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   :1بخش 
  LEADER مقدمه و مزايا و مشخصات جك پروتكو مدل

  مزايا  ) 1-1 ( 
  .……قابليت نصب بر روي انواع درب هاي كشويي ، دو لنگه ، تك لنگه و  •
  . قابليت استفاده در مكان هاي پر تردد •
  . ايشگر ، جهت كليه دستورالعملها و اخطارهاي سيستممجهز به نم •
   ).Interface ) MELقابليت نصب قفل الكترونيكي بر روي درب با استفاده از كارت  •
  .امكان برنامه ريزي به دو صورت تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك •
  .Stopامكان برنامه ريزي دكمه هاي ريموت در سه مد معمولي ، تك لنگه اي و  •
  .كان استفاده از تعداد نامحدودي ريموت فابريك هم كدام •
  .ON-OFFامكان توسعه تعداد ريموت ها به تعداد درخواستي بوسيله مركز  •
  .امكان برنامه ريزي هر كدام از جكها به صورت جداگانه •
عداد به ت) ديپ سوئيچ هاي ريموت يكسان باشند ( امكان توسعه ريموت هاي فابريك تك دكمه اي غير هم كد  •

  عدد يا ريموت هاي فابريك سه دكمه اي غير هم كد 56ماكزيمم 
   عدد 19به تعداد ماكزيمم )  ديپ سوئيچ هاي ريموت متفاوت باشند ( 
  مشخصات فني ) 2-1( 

   بصورت زير مي باشد LEADERمشخصات فني مجموعه 
  LEADER 3  TI LEADER 4  TI  LEADER 4 TA LEADER 5 TI  مشخصات فني

  230V AC ~ 50Hz  230V AC ~ 50Hz  230V AC ~ 50Hz  230V AC ~ 50Hz  تغذيه
  W  280 W  280 W  280 W 280  قدرت موتور

  1.7A - 1. 2A  1.7A - 1. 2A  1.7A - 1. 2A  1.7A - 1. 2A  جريان مصرفي
  80+  ~  35 -  80+  ~  35 -  80+  ~  35 -  80+  ~  35 -)سانتيگراد ( محدوده دمايي كار

  N  2800 N  2800 N  2800 N 2800  فشارينيروي وارده
  UF ~ AC  8 UF ~ AC  8 UF ~ AC  8 UF ~ AC 8 خازن راه انداز

  Kg  4.8 Kg  4.6 Kg  5 Kg 4.6 وزن جك
  Sec  21 Sec  21 Sec  27 Sec 16 زمان كاركرد بازوها

  g / Min  1400  g / Min  1400  g / Min  1400  g / Min  1400 سرعت كاركرد
  

  في انواع جك ها معر ) 3-1 ( 
  . مي باشند TI و TAاين مجموعه درب بازكن شامل يك جفت جك قدرتمند با موتوري كم صدا در دو مدل 

 mm 450 اين مدل داراي شكافي مي باشد كه، زبانه اي قدرتمند در امتداد آن شكاف به اندازه   :TAمدل  -
  جـك در نظـر گرفتـه مـي شـود            انتهاي جك، جهت خالصي    50mmحركت مي نمايد، الزم به ذكر است        

  ).1-1مطابق شكل (
  .  از اين مدل مي باشدLEADER 4فقط 



  
  

   )1-1شكل ( 
 
فق به جلو و عقب حركت  اين مدل از نوع جك هاي بازويي مي باشد كه بازوي آن در امتداد ا :TIمدل  -

   ). 1-2مطابق شكل (مي نمايد 
  :باشداندازه حركت جكها برحسب نوع جك به قرار ذيل مي 

  
A 1  

  طول جك باز 
A  

  نوع جك  طول جك بسته 

965 mm  665 mm  LEADER 3 TI  
1165 mm  765 mm  LEADER 4 TI  
1365 mm  865 mm  LEADER 5 TI  

 
  . انتهاي جك ، جهت خالصي جك در نظر گرفته مي شود50mmالزم به ذكر است  :توجه 

   
   )1-2شكل ( 

  

  ٣   

 



كه هنگـام قطـع      ) 1-3مطابق شكل   ( هر جك يك سوئيچ وجود دارد       بر روي زبانه موتور       :امكانات جانبي 

برق يا بروز مشكلي در سيستم كه باعث از كار افتادن آن شود، مي توان با چرخاندن سوئيچ، زبانه را  بيـرون                       

كشيده و سپس با چرخاندن مجدد سوئيچ، آن را ثابت نماييم در اين حالت جك ها خالص شده و مـي تـوان                       

بديهي است در صورتي كه زبانه ها در داخل باشند، جكها ، اجـازه              . درب ها را باز و بسته نمود      بصورت دستي   

  .هيچگونه حركتي را به صورت دستي به لنگه هاي درب نمي دهند 

  
   )1-3شكل ( 

  

  ٤   



   :2بخش 
  متعلقات يك سيستم كامل و نحوه انتخاب نوع جك

  
  معرفي متعلقات ) 1-2(
   )Leader( به همراه دو جفت سوئيچ  ) يا يك عدد( يك جفت جك  -1

  تكيه گاههاي ابتدا و انتهاي دو بازو بهمراه پيچهاي آلن و محورهاي استوانه اي آنها -2
جهـت   ) Fig. E  مطابق شـكل  (S1( sx ) مي باشند كه نوع S3 و S1 در دو نوع TIتكيه گاههاي جك هاي مدل 

  . جهت ابتداي بازوي راست مورد استفاده قرار مي گيرد ) Fig . Eمطابق شكل   ( S1( dx )ابتداي بازوي چپ و نوع     
 . جهت انتهاي دو بازو مورد استفاده قرار مي گيرد ) Fig  . M( مطابق شكل S3نوع 

در انتهاي بازوهاي چپ و راست مورد استفاده قرار مـي   ) Fig. Qمطابق شكل   ( S4 از تكيه گاه TAبراي جك مدل 
   . گيرد

  
  
  
  

  ٥   



  ٦   

   ريموت كنترلدو عدد -3
دو عدد ريموت كنترل سه دكمه اي كه پس از شناسانده شدن به مركز ، جهت فرمان دادن بصورت راديويي از راه دور  

  هر دكمه ريموت به طور دلخواه  قابل برنامه ريزي به صورت ذيل مي باشد ؛. مورد استفاده قرار مي گيرند 
   STOP. ج )          پياده رو ( تك لنگه اي . دو لنگه اي             ب . الف 

 
  8UF ~ ACدو عدد خازن راه انداز  -4

   مي باشد كه جهت راه اندازي موتورها مورد استفاده قرارACهر موتور داراي يك خازن 
  .  مي گيرد 

  
  بهمراه چهار عدد پيچ و رولپالگ) گيرنده و فرستنده ( يك جفت چشم الكترونيك  -5

انع متحركي كه ممكن است در حين كاركرد موتورها بين درب ها قرار گيرند ، چشمهاي الكترونيك جهت تشخيص مو
كه نوع عكس العمل جك ها بستگي به نوع بستن اتصاالت چشمها دارد ، كه دو مد بـاز و بـسته مـي                        . بكار مي روند    

  . داراي كنتاكت باز مي باشد RX نام دارد كه RX و چشم گيرنده TXچشم فرستنده . تواند باشد 
  
  يك عدد كليد سلكتور بهمراه يك جفت سوئيچ -6

ايـن كليـد در حالـت       . به مركز از كليد سلكتور استفاده مي شود         ) بدون نياز به ريموت كنترل      ( جهت فرمان دستي    
معمولي باز است و براي فعال كردن آن بايد آن را در سمت ساعتگرد با سوئيچ مربوطه چرخاند كه بطـور فنـري بـه                         

  STOP و يـا     STARTي گردد و اين عمل پالسي براي مركز مي سازد كه اين پالس مي تواند جهت                 حالت اوليه باز م   
  . يا برنامه ريزي جك ها بكار رود 

  
  و ترانس مربوطه  ) Q60A( زيرقاب و روقاب بهمراه مركز كنترل  -7

 A ، B ، C ، Dكمه  مغز اصلي فرمان دهنده سيستم  مي باشد كه عملكرد آن را مي توان توسط چهار د              Q60Aمركز  
مقدار متغيرها ، متغيرها ، تأييد ، خطاهاي        (  پيغامهاي مختلف آن  . كه در سمت چپ آن تعبيه شده برنامه ريزي نمود           

