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ضطرار  یرش  : 17شماره   یبرق یرش  - 1 سط باطر  یکولت قابل تحر 12 ینبا بوب یینجهت پا یا  یتو

 تابلو. Black outهای ینالجهت اتصال به ترم

صل  یرش  :16شماره   یبرق یرش  - 2 صال به ترم  95V(dc) ینبا بوب یینجهت پا یا جهت  ینالجهت ات

 تابلو. یینپا

صل  یرش  :20شماره   یبرق یرش  - 3 صال به   95V(dc) ینبا بوب Soft stopیا  جهت باال یا جهت ات

 تابلو. یجهت باال ینالترم

( در 5آلن ) یباشد که با چرخاندن مغز  یم ینکاب یینسرعت رو به پا  یمجهت تنظ :15شماره   یرش  - 4

 شود. یم یشترسرعت ب ،ساعتهای جهت عقربه

 .(وجود داردیدگیترک یراز حد سرعت امکان عملکرد رپچرولو)ش یشب یشدر صورت افزا :توجه

با آچار  یباشد که با چرخاندن مغز یم ینسرعت دور کند کاب یمجهت تنظ یرش ینا:4شماره   یرش  - 5

 شود. یساعت سرعت کمتر مهای ( در جهت حرکت عقربه17شماره)

 نخواهد داشت. یدر دو جهت حرکت ینکاب یرش یندر صورت بستن کامل ا :توجه

 از حد,امکان رد کردن لول طبقه وجود خواهد داشت. یشب یردر صورت باز کردن ش :توجه

ش  یمجهت تنظ یرش  :21شماره   یرش  - 6 صل  یرعملکرد  ست هنگام ا 20 یا صورت پ  ی  یشجهت باال ب



 .ردندا یماتبه تنظ یازیشده و ن یمفرض تنظ

شماره )   یمقابل تنظ یرش  :10شماره   یرش  - 7 سمت    ( جهت4توسط آلن  شوک هنگام حرکت به  رفع 

شماره)      ینکاب یباال سط آچار  شل کردن مهره تو آلن خور در جهت  ی( و چرخاندن مغز13بوده که با 

 .شود یساعت شوک کمتر مهای حرکت عقربه

 به سمت باال حرکت نخواهد داشت. ینخور کاب لنآ یاز حد مغز یشدر صورت بسته شدن ب: توجه

تابلو که در دو جهت باال و  دور تند و کند ینالجهت اتصااال به ترم 110V(dc) ولتاژ با موتور گیر – 8

ضعیت تند قرار گرفته و با د  یینپا سور     یدندر ابتدا با نیم دور چرخش در و و چرخش نیم  CF3سن

 گیرد. یدور در همان جهت در وضعیت کند قرار م

شکن جهت تام   یرش  :5شماره   شیر  – 9 شار ستات   یممماکز ینف شار ا قابل  یونیتپاور یازمورد ن یکیف

 باشد ی( م17با آچار ) یمتنظ

شده    یمفشار به حد تنظ  یدنجهت قطع فرمان در صورت رس   cفشار   ییچسو  :فشار های سوییچ  – 10

سو  45)معموال  شار   ییچبار ( و  شار از حد تنظ  یینپا صورت جهت قطع فرمان در  Aف شده   یمآمدن ف

 باشد یبار ( م 12معموال ) 

مثلث وارد تابلو کنترل    -ساار ک م موتور جهت راه اندازی سااتاره      6هر  :فاز موتور  3ترمینال   - 11

  .میشود

  .ترمیستور حفاظتی الکتروموتور که وارد تابلو کنترل میشود :موتور FTOترمینال  - 12

جهت حفاظت از روغن و سیستم هنگام باالرفتن بیش از حد دمای    :پاوریونیتترموستات روغن   - 13

  .(℃𝟔𝟎)باالیروغن

 .(220V)گرددترمینال هیتر روغن پاوریونیت که مستقیما از طریق تابلو کنترل تغذیه می - 14
 


