مي

  
  لته 4و  2سانترال  بدر

  

  
  2شكل 
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  )بيندرب كامكانيزم ( تنظيم اپراتور. 5
 1شكل (آن را تنظيم كنيد ر الزم بود، با تغيير مكان دنده تسمه كشش را وارسي كنيد و اگ سفتي

تواند باعث كـاهش عمـر مفيـد آن     تسمه مي) سفتي(فراموش نكنيد كه كشش بيش از حد ). 2و 
  .شود باعث بد عمل كردن اپراتور مي) لقي(كه كشش كمتر از حد  بشود، در حالي

 شـماره ( FOX ها كه به پيوسـت درايـو   ت، لطفا به دفترچه راهنماي دستورالعملبراي تنظيم سرع
31_07_01_01REVxx (ارائه شده است، مراجعه نماييد.  

به اين ترتيب از صدمه ديدن افـراد  . كنيم قبل از شروع كار، آن را به طور كامل بخوانيد توصيه مي
  .شود يا تجهيزات اجتناب مي/و
  

  
  1شكل            2شكل 
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  ها تنظيم لته 4.3 
 ).1شكل (را محكم كنيد  5و  4هاي  ها در سه جهت، مهره پس از تنظيم لته -

لتـه را  ) 5(باالي سـردر   COMBIهاي  ها حفظ شود، فقط مهره براي اين كه تنظيم صحيح لته 
  .براي تنظيم موقعيت لته است، )7(هاي زير سردر  مهره. سفت كنيد

هـا و چـارچوب    يا بـين لتـه  (ها  شود كه فاصله بين لته تنظيم صحيح هنگامي حاصل مي -
 5هـا را حـدود    لتـه (هـا آزادانـه حركـت كننـد      متر باشد و لته ميلي 4تا  3ها بين  ستون
 ).متر باالتر از سيل ثابت كنيد ميلي

  

  
  1شكل 
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  )طبقات و كابين بمعتبر براي در(ترازي جانبي  مه
سـوب  محجانبي، حد نهايي بسته شدن لته جلويي  ريلگاه  ي تلسكوپي، تكيهها درب در -

 ).1شكل (شود  مي
 بمحـور عمـودي در   ، مرجـع خـط مركـزي   ريلگاه مركزي  هي سانترال، تكيها درب در -

 ).3شكل (شود  محسوب مي
متـر قبـل از    ميلـي  25، فاصله اطمينـان  )درهاي ضدآتش(افه ي با بازشوي اضها درب در مورد 

  ).2شكل (بسته شدن لته جلويي است 
  

  تلسكوپي دو لته بدر
  با بازشوي اضافه    بدون بازشوي اضافه 

  
  1شكل              2شكل 

  سانترال دو لته بدر

  
  3شكل 
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  ها لته. 4
لتـه   اتصـال بـه  هـاي   مهره. استنشان داده شده  2و  1ها بسيار راحت است و در شكل  مونتاژ لته

نحوه اين كار در ادامه توضـيح داده شـده   . ها مونتاژ شده است قبال به كالسكه نگهدارنده لته، بدر
  .است

  
  ها مونتاژ لته 4.1

 .ها را از پايين وارد و آنها را روي سيل قرار دهيد كه اپراتور بسته است، لته در حالي -
 ).2شكل (تنظيم كنيد  1را در سوراخ  ها پيچايد،  هاگر تا كنون اين كار را انجام نداد -
را قبـل از تنظـيم    2در شـكل   7و  5، 4هاي  مهره. قرار بدهيد 2ها را مطابق شكل  مهره -

 .نشان داده شده است، محكم نكنيد 4.3ها به طور صحيح، كه در بخش  لته
  

  .جا نگذاريد را جابه 2در شكل  6و  3دقت كنيد واشرهاي  
  

  
  1شكل              2شكل 
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  ها مونتاژ كفشك 4.2
بـا  ) 2(با وارد كردن پايه كفشك به داخل سوراخ كفشك پالستيكي و يك فشار اندك شـيار پايـه   

  )1شكل . (شود درگير شده و فيكس مي) 1(خار كفشك 
، روي )2(بـا روزنـه شـيار    ) 1(كفشك با وارد كردن يك فشار اندك به منظور درگير شدن خارهـا  

  ).1شكل (شود   اش سوار مي مهره
  :مراحل كار از قرار زير است. شود در بخش پاييني لته نصب ميه پايه مربوطه كفشك به همرا

ه آن وارد سـيل  از حالت نرمال چرخانده و از سر دوشاخدرجه  90را  پالستيكيكفشك  -
 .درجه برعكس چرخانده تا به حالت نرمال داخل شيار سيل قرار گيرد 90سپس . نماييد

 ).2شكل (
هـاي   كفشـك . جـا نماييـد   آن، پايه كفشك و پيچ مربوطـه را داخـل شـيار لتـه جابـه     براي تنظيم 
  .توان برداشت يا سوار كرد اند، مي هايي كه نصب شده را حتي روي لته پالستيكي

كـه دو خـار را توسـط يـك آچـار       پياده كردن كفشك از روي مهـره، كـافي اسـت در حـالي     براي
  .ايد، مهره را از پشت هل بدهيد گوشتي كوچك باز نگه داشته پيچ

  
بـه ايـن ترتيـب، در    . كفشك زيرين لبه پشتي لته را خيلي نزديك بـه لبـه لتـه ثابـت نكنيـد      

  .شود كفشك از شيار سيل جلوگيري مي به زور باز شده است، از درآمدن بشرايطي كه در
  

  
  1شكل              2شكل 