  .   نمايش داده مي شودSeg – 7بوسيله دو نمايشگر   ) …سيستم و 
  
   ) BLINKING( يك عدد المپ چشمك زن  -8

. ل يا غير فعال بودن سيستم از داخل يا خارج ساختمان بكار مـي رود                المپ چشمك زن جهت آگاهي كاربران از فعا       
نوع ديگر المـپ چـشمك زن       . اين المپ معموالً روي چهارچوب درب نصب مي گردد تا از دو طرف قابل ديدن باشد                 

  .داراي آنتن مي باشد ، كه جهت افزايش برد ريموتها مورد استفاده قرار مي گيرد 
  )نصب اختياري ( 
  
  
  
  
  



  
  نحوه انتخاب نوع جك متناسب با درب ) 2-2(

حتي االمكان بايد   . انتخاب مي شود  ) با توجه به جدول و نمودار زير      (جك مورد نياز برحسب طول و وزن درب         

نوع جك در صورت نداشتن محدوديت مكاني بزرگتر انتخاب گردد، چرا كه هر چه جك بزرگتر باشد قـدرت                   

  .  طول عمر موتورها بيشتر مي شود كمتري جهت باز نمودن درب مصرف و

  
  )وزن و طول فقط يك لنگه درب در نمودار زير مورد نظر است  ( 

  
  Recommended   Use                                                     مقادير توصيه شده

  حداكثر طول يك لنگه درب
2.00 m  LEADER 3    TI  
2.75 m  LEADER 4    TI  
2.75 m  LEADER 4    TA  
3.50 m  LEADER 5    TI  
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   :3بخش 
  راهنماي نصب فيزيكي و مكانيكي 

  
  مقدمه 

و انتهـاي   )  شـكل    1شماره  (   درب   چارچوبهمانگونه كه در شكل زير ديده مي شود ابتداي جك ها بر روي              

  .  باشد نصب گرددجك ها حتي االمكان بين دو لوالي درب در مكاني كه درب در آن قسمت چارچوب داشته

  .چراغ چشمك زن در باالي چارچوب نصب مي گردد 

   چشمهاي الكترونيكي به دو صورت قابل نصب مي باشد ؛

 بطرف داخل ساختمان باز شوند، چشمها بايد بگونه اي نصب گردند كه بـاز  شـدن                  هادرصورتيكه درب  - 1

  .درب ها باعث انسداد ديد چشمها نگردد

 بيرون درب، بدليل باز شدن درب ها به طرف داخل، معمـوالً چـشمها را درسـت                       براي نصب چشمها در        -2

 از كف زمين بر روي چارچوب درب، نـصب مـي            60cmروبروي هم در يك راستا و حداكثر در ارتفاع          

  . نمايند

  ) شكل 3شماره ( 

  ٨   



  راهنماي نصب مكانيكي جك ها  ) 1-3(
 عمر موتورها و خود مركز بيشتر شود بايـستي جـك    در صورتيكه بخواهيم جك ها بدرستي كار كنند و طول         

براي نصب جك بايد    . ها طوري نصب گردند كه حداقل فشار به آنها آمده و حداكثر بهره وري را داشته باشند                
دو نقطه انتخاب شود، نقطه اول انتخاب محل نصب جك بر روي چارچوب يا ديوار و نقطه دوم بـر روي لنگـه                       

، ه و جك ها را كامالً باز مي كنيم         جهت تنظيم اوليه جك ها، درب ها را كامالً بست          درب مي باشد، بدين منظور    
حركـت  ( جك ها را براي رگالژهاي بعدي به داخل مي بـريم   )  Fig.Lمطابق شكل (  mm 50سپس حدود 

سپس تكيـه گاههـا را در داخـل         ). جك بصورت دستي با بيرون كشيدن زبانه موتورها امكان پذير مي شود             
بـا  ( سپس جك ها را كامالً با سـطح افـق تـراز             . اف ابتدا و انتهاي جك وصل و پيچهاي آنها را مي بنديم           شك

و محل تكيه گاهها را روي چارچوب       ) اصول محاسبه اي توضيح داده شده در جداول زير مطابقت داشته باشد             
  و خود درب، معلوم و محكم سازي مي كنيم 

  ).كيه گاهها از جوش فلز استفاده گردد توصيه مي شود جهت محكم نمودن ت( 
  
  نحوه محاسبه محل نصب تكيه گاهها جهت انواع جكها ) 2-3(

  : بترتيب نمايانگر A ، B ، Dفاصله هاي  ) Fig . A( در شكل زير 

      A .  فاصله افقي بين مركز لوالي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه  

      B . ي بين مركز لوالي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه فاصله عمود  

      D .  فاصله عمودي مركز لوالي درب تا كف پايه نگه دارنده ابتداي بازو مي باشند.  

  ) بر درب بسته  فاصله افقي يعني فاصله، درامتداد درب بسته و فاصله عمودي يعني فاصله، در امتداد عمود     ( 

  ٩   

 



      TI 3LEADER  جك مدل  -            
 1B.Fig باشند و بايد از تكيه گاه بصورت شكل mm145  بايد هر دو برابر با B و A باشد در نتيجه  D =0      اگر 

 بزرگتر شـود زاويـه بـاز        Dهرچه  .  درجه باز شود   120در اين صورت جك مي تواند ماكزيمم تا         . استفاده گردد 
  ) فاصله بين تكيه گاه و ديوار را توسط فلز پر مي شود. (شدن جك كمتر مي گردد

  :  هاي مختلف ديگر كه در جدول مطابق موارد ذيل عمل نماييدD به ازاي 
  

  : باشد برقرار استD>0 اين رابطه در صورتيكه LEADER 3 TI الزم به ذكر است براي جك مدل : توجه     
       300= B + A   

  
  D=100 mmدر صورتيكه  . D=75 mm            3در صورتيكه . D=50 mm                 2در صورتيكه . 1

  
  D=150 mmدر صورتيكه  . D=125 mm           5در صورتيكه . 4

  ١٠   



     ) TI و4LEADER  )  TA جك مدل -
ـ  mm195  بايد هر دو برابر با B و A باشد در نتيجه  D =0اگر   1C.Figصورت شـكل   باشند و بايد از تكيه گـاه ب

 بزرگتر شود زاويـه بـاز شـدن         Dهرچه  .  درجه باز شود   120در اين صورت جك مي تواند ماكزيمم تا         . استفاده گردد 
  .جك كمتر مي گردد

  
  D=75 mmدر صورتيكه  . D=50 mm              3در صورتيكه . D=0 mm                  2در صورتيكه . 1     

  
  D=150 mmدر صورتيكه  . D=125 mm            6در صورتيكه  . D=100 mm                5در صورتيكه . 4

  
          D=200 mmدر صورتيكه  . D=175 mm                8در صورتيكه . 7

  
 باشـد برقـرار   D>0 اين رابطه در صورتيكه LEADER 4 ( TI , TA ) الزم به ذكر است براي جك مدل : توجه 

   B + A =400      : است 

  ١١   



    5LEADERجك مدل  -
   1C.Fig باشند و بايد از تكيه گاه بـصورت شـكل   mm245  بايد هر دو برابر با B و A باشد در نتيجه  D =0اگر 

 بزرگتر شود زاويه بـاز شـدن        Dهرچه  .  درجه باز شود     120در اين صورت جك مي تواند ماكزيمم تا         . استفاده گردد 
  .جك كمتر مي گردد

  
  D=75 mmدر صورتيكه  . D=50 mm              3در صورتيكه . D=0 mm                    2در صورتيكه . 1

  
  D=150 mmدر صورتيكه  . D=125 mm          6در صورتيكه  . D=100 mm              5در صورتيكه . 4

  
          D=200 mmدر صورتيكه  . D=175 mm             8در صورتيكه . 7

  
  : باشد برقرار است D>0 اين رابطه در صورتيكه  LEADER 5 TI الزم به ذكر است براي جك مدل : توجه 

       500= B + A   

  ١٢   



  
  نكات نصب  ) 3-3(
) جك بسته مـي شـود       ( يا درب باز مي شود      ) جك باز مي شود     ( وقتي درب ها بسته است       -1

   .3-1مطابق شكل 

   )3-1شكل ( 
   ). 3-2مطابق شكل (  باشد 30mm   از لبه كناري ديوار بايد S1ل فاصله تكيه گاه    حداق -2

   )3-2شكل ( 
   ).3-3مطابق شكل (  استفاده مي شود T A ، براي انتهاي جك مدل S 4از تكيه گاه  -3

