
 

 

 

 

 START  ELEVATORک با مارک يدروليه يآسانسورها يم هنگام راه اندازينکات مهم تست و تنظ

 

 ز كردن محفظه تانك يت نظافت روغن داخل تانك و تميرعا  -1

 Pressure switches (3) : فشار يچ هايسو يم كشيس  -2

شود با مدار  يم   يسر   A چيو سواستپ جهت كنترل حداكثر فشار  يشود با مدار سر يم  يسر  C چيسو     

 .حداقل فشار      استپ جهت كنترل  يسر

ان يآر يدر تابلو ها   FTO , 100نال ي)ترم (v 2.5ولتاژ )حداكثر  حفاظت از موتور (S)ستور ياتصال ترم  -3

 آسانسور(

 سانسور(ان آيآر يدر تابلو ها   SOR, MOR نال ي)ترم VAC 220ولتاژ به  (H)اتصال گرم كن   -4

 ان آسانسور(يآر يدر تابلو ها   T1 , T2نال ي)ترم   (T) روغناتصال ترموستات   -5

 ثانيه در نظر گرفته شود .  1دقت نماييد تايم بين ستاره و مثلث حداكثر   -6

 در تابلو فرمان آسانسور  Relevellingستم ينان از داشتن سياطم  -7

ستادن  كامل آسانسور در يه قبل از ايك ثانيد يكه با Soft stopار مربوط به مد (20)ر شماره يكنترل  ش -8

 جهت باال قطع گردد. 

 در روغن ( دموجو يو خروج هوا يريچ مربوط به هواگي)باز كردن پ  لندروپمپيس يريانجام هواگ  -9

 جهت افزايش طول عمر فشارسنج :  -10

ست)آسانسور در حالت ياز به قرائت فشار سنج نينباشد و  يكه آسانسور مورد تست توسط نصاب نم يدر مواقع

 كند(. يكار م يعاد

 گردد . يش عمر آن ميشود و باعث افزا ين كار فشار سنج  از مدار خارج ميفشارسنج كه با ا يچ خروسكيبستن پ

 VALVE (5) : RELIEF  ر فشار شكنيم شيتنظ -11

 ن طبقه ين تريالف( آوردن آسانسور به پائ      

 (19)قطع و وصل  ير دستيب( بستن ش       

شتر شد قطع كردن يب bar 50نكه فشار از يج( دادن فرمان حركت در جهت باال و قرائت فشارسنج و به محض ا

و در جهت  فشار شيافزا چيسفت كردن پ)در جهت  (5)چ فشار شكن  يم پيتابلو و تنظبرق سه فاز  ياصل ديكل

 (فشار كاهشچ يشل كردن پ

ثابت بماند   bar 50فشار يباال نرود و در رو bar 50شتر از يم كه تا فشار بيكن يم نقدر تكراريارا ( ج)د( مرحله 
. 

  يمربوط به تلمبه دست (27) شكنر فشار يم شيو تنظ يتست تلمبه دست -12

 ن طبقه ين تريالف( آوردن آسانسور به پائ      



 (19)قطع و وصل  ير دستيب( بستن ش       

 .شود bar 50ش از يد بينبا كه فشار (27)شكن ر فشاريم شيو قرائت فشارسنج و تنظ يدست زدن تلمبه ج(       

 (ميگردد.  كاهش فشارباعث چ يش فشار و شل كردن پيافزا                      باعث چي)سفت كردن پ

 تست دراپ : -13

 . ميرب ين طبقه ميبه باالترت يبا حداكثر ظرفالف ( آسانسور را       

   شود (  ي)رگوالتور سرعت از مدار خارج م م .يكنيچ مخصوص تست مسدود ميرا توسط پ (T)( شلنگ  ب      

  RUPTUREآسانسور  يش از سرعت ناميش سرعت بيپس از افزا ،نيدر جهت پائ صدور فرمان(  ج      

VALVE ن شود .يكاب كند و باعث توقف كامل ح عمل يصح                   بطرز  يستيبا 