   )3-3شكل ( 

  ١٣   



  
 Eباشد ، بايـد فاصـله    ) 3-4مطابق شكل ( در مواردي كه ديوار مانند محيط حاشور خورده       -4

  . حتماً بيشتر از اندازه قطر موتور و سوئيچ دستي پشت آن باشد 

  
   )3- 4شكل ( 

  .  باشد mm100+ A  براي گير نكردن متعلقات به ديوار بايد بزرگتر از Eفاصله 

 هايي از يك وسيله محكم جهت ثابت نگه داشتن،  در            STOP ،   3-1 شكل   B مطابق قسمت    – 5

چناچنه مدت زمان .  بر روي زمين يا چارچوب بايد تعبيه گردد  ابتدا و انتهاي زاويه چرخش درب     

 ها مانع از وارد آمدن فشار مـضاعف بـه           STOPباز و بسته شدن درب به هر دليلي تغيير نمايد،           

  .درب و يا جك مي شود

 ها مقداري الستيك نـرم      STOPبراي جلوگيري از ضربه خوردن دربها مي توان بر روي           :   توجه  

  .سبانديا فوم ضخيم چ
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   :4بخش 
  راهنماي نصب قفل الكترونيكي بر روي درب 

  
   :MELقفل الكترونيكي و كارت  چگونگي نصب

چنانچه بخواهيد از قفل برقي براي درب ها استفاده كنيد بايد توجه داشته باشيد كـه قفـل روي لنگـه اي از                       
  . درب نصب گردد كه اول باز مي شود
تغذيه و فرمان مي گيـرد كـه    ) MEL ) ockLlectro Eodule  Mفي قفل الكترونيكي از طريق كارت اضا

  .روي برد مركز وصل مي شود ) 5-1مطابق شكل  ( CNاين كارت توسط كانكتور مربوطه به قسمت 
  . مي باشد4-1 به قفل مطابق شكل MELطريقه نصب خروجي هاي كارت 

   

   )4-1شكل ( 
 جهـت  tc تغيير كنند و پارامتر SI به  1P و  0P پارامترهاي براي استفاده از قفل الكترونيكي الزم است كه

   )6رجوع به فصل . ( تنظيم زمان گذر جريان از قفل تعيين گردد

 و انجام تغيير پارامترهاي مربوط به آن، بـسته بـه            MELالزم به توضيح است كه در صورت استفاده از كارت           

كار مي افتد و درب را باز مي كند و همچنين در پايان هر بار                ، چند بار رله قفل الكترونيكي ب       tcتعداد پارامتر   

كاركرد جك ها، درست بعد از كاهش يافتن سرعت موتورها و بسته شدن كامل درب ها، موتورها دوباره براي                   

در حقيقت اين كار جهت فشار نهايي بـه         .   به كار با سرعت معمولي ادامه مي دهند         tcمدت مربوط به پارامتر     

  .  راي بستن قفل فنري آن مي باشددرب ها ب

  ١٥   



   :5بخش 
  راهنماي سيم كشي 

  مقدمه 
  : مي باشد5-1 داراي كانكتورهايي مطابق شكل Q60Aمركز 

   )5-1شكل  ( 
 در صورتيكه اتصالي در مدار رخ مي دهد، مي توانند خودشـان را بعـد از چنـد                   F5 و   F4فيوز هاي مقاومتي    

 گردد، شما بايد برق سيستم را خاموش كرده،         F5 يا   F4صالي باعث قطع    ثانيه بازسازي كنند، در صورتيكه ات     
 را از سوكت خارج كرده و بعد از چند ثانيه در حاليكه مطمـئن هـستيد، اتـصالي                   M2B و   M2Aترمينالهاي  

فيوز ها بطور اتوماتيـك بـه حالـت اوليـه بـاز             . مدارتان را رفع كرده ايد، دوباره برق سيستم را روشن كنيد          
  .  گشتخواهند

  اتصال موتورها به مركز )  1-5( 
   LEADER TIجكهاي  

 بصورت راست و چپ مي باشند، كه جك راست به لنگه سمت راست درب و جك چپ                  TIجك هاي مدل      
  .  لنگه سمت چپ درب متصل مي شودبه

  و  5-2  وتور مطابق شـكل   ــسيم بندي دو م   .  نامگذاري كنيم  M2 و موتور راست را      M1اگر موتور چپ را     
  . مي باشد 3-5

اگر موتور را بگونه اي قرار دهيد كه برآمدگي موتور جك رو به باال، سوئيچ آن ديده شود                   ): M1( موتور چپ   
كه سيم بندي آن بـه ترمينالهـا        .  اين موتور را موتور چپ ناميده مي شود        ،و بازوي جك به طرف چپ باز شود       

  . اي از درب كه ابتدا باز مي شود بايد نصب گردداين موتور روي لنگه.  وصل مي شود5-2مطابق شكل 
  ١٦   



   
                                              M1  

15 14  13 
  

                              
  سياه      آبي      خاكستري         

  
  
  

   )5-2شكل ( 
دگي موتور جك رو به باال، سـوئيچ آن ديـده           اگر موتور را بگونه اي قرار دهيد كه برآم          ) :M2( موتور راست   

كه  سيم بنـدي آن بـه        .  اين موتور را موتور راست ناميده مي شود        د،د و بازوي جك به طرف راست باز شو        شو
  . وصل مي شود5-3ترمينالها مطابق شكل 

                   M2                                      
18 17  16 

  ١٧   

  
                                  

  خاكستري  آبي     سياه         
  
  

  
    )5-3شكل ( 

جهت محافظت از برق گرفتگي مي باشد  كه در صورت نياز بايد به يكي           ) سيم ارت   ( سيم زرد رنگ موتورها     : توجه  
موتورهـا بـرخالف   در كل اگر متوجه شديد هر يك از .  وصل گرددQ60A روي برد مركز C يا   B يا   Aاز كانكتورهاي   

 را عوض كنيد تا سمت حركت بـازو عـوض           خاكستريجهتي كه بايد، حركت مي كند، كافيست جاي سيمهاي سياه و            
  . شود

   LEADER TAجكهاي  
 را در   خاكـستري  براي سيم بندي صحيح موتورها ، كافي است جاي سيمهاي سياه و              TAدر جكهاي مدل    

  .هر دو شكل باال عوض نماييد
  به مركز ) چشمهاي الكترونيك ( ال فتوسلها اتص ) 5- 2( 

   )7رجوع به فصل ( فتوسلها مي توانند در دو مد بسته و باز سيم بندي شوند 
 وجود دارد كـه بايـد   V 24 يا  V 12الزم به ذكر است درون چشمها جمپري جهت تغيير تغذيه به : توجه  

  )5-5 و 5-4مطابق شكل . ( قرار دهيدV 24آن را روي 



  يم بندي چشمها در مد بسته   س-
 2M كانكتور 9 به 4يك جمپر از ، )5-4مطابق شكل (چنانچه بخواهيد در مد بسته سيم بندي را انجام دهيد 

  : وصل نماييد 

   )5- 4شكل ( 
   سيم بندي چشمها در مد باز  -

 2M كانكتور 9 به 3 يك جمپر از،   )5-5مطابق شكل (چنانچه بخواهيد در مد باز سيم بندي را انجام دهيد 
  :وصل نماييد 

   )5-5شكل ( 
  9به   4همچنين   و  8 به   3در صورتيكه نمي خواهيد چشمي به مدار بسته شود ، بايد براي مد بسته دو جمپر                 ( 

بايـد   P8 پـارامتر  در هـر دو مـد    زده شود و همچنـين 8 به 4 و 9 به   3زده شود و براي مد باز بايد دو جمپر          
  ) ست شود noبصورت 

  

  ١٨   



  طريقه بستن كليد سلكتور و المپ چشمك زن به مركز   ) 5- 3( 
 كـانكتور   8 و   1 و سيمهاي كليد سلكتور به شـماره هـاي           12 و   11سيمهاي المپ چشمك زن به شماره هاي        

2M     توجه كنيـد كـه سـيمهاي كليـد سـلكتور بايـد بـه پايـه هـاي                   (  وصل مي گردند     5-6 ، مطابق شكل
Normally Openم هستند مانند شكل زير نصب گردد كه در كنار ه .(  

 مي باشـد و چنانچـه       Stop فقط جهت فرمان به جك در مد دو لنگه اي و               ، 5-6 كليد سلكتور شكل     :توجه  
  نيز استفاده كنيد بايد يك كليد سلكتور را بين شماره هاي             Stopو  ) پياده رو   ( بخواهيد از  مد تك لنگه اي        

   

  . سيم بندي نماييد 8 و 7

   )5- 6كل ش( 
   Stopاتصال كليد ايمني  ) 4-5 ( 

در حالـت   ) ( Normally Close ) NCـي تـوان يـك كليـد       ايمني  م– اضطراري Stopبه عنوان كليد 
  .  وصل نماييد5-7 مطابق شكل 8 و 2بين پايه هاي ) معمولي بسته است 

 را با يـك جمپـر بـه يكـديگر     8  و2 چنانچه از كليد اضطراري استفاده ننموديد بايد حتماً ترمينالهاي   :مهم  
  .متصل كنيد 

  
   )5-7شكل  ( 
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  ٢٠   

   صنعتي به مركز   ON- OFFاتصال  ) 5- 
 توليـد شـركت سـيماران    6 يا 4 سري ON- OFFه 

ي آن مـي توانـد دو حالـت پالـسي يـا           

  

  
:وجه 

)5
جهت ازدياد تعداد ريموتهاي هم كد مي توان از مجموع

 را بايد بـه  ON-OFF سيمهاي خروجي مجموعه(  مي باشد  5-8استفاده نمود و سيم بندي آن مطابق شكل         
  .متصل نماييد) زي با كليد سلكتور موا ( M2 كانكتور 8 و 1ترمينال 

 بگونه اي طراحي شده اند كـه خروجـ6 يا   4 سري   ON-OFFمركز  
 دارد  عدد ديپ سـوئيچ وجـود  6روي اين مركز  . االكلنگي را با ريموت كنترل روي دو رله جداگانه فراهم كند          

 جهـت تنظـيم     3 و   2 ،   1كه جهت تنظيم دو رله در حالتهاي مختلف استفاده مي گردد كه ديپ سوئيچ هاي                
 )5-8مطابق شكل ( دوم بكار مي رود  جهت تنظيم عملكرد رله6 و 5 ، 4عملكرد رله اول و ديپ سوئيچ هاي 

ـ                   كـه    Protecoده بـراي مركـز      الزم به ذكر است با اين مركز مي توان تعداد نامحدودي ريموت هم كـد ش
   .ايجاد مي نمايند، افزايش داد) تك لنگه اي و دو لنگه اي  ( Stop و Startپالسهاي 

   )5-8شكل ( 

  ت
چنانچه در صورت درست بودن سيم كشي ها و نحوه قرار گرفتن ديپ سوئيچها ، باز هم اختالف عملكردي 

 را براي ايجاد 4 و 1وديد، مي توانيد ديپ سوئيچهاي  با ريموت فابريك مشاهده نمON–OFFبين ريموت 
ن  به تفصيل در دفترچه راهنماي آON-OFFنحوه عملكرد مدهاي .  پالس كوتاه در حالت قطع قرار دهيد

.توضيح داده شده است



  ٢١   

   :6بخش 
  مركز كنترل و برنامه ريزي آن 

  
  مشخصات مركز    ) 1-6( 

رب هاي كشويي، دو لنگه و تك لنگه مي باشد و مي توان توسط               قابل نصب بر روي د     Q60Aمركز چند كاره    
 و  Aدو دكمـه    .  مدت، قدرت و نحوه عملكرد جك ها را بنابر نياز برنامه ريزي نمود             D و   A   ، B   ، Cچهار دكمه   

B                بترتيب جهت رفتن به منوها و زير منوها استفاده مي شود و دو دكمه C   و D    و  زيـاد كـردن    بترتيب جهت 
  .  موضوعات مختلف منوها بكار ميروندمنتفي كردن و تاييد جهت  ياكم كردن

 مي باشد كه پيامهاي خطا ، مقادير متغيرها و خود متغيرهاي منوها را Seg – 7اين مركز داراي دو نمايشگر 
   .نشان مي دهند كه بعداً در مورد آنها توضيح خواهيم داد

  
  ادير متغيرها و نحوه عملكرد هر كدام تعريف منوها ، متغيرها و نحوه تغيير مق ) 2-6( 

  . ير گزينه داخلي نمايش داده ميشوددكمه تعويض كلي منوها ، كه با هر بار فشار دادن دكمه چهار ز:  Aدكمه 
   ـ   ـ  .1
2.  PA  
3.  rA   
4. dE  
5. AS  
  

  تعريف منو و زير منوها  
                                                     

                                     » ـ ـ « منوي .  ١
حالت كاركرد معمولي و بدون عيب و نقص مركز را نشان مي دهد و در ايـن حالـت، مركـز، آمـاده                       

 طوالني دست به هيچ دكمه اي       اگر در منوهاي ديگري هم باشيد و تا مدتي        . دريافت فرمان مي باشد   
  .گشت دستگاه بطور اتوماتيك روي اين گزينه باز خواهد د،نزني

  
                                      ) PA «  )PARAMETERS« منوي  . 2

جهت رفتن به زير منو پس از فشردن دكمـه          (  زير منو مي باشد      22           منوي اصلي تغيير متغيرها داراي      
A      و رسيدن به منوي PA    دكمه ، B   كه با هر بار فشردن دكمه       )  را فشار دهيدB     زير  22 نام يكي از

 ثانيه مقدار آن نمايش داده شده و نمايشگر تا مدتي روي مقـدار آن ثابـت                 1منو و بالفاصله پس از      
و از   ) SI(  جهت افزايش مقـدار يـا تاييـد          Cمي ماند كه در اين مدت كاربر مي تواند توسط دكمه            

  .استفاده كند ) no(  جهت كاهش مقدار يا منتفي كردن موضوع Dدكمه 
  
  



  ٢٢   

  
زير منوي 

PA  محدوده   توضيحات
 عملكرد

تنظيم 
 كارخانه

n 1   زمان كار كلي موتور يك)M1 = (  زمان كار موتور با سرعت كاهش يافته+ زمان كار موتور با سرعت اوليه 

r1  21  99 - 0  . است  

n 2        زمان كار كلي موتور دو )M2 = (        تـه  زمان كار موتور با سرعت كاهش ياف + زمان كار موتور با سرعت اوليه
r2 21  99 - 0  . است  

f 1   توان موتور يك )M1 (  14  19-8  .را در حين كار سرعت اوليه موتور تعيين مي كند  
f 2   توان موتور دو )M2 (  14  19-8  .را در حين كار سرعت اوليه موتور تعيين مي كند  
f r  19  19- 10  .توان موتور ها را در حين كار سرعت كاهش يافته تعيين مي كند  
r1   زمان سرعت كاهش يافته موتور يك )M1 (  7  19- 0  .را تعيين مي كند  
r2   زمان سرعت كاهش يافته موتور دو )M2 (  7  19- 0  .را تعيين مي كند  
t S   بسته شدن درب ها ( اختالف زماني بين بسته شدن لنگه يك و لنگه دو در زمان باز شدن جكها(  

  3  21- 0  )حركت مي كند  زودتر شروع به M2جك . ( مي باشد 

SA  باز شدن درب ها ( اختالف زماني بين بسته شدن لنگه يك و لنگه دو در زمان بسته شدن جكها(  
  3  14- 0  ) زودتر شروع به حركت مي كند M1جك . ( مي باشد 

t P                    ك برنامـه   زمان الزم جهت باز ماندن دربها قبل از بسته شدن اتوماتيك آن وقتي مركز در مد تمـام اتوماتيـ
  3  99- 1  .ريزي شده است 

P d  7  14- 0  .زمان الزم جهت باز شدن يك لنگه درب مخصوص پياده رو مي باشد  

t c        زمان ضربه نهايي بعد از كاركرد معمولي موتورهاست كه به درب حاوي قفل )M1 (  وارد مي شود كه خوب
  .درب بسته شود 

0 =0s 
1=0.5s 
2=1s 

3=1.5s 
4=2s 

5=2.5s 

0 

P 0  
, P 1 

 ) Yesبـه معنـي      ( SI استفاده مي گردد به صـورت        MELمربوط به قفل الكترونيكي است و وقتي كارت         
 ضربه ابتدايي كمي كه براي باز كردن راحـت تـر بـه درب در جهـت بـسته شـدن در                       P0. ( ست مي شود    

  ) كنيم يا نه  معلوم مي كند اصالً از كارت مل استفاده ميP1ابتداي هر فرمان وارد مي شود و 
Y / N no 

P 2 
هيچ سيگنالي از ريموت     STOPجز  ) بسته شدن جك ها     (  ، مركز هنگام باز شدن درب ها         Yesدر حالت   

 دريافت نمي نمايد و فقط در طي بسته شدن با زدن يك دكمه برعكس كار مـي كنـد و وقتـي                       Stopبجز  
No ريموت را دريافت و عمل ميكند  ست شود در هر دو حالت باز و بسته شدن درب سيگنال هاي.  

Y / N no 

P 3          اين پارامتر امكان برنامه ريزي مركز در دو مد تمام اتوماتيك )SI (  و نيمه اتوماتيك )NO (   را فراهم مـي
 NO/ SI SI  .كند 

P 4  وقتي بصورتSI 5 ست شود چراغ چشمك زن قبل از باز شدن درب به مدتs چشمك مي زند .  NO/ SI no 
P 5 وقتي بخواهيد از مركزQ60A  جهت راه اندازي يك موتور استفاده نماييد ، بايد بصورت SI ست گردد .  NO/ SI no 
P 6  در صورتيكه اين پارامتر بصورتNO ست شود زمان كار موتور با سرعت كاهش يافته حذف ميگردد .  NO/ SI SI 
P 7  در صورت ست شدنSIي شود  موتورها قبل از هر فرماني تست م.  NO/ SI SI 
P 8  در صورت ست شدنSI فتوسل ها قبل از هر فرماني تست مي شود .  NO/ SI SI 

S U 
همه تغييرات در حافظه برد تا زماني باقي مي ماند كه برق سيستم قطع نشود ، جهت ذخيره تغييرات انجـام                     

جهت تأييد ذخيره سـازي بگـوش        را فشار دهيد تا دوبار صداي تقه رله ها           C ، دكمه    SUشده روي پارامتر    
  .برسد و تغييرات شما با قطع برق سيستم هم باقي بماند 

NO/ SI no 

  ) در جدول باال آمده است  ) rP( مقادير كارخانه اي متغيرهاي مربوط به جك هاي بازويي ( 
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                                      ) rA  «)Radio« منوي  . 3
ريموتهاي پروتكو داراي سه دكمه هستند كه هـر  . هر يك از كليدهاي ريموت به مركز مي باشد جهت تنظيم و شناسايي  

   تك« ، » دولنگه اي «  از سه كار كدام مي توانند به دلخواه جهت هر يك
ر بـا   ايـن كـا   . اين ريموتها بايد در ابتدا به مركز شناسانده شـوند           . استفاده گردند    » STOP« و  » ) پياده رو   ( لنگه اي   

 . و زير منوهاي آن استفاده مي كنيم  » rA« براي اين عمل از منوي . استفاده از دكمه هاي مركز انجام مي گيرد 
زير 

منوي 
rA  

  توضيحات
 نشان داده مي شود، اگر ريموت شما شناسانده شده مي توانيد با فشردن هر يك از سه دكمه آن، كد مربـوط بـه آن                          rAوقتي  

  .نشان داده مي شود، ببينيددكمه را كه لحظه اي 

r =  

جهت نشان دادن كدهاي موجود در حافظه دستگاه بايد به داخل اين منو رفت كه به محـض وارد شـدن، كـدهاي موجـود در                          
  مي شمارد كه هر سه عدد متوالي معموالً جهت سه دكمه يك ريموت  » 56« تا  » 01« حافظه را بترتيب از 

 جهت ريموت دوم بـا حالـت دوم ديـپ           6 تا   4 جهت ريموت اول با يك حالت ديپ سوئيچ ها و            3 تا   1مثالً كدهاي   . مي باشد   
الزم به ذكر است كه داخل ريموتهاي سفيد رنگ فابريك پروتكو تعدادي ديپ سوئيچ جهت كد دهـي رمـزي                .  …سوئيچ ها و    

  .  موجود است كه مي توان آنها را بصورت دستي تغيير داد 
 روي كدي كه مي بينيـد آن كـد   D، مي توانيد با فشردن دكمه  » = r« ارش اوليه كدها در منوي  در حين شم:نكته مهم 

 داد و بديهي است كه مي توان دكمه جديدي را به كـد پـاك شـده اختـصاص    . را از سري كدهاي موجود در حافظه پاك كنيد 
( اين كار بطور اتوماتيك در مرحله شناسايي ريموت بعدي مركز، انجام مي پذيرد و كـد جديـد در اولـين محـل خـالي كـدها                            

  .ذخيره مي گردد) اگرچه در وسط سري كدها باشد 

tc 

  .جهت شناسايي دكمه اي از ريموت كه جهت مد دو لنگه اي استفاده  ميشود بكار مي رود 
اختصاص دهيد ، بفرسـتيد و       ) tc( پالس ممتد با دكمه اي از ريموت كه ميخواهيد به مد دو لنگه اي                يك   :نحوه عملكرد 

 را جهت تاييـد فـشار دهيـد تـا كـد      Cرا نشان ميدهند ، دكمه  »  t . c« هنگاميكه نمايشگرها . دكمه آن را فشرده نگه داريد
. ه اين نقطه نمايانگر سيگنال گرفته شده از ريموت مـي باشـد            مربوط به اين كليد همراه نقطه اي در وسط نمايش داده شود ك            

اگـر كـد ديگـري      .   را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدي فشار دهيد             Bدكمه هاي ريموت و مركز را رها كنيد و دكمه           
  .برويد » ـ ـ«  را فشار دهيد تا به مد معمولي كاركرد Aنمي دهيد چند بار دكمه 

CP 

  . در نظر گرفته ايد ، به مركز استفاده مي شود STOPه اي از ريموت كه براي مد جهت شناساندن دكم
هستيد، يك پالس ممتد با دكمـه اي از ريمـوت كـه مـي خواهيـد بـه مـد                      » CP«  هنگاميكه روي گزينه     :نحوه عملكرد 

STOP) CP (         رها  در همين هنگام كه نمايـشگ      .اختصاص دهيد، بفرستيد و دكمه آن را فشرده نگه داريد »C.P «    را نمـايش
 را جهت تاييد فشار دهيد تا كد مربوط به اين كليد همراه نقطه اي در وسط كه نمايـانگر سـيگنال گرفتـه                        C، دكمه   مي دهند 

 را جهت خارج شدن و رفـتن بـه   Bدكمه هاي ريموت و مركز را رها كنيد و دكمه         . شده از ريموت مي باشد، نمايش داده شود       
  .برويد » ـ ـ«  را فشار دهيد تا به مد معمولي كاركرد Aاگر كد ديگري نمي دهيد چند بار دكمه .  دمرحله بعدي فشار دهي

Pd 

  .در نظر گرفته ايد ، به مركز استفاده مي شود) پياده رو ( جهت شناساندن دكمه اي از ريموت كه براي مد تك لنگه اي 
لس ممتد با دكمه اي از ريموت كه مي خواهيد به مـد تـك               هستيد ، يك پا    » Pd«  هنگاميكه روي گزينه     :نحوه عملكرد 

را نمايش  » P.d« در همين هنگام كه نمايشگرها . اختصاص دهيد ، بفرستيد و دكمه آن را فشرده نگه داريد )  Pd (لنگه اي 
گر سـيگنال گرفتـه      را جهت تاييد فشار دهيد تا كد مربوط به اين كليد همراه نقطه اي در وسط كه نمايان                  Cمي دهند ، دكمه     

 را جهت خارج شدن و رفتن به        Bدكمه هاي ريموت و مركز را رها كنيد و دكمه           . شده از ريموت مي باشد ، نمايش داده شود          
  .برويد  » ـ ـ«  را فشار دهيد تا به مد معمولي كاركرد Aاگر كد ديگري نمي دهيد چند بار دكمه .  مرحله بعدي فشار دهيد 

rC 
را نشان مي دهد شما مي توانيد تمام كدهاي ذخيره شـده در حافظـه دسـتگاه را كـه بـه                       » rC« رها گزينه   وقتي كه نمايشگ  

 »= r « را فشرده نگه داريد تا نمايـشگرها Dدكمه  » rC« جهت اين كار روي گزينه . ريموتها اختصاص يافته يكجا پاك كنيد 
  . اك مي شوندرا نشان دهند؛ در اين صورت تمام كدهاي موجود در حافظه پ
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   » dE« منوي  . 4
  توضيحات dEزير منوي 

rP   مقادير كارخانه اي مربوط به جكهاي باز شونده بازويي و كشويي را داخل حافظه بار گذاري مي كند.  
 ) Leader , Ace , Freeder , Compact , Slower , Shark , Cat , Mover (   

dS ي مقادير كارخانه اي مربوط به موتورهاAdvantageرا داخل حافظه بارگذاري مي كند .  

dr  مقادير كارخانه اي مربوط به موتورهاي چرخدار )Wheeler  ( را داخل حافظه بارگذاري مي كند  .  

 را تا زمان بگوش  Cبراي انتخاب هر يك از مقادير كارخانه اي فوق براي بارگذاري در حافظه روي آن گزينه رفته و كليد
مثالً براي جك هـاي     . (  دو تقه رله ها كه پايان موفقيت آميز بارگذاري را تاييد مي كند، فشرده نگه داريد                رسيدن صداي 

  ) را انتخاب كنيد » r P« بازويي بايد زير گزينه 
  
   » AS« منوي  . 5

رود اين منو جهت برنامه ريزي جك يا جكها بصورت بخش بخش و با نگاه كردن به نحوه كاركرد آنها بكار مي                      
  : و به ترتيب زير است

  : براي برنامه ريزي دربهاي يك موتوره-
a .  دكمهA  را چند بار بزنيد تا ASرا نشان دهد .  
b .  دكمهB  1 را چند بار بزنيد تاnرا نشان دهد .  
c .  يك پالسStartموتور شروع بكار كرده و نمايشگر .  بدهيدn1را نشان مي دهند .  
d .     رصد راه خود را طي كرد، پالس         د 90وقتي كه موتورStart   سرعت موتور بصورت كـاهش     .  دوم را بدهيد

  . را نشان مي دهندr1يافته در آمده و نمايشگرها 
e .        در اين لحظه تايمر داخلي شروع به محاسبه اختالف زماني باز           . با دادن پالس سوم موتور متوقف مي شود

 را نشان مي دهند و سپس شروع به شمارش ثانيـه هـا              tpگرها  ـك مي كند و نمايش    ــو بسته شدن اتوماتي   
  . مي كنند

f . نمايد پالس پنجم را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتور شروع به بستن درب مي.  
g .              هنگاميكه سيكل بستن درب بطور اتوماتيك تكميل شد، ديگر احتياجي به پالسStart     بعدي نيـست و 

اتيك در جاي اوليه شروع حركت، متوقف مي شود و تمامي زمانهايي كـه شـما بـا پالـسهاي                    مركز بطور اتوم  
  .مختلف به آن داده ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت عادي كاركرد مركز مي رود

  : براي برنامه ريزي دربهاي دو موتوره -
a .  دكمهA  را چند بار بزنيد تا ASرا نشان دهد .  
b .  دكمهB   2را چند بار بزنيد تاnرا نشان دهد .  
c .  يك پالسStart موتور يك شروع بكار كرده و نمايشگرها .  بدهيدn1را نشان مي دهند .  
d .        درصد راه خود را طي كند ، سپس پالس           90صبر كنيد تا موتور يك حدود Start       دوم را بدهيد و  سرعت 

  .دهند  را نشان ميr1ا موتور يك بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگره
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e .                   وقتي باز شدن درب مربوطبه موتور يك تكميل شد، پالس سوم باعث توقف موتور يك و بالفاصله شروع
  .  دهند  را نمايش ميn2در اين حالت نمايشگرها، . بكار موتور دو مي شو 

f .     و نمايـشگرها   درصد از مسير موتور دوم ، پـالس چهـارم سـرعت آن را كـاهش داده           90بعد از طيr2 را 
  .نمايش مي دهند

g .                    پالس پنجم باعث توقف كامل موتور دوم و شروع به محاسبه اختالف زماني باز و بسته شدن اتوماتيك دو
روع به شمارش ثانيـه هـا   ـ را نشان مي دهند و سپس شtpگرها ـلنگه توسط تايمر داخلي مي شود و نمايش      

  . مي كنند
h .      بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتورها يكـي پـس از ديگـري بطـور                  پالس آخر را هر زمان كه 

مي شوند و تمامي زمانهـايي كـه         اتوماتيك شروع به بستن درب كرده و در جاي اوليه شروع حركت متوقف            
  .شما با پالسهاي مختلف به آن داده ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت عادي كاركرد مركز مي رود

  
  پيامهاي معمولي يا خطاي مركز  ) 3-6( 

 داراي اين قابليت مي باشد كه پيامهايي را جهت اطالع كاربر اعالم مـي كنـد، يـا در                 Q60Aمركز كنترل   
صورت بروز مشكل يا خطايي در كل سيستم يا سيم بندي آن، قبل از شروع به كار، آنها را تست كـرده و                       

  :اي متداول سيستم از قرار زير استپيامه. كاربر را از وجود خطا مطلع مي نمايد
  توضيحات نوع پيغام

tA        مانعي بين ديد دو چشم كه در مد باز وصل شده اند ، وجود دارد يا چشمها طوري قرار دارند كه قادر به ديـدن يكـديگر
  .نيستند

tC                     كـه قـادر بـه ديـدن     مانعي بين ديد دو چشم كه در مد بسته وصل شده اند ، وجود دارد يا چشمها طوري قـرار دارنـد 
  .يكديگر نيستند

St  فرماني باعث رفتن سيستم در مدSTOP8 و 2مثالً قطعي جمپر . (  شده است يا جايي اتصال يا قطعي داريد (   
PE 8 به 7مثالً اتصالي ترمينال . ( باشد يا اتصالي باعث رفتن مركز به اين مد شده استمركز در مد پياده رو مي(   
Go  مركز در مدSTARTمثالً اتصالي كليد سلكتور . (  مي باشد يا اتصالي باعث رفتن مركز به اين مد شده است (  
  مد معمولي جهت دريافت فرامين و بدون خطا  ـ ـ
n 1  خطا دارد يا سيمهايش بد متصل شده اند يا قطعي دارند1تست موتور .  
n 2  قطعي دارند خطا دارد يا سيمهايش بد متصل شده اند يا2تست موتور .  
n r تست هر دو موتورخطا دارد يا سيمهايشان بد متصل شده اند يا قطعي دارند.  
AP جكها در حال بسته شدن مي باشند .  
CH  مي باشندشدن جكها در حال  باز .  
tP دمركز در زمان سپري لحظات بين بسته شدن و باز شدن در مد اتومات قرار دار.  
EF كترونيك خطا داردتست اوليه چشمهاي ال.  
FH هر دو جفت چشمهاي مد باز و مد بسته مانع ديد يا اشكال سيم كشي دارند.  
F11  نيكي كه در مد باز سيم بندي شده اند ، وصل نشده استو ، چشمهاي الكتر9 به 3جمپر . 
FA Limit Switch In Opening Phase )  جهت موتورCat يا Mover (   
FC  Limit Switch In Closeing Phase )  جهت موتورCat يا Mover (   
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   :7بخش 
  كار با مركز پس از برنامه ريزي و نصب 

   :كليات 
 مطمئن F3=F2=1.6A و  فيوزهاي  F1= 5Aدر ابتدا قبل از روشن كردن سيستم بايد از وجود و سالم بودن فيوز 

 از مركز و سيمهاي قرمز به قـسمت         230Vت   كه سيمهاي سياه رنگ ترانس به قسم       اطمينان پيدا كنيد  سپس  . شويد
24VDC     سپس اتصاالت و سيمها را چك كنيد و در صورت صحيح بودن اتصاالت، سيـستم را                .  ، به مركز اتصال دارد

در صورت بروز اشـكال و پيغامهـاي   . را نمايش دهد»  ـ  ـ « روشن كنيد كه در صورت نداشتن هيچگونه خطايي بايد 
برنامه ريزي سيستم را به دلخـواه       . شكال دوباره مركز را روشن كنيد     وش كرده و بعد از رفع ا      خطا ابتدا سيستم را خام    

خود و بنا بر احتياجات خود انجام دهيد سپس ريموتها را به سيستم بشناسانيد و باز و بسته شدن جك ها را امتحان                       
د و از خاطر نبريـد كـه در پايـان انجـام             كنيد و در صورت برآورده نشدن احتياجات، دوباره مركز را برنامه ريزي كني            

در صـورت بهـم     . آنها را در حافظه دستگاه ذخيره نماييـد        » SU« كردن زير منوي     SIبا   » PA« تغييرات در منوي    
و انتخـاب زيـر    » dE« ريختن مقادير متغيرها مي توانيد همان طور كه قبالً هم توضيح داده شده، با رفتن به منـوي                  

 را روي متغيرهـا     LEADER مقادير اوليه كارخانه اي جـك هـاي بـازويي            Cردن كليد تاييدي    و فش  » rP« منوي  
سپس مركز بطور اتوماتيـك بـه     . بارگذاري نماييد كه پايان موفقيت آميز اين عمل با دو صداي تقه رله ها همراه است               

فرماني ادامه فرمـان قبـل بـه    ، هر بخاطر داشته باشيد كه تا خاموش نشدن المپ چشمك زن. مي رود»  ـ  ـ « حالت 
و اگر در وسـط كـار،       شمار مي آيد و براي دادن فرمان جديد بايد تا خاموش شدن كامل المپ چشمك زن صبر كنيد                   

 آنها را بطور دسـتي سـر جـاي دلخـواه        ا،جكها از تنظيم اوليه خارج شدند، مي توانيد با بيرون كشيدن زبانه موتوره            
  .تنظيم نماييد

 بخاطر داشته باشيد چه در مد اتوماتيك و چه در مد نيمه اتوماتيك تا نرسيدن جك ها به مكان                    هميشه :نكته مهم 
، هر فرماني كه مي دهيد، در ادامه فرمان اوليه شما مي باشد يعني اگر كار را بـا دكمـه تـك              داوليه شروع كاركرد خو   

تك لنگه   ( Pd، فشردن دكمه    مكان اوليه  شروع كرده باشيد، در ادامه تا نرسيدن جك ها به          ) Pd( لنگه اي ريموت    
 شروع شـده    tcبه معناي ادامه كار با همان تك لنگه خواهد بود و همينطور اگر كار با دكمه                 ) دولنگه اي    ( tcيا  ) اي  

  . باشد ادامه كار با دولنگه خواهد بود 
  
  نحوه عملكرد سيستم در مد تمام اتوماتيك    ) 1-7( 

 ست كنيـد    SIبصورت   » PA« را از منوي     » 3P«  در صورتيكه زير منوي      6 شده در فصل     با توجه به توضيحات داده    
مد عملكردي جك ها بصورت تمام اتوماتيك مي شود يعني بـا يـك              ) كه از ابتدا به اينصورت در كارخانه ست شده          (

رت نبـودن مـانعي بـين       در صـو  ( و پس از توقف كوتاهي خود به خود         ) دربها  باز    ( پالس استارت ، جكها بسته شده       
  .مي شوند) دربها بسته(  جكها باز  )چشمها يا ندادن فرمان جديدي به سيستم 

       در مد اتوماتيك)  ريموت  STOP ) CP طرز عملكرد دكمه -        
  مي باشند) درب ها در حالت باز ( جك ها در حال بسته شدن . الف         
 tc يـا  Pdحالت فعلي خود باقي مي مانند و با زدن بار دوم كليد           ريموت ، جك ها در     CPبا زدن كليد     

  .            روي ريموت ، جك ها برعكس حالت فعلي عمل مي نمايند تا كامالً باز شوند و متوقف گردند
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  : مي باشند )  دربها در حالت بسته ( جك ها در حال باز شدن . ب  
 t يا P dد باقي مي مانند و با زدن بار دوم كليد  ريموت جك ها درحالت فعلي خوCPبا زدن كليد 

c    يا در صورت دادن پالس دستي جك ها برعكس حالت فعلي           ) فرقي نمي كند كدام     (  روي ريموت
  .عمل مي نمايند تا كامالً بسته شوند و پس از مدت توقف برنامه ريزي شده كامالً باز مي شوند 

       در مد اتوماتيك ) Pd( و تك لنگه اي  ) tc(  طرز عملكرد دكمه هاي دولنگه -       
  شدن مي باشند) دربها در حال باز( جك ها در حال بسته . الف          

 ريموت باعث توقف كامل جك ها مي شود و با زدن بـار دوم  هـر                  Pd يا   tcزدن يكي از دكمه هاي      
مل مي نمايند تا كامالً بـاز   روي ريموت ، جك ها برعكس حالت فعلي ع Pd يا   tcكدام از دكمه هاي     

  .            شوند و متوقف گردند
  : شدن مي باشند )  دربها در حال بسته ( جك ها در حال باز . ب  

 ريموت باعث حركت جك ها بصورت برعكس تا بسته شدن كامل Pd يا tcزدن يكي از دكمه هاي 
  .آنها مي شود و سپس مجدداً بطور اتوماتيك باز مي شود

    )وقتي مانعي ببينند( طرز عملكرد چشمهاي الكترونيك در مد اتوماتيك -      
    ) روي نمايشگرها ظاهر مي شود tAدر صورت وجود مانع پيغام (  اگر چشمها در مد باز وصل شده باشند -  

  شدن مي باشند) دربها باز ( جك ها در حال بسته . الف  
  .سپس ادامه كار جكها را داريم . ايجاد مي شود تا زمان برطرف شدن مانع توقف كامل جكها 

  شدن مي باشند ) دربها بسته ( جك ها در حال باز . ب  
تا زمان برطرف شدن مانع توقف كامل جكها ايجاد مي شود و سپس جكها بطور برعكس تا بسته 

  .شدن كامل و سپس باز شدن مجدد عمل مي نمايند 
 )    روي نمايشگرها ظاهر مي شود tCدر صورت وجود مانع پيغام ( د  اگر چشمها در مد بسته وصل شده باشن-

  شدن مي باشند) دربها در حال باز ( جك ها در حال بسته . الف  
  هيچ اتفاقي نمي افتد و جك ها به حركت خود ادامه داده و بسته مي شوند

  ) . نند يعني در طول باز شدن درب ، موانع ، از ادامه حركت جكها جلوگيري نمي ك ( 
  شدن مي باشند ) دربها در حال بسته (جك ها درحال باز . ب  

توقف موقتي ايجاد شده و بالفاصله جكها ، بطور برعكس عمل كرده و بسته مي شوند و تا زمانيكه 
  .مانع برطرف نشده جكها بسته مي ماند و به محض برطرف شدن مانع ، باز مي شوند 

  د نيمه اتوماتيك   نحوه عملكرد سيستم در م ) 2-7( 
 سـت   noبصورت   » PA«  را از منوي     3P در صورتيكه زير منوي      6با توجه به توضيحات داده شده در فصل         

دربها ( كنيم ، مد عملكردي جكها بصورت نيمه اتوماتيك مي گردد ؛ يعني با يك پالس استارت ، جكها بسته                    
باز هم متذكر مي شـويم ،       .  و جكها مجدداً باز شوند       مي شوند و بسته مي مانند تا پالس بعدي داده شود          ) باز  

 يـا   tcباشد ، در ادامه كار هم فرقي نمي كند كدام يك از دكمه هاي                ) Pd يا   tc( شروع كار با هر تعداد لنگه       
Pd                     را فشار دهيم ، چون با همان تعداد لنگه تا رسيدن جكها به موضع اوليه شروع كار خود ، عمل مي نمايند 
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ود در حالت نيمه اتوماتيك ، وقتي جكها كامالً باز يا كامالً بسته هستند بـا فرمـان پـالس اسـتارت                      توجه ش . 
  . جديد ، برعكس كار مي كنند ، يعني اگر بسته باشند باز مي شوند و بالعكس 

  ريموت در مد نيمه اتوماتيك  ) Stop ) CPطرز عملكرد دكمه  -      
  شدن مي باشند) در حال باز دربها ( جك ها در حال بسته . الف 

 t c يا P d ريموت ، جك ها درحالت فعلي خود باقي مي مانند و با زدن بار دوم كليد CP با زدن كليد 
  .            روي ريموت ، جك ها برعكس حالت فعلي عمل مي نمايند تا كامالً باز شوند و متوقف گردند 

  : شدن مي باشند ) دربها در حال بسته ( جك ها در حال باز . ب  
 t c يا P d ريموت ، جك ها درحالت فعلي خود باقي مي مانند و با زدن بار دوم كليد CPبا زدن كليد 
يا در صورت دادن پالس دستي ، جك ها برعكس حالت فعلي عمل ) فرقي نمي كند كدام ( روي ريموت 

   .نند مي نمايند تا كامالً بسته شوند و در همان حالت بسته باقي مي ما
  ريموت در مد نيمه اتوماتيك  ) Pd( و تك لنگه  ) tc(  طرز عملكرد دكمه دولنگه -

باعـث توقـف كامـل      ) فرقي نمي كند كدام     ( اگر جكها در حال حركت باشند ، با زدن بار اول دكمه هاي فوق               
عداد لنگه اوليه شروع    باعث مي شود كار ، با همان ت       ) فرقي نمي كند كدام     ( جكها مي شود و زدن دوباره آنها        

  .كار ، تا بسته شدن كامل يا باز شدن كامل ، برعكس حالت قبلي ، ادامه پيدا كند 
   طرز عملكرد چشمهاي الكترونيك در مد نيمه اتوماتيك وقتي مانعي را ببينند -

   اگر چشمها در مد باز وصل شده باشند     -       
  شدن مي باشند)ل باز دربها در حا( جك ها در حال بسته . الف  

تا زمان برطرف شدن مانع توقف كامل ايجاد شده و سپس كار جكها ادامه پيدا مي كند تا كامالً بسته شوند و 
  .سپس توقف ايجاد مي شود 

  شدن مي باشند ) دربها در حال بسته ( جك ها درحال باز . ب  
ر برعكس تا بسته شدن كامل عمل كرده و تا زمان برطرف شدن مانع توقف كامل ايجاد شده و سپس جكها بطو

    .سپس وقتي كامل بسته شدند متوقف مي شوند
   اگر چشمها در مد بسته وصل شده باشند     -       
  شدن مي باشند) دربها در حال باز ( جك ها در حال بسته . الف  

ز شدن درب ، موانع از ادامه يعني در طول با( هيچ اتفاقي نمي افتند و جكها به حركت خود ادامه مي دهند 
  ) حركت جلوگيري نخواهند كرد 

  شدن مي باشند ) دربها در حال بسته ( جك ها درحال باز . ب  
توقف موقتي ايجاد مي شود و بالفاصله جكها بطور برعكس عمل كرده و بـسته مـي شـوند و بـسته مـي ماننـد تـا                            

در صورت دادن پالس استارت بدون برطرف شدن        . بعدي بيايد   زمانيكه اوالً مانع برطرف شود و ثانياً پالس استارت          
مانع و يا بالعكس در صورت برطرف شدن مانع بدون دادن پالس استارت ، موتورها عكس العملي نشان نمي دهنـد                     

  . و توقف ادامه پيدا مي كند 
  
  
  



   ) Hit ( Self Learningنحوه كد گذاري ريموتهاي  ) 3-7( 
 ديگـر و يـا ريموتهـاي        HITون كد ميباشند و مي توان آنها را توسط ريموت كد دار              بد HITريموتهاي مدل   

  . ، كدگذاري نمود ) ديپ سوئيچ دار ( سفيد رنگ فابريك كددار 

  ) : كد گيري ريموت از ريموت  ( SELF LEARNINGمراحل 
  آماده سازي ريموت گيرنده. الف 

.  به رنگ سبز ، روشن مـي شـود           C   ، L-LED و   A   ،Bدر حالت نرمال با فشردن هر كدام از دكمه هاي            -١
 رفتـه ايـد و اگـر    SELF LEARNING با فشردن هر دكمه قرمز شود در اين حالت به مـد   R-LEDچنانچه 

 را فـشرده و پـس از چنـد          Cبخواهيد بدون دادن كدي به دكمه هاي ريموت از اين مد خارج شويد ؛ ابتدا دكمه                 
 بصورت قرمز چشمك زن     R-LED بصورت سبز چشمك زن و       L-LEDين حالت    را بفشاريد ، در ا     Bثانيه دكمه   

  . مي شود كه بايد در اين زمان هر دو دكمه را رها كنيد ، تا به حالت نرمال بروند 
 سبز مي شود ، پـس از گذشـت   L-LEDدر اين حالت .  ريموت را همزمان فشار دهيد C و   Bدكمه هاي    -٢

 لحظه اي قطع و در حالت سبز باقي مـي           L-LED سريع در آمده و       بصورت قرمز چشمك زن    R-LEDچند ثانيه   
در اين حالـت هـر كـدام از دكمـه هـاي             . (  را رها كنيد     C و   B هر دو دكمه     R-LEDهنگام چشمك زدن    . ماند  

در اين حالت ريموت آماده دريافت كد يكي از دكمه هـايش مـي              )  قرمز مي شود     R-LEDريموت را فشار دهيد     
 .  باشد 

  
  )  شناسانده شده  Q60Aقبالً به مركز (  نرمال HITنحوه كد گيري از ريموت سفيد فابريك يا . ب 

را پشت به پشت هـم قـرار دهيـد ، پـس از              )  نرمال   HITسفيد فابريك يا    ( ابتدا ريموت كد گيرنده و كد دهنده        
در اين حالت   . نده ، فشار دهيد     انتخاب كليد كد گيرنده از ريموت گيرنده ، دكمه متناظر با آن را در ريموت فرست               

R-LED در ريموت گيرنده بصورت سبز چشمك زن كند و L-LED بصورت قرمز چشمك زن كند   
. شروع به چشمك زدن مي كنند ، كه اين نشان دهنده موفقيت آميز بودن كد دهي مي باشـد    ) بصورت متناوب   ( 

جهت كد دهي به ساير دكمه ها بايد كليه مراحل          . دد  پس از اين مرحله ، ريموت گيرنده به حالت نرمال باز مي گر            
  . تكرار شود )   ، بند الف 1از مرحله ( فوق 
 اين است كه پـس از       Q60A با ريموت سفيد فابريك به مركز        HITتنها وجه تمايز شناساندن ريموت مدل       : نكته  

  .تاييد آن فشار دهيد را جهت Q60A در مركز C بايد دكمه سريعاًفشردن يكي از دكمه هاي ريموت ، 
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   : 8بخش 
  تعميرات مكانيكي و الكترونيكي راهنماي

  

  عيب يابي موتورها ) 1-8( 
 موتور كار نمي كند   -
 يكي از سيمهاي متصل به برق از داخل قطع است : علت     
 موتورها به شدت داغ مي شوند -

 اولين بار كار كردن موتور داغ ولي اگر بادر صورتيكه چندين بار به برق مستقيم وصل شده باشد عادي است : علت 
   .ايراد دارد  موتور استاتور،  شود 

 موتورها با صداي بلند كار مي كنند  -
 : علت 

  .خود خارج شده اند  اصلي از فرم خشك  يا بلبرينگ هاي داخلي  - 1
 .د نبدنه روتور و استاتور با هم اصطحكاك دار - 2
  .بدنه محكم نيستند پيچهاي   در جاي خود قرار نگرفته و ياروتور درست  -٣

 موتور درجا كار مي كند  -

 : علت 
  .كليد خالص كن بيرون است  - 1
 .محور كليد خالص كن خم شده است  - 2
  .هرز شده است ) سفيد چرخ دنده ( گيربكس به پيستون سيستم انتقال قدرت  -٣

 كليد درون قفل گير كرده است    -  
 .محور كليد خالص كن خم شده است : علت 

  

  نحوه اطمينان يافتن از سالم بودن موتورها  ) 2-8( 
  توسط مولتي متر.  الف 

   .نماييد اندازه گيري  به ترتيب ذيل رار داده و سيمهاي موتور را نسبت به سيم مشترك قاهمرا در مد  مولتي متر
سـه رنـگ اول     . د  نباشـ ، قهوه اي و زرد مي         )آبي  (  عدد سيم به رنگهاي مشكي ، خاكستري         4هر دو موتور داراي       -

 و  سيمهاي خاكـستري و مـشكي     اهم     .اتصال زمين مي باشد     مربوط به اتصال موتورها به مركز و رنگ زرد مربوط به            
  . اهم باشد 90 تا 70بايد بين ،   يمهاي خاكستري و قهوه ايس

 انجـام    جهـت  كـه ،    مي باشد   داراي اشكال   ، سيم پيچ موتور شما     باشداگر اين مقدار صفر يا خيلي باالتر از حد مجاز           
  .تعميرات بايد به كارخانه عودت داده شود 

  توسط اتصال مستقيم به برق. ب 
 آبي را يكبار همـراه سـيم قهـوه اي بـه             سيم . نماييدصل  وموتور  ن را به سيمهاي قهوه اي و سياه         دو سيم خاز  ابتدا  

220V   همـراه سـيم    بـه    سيم آبـي را       بار ديگر  وصل كنيد موتور در يك جهت شروع به حركت مي كند و           شهر  برق
 چنانچـه   .ركت مشابهي داشته باشد     حوصل كنيد ، موتور در جهت مخالف حالت قبل بايد            شهربرق   220V بهسياه  

  .اين عمل درست انجام شود موتور شما سالم مي باشد 
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  جدول عيب يابي  ) 3-8( 

يف
رد

  

  رفع عيب اشكال و احتماالت   نشانه ها  عيب
1  n1  استارت سدادن پالبا 

 را نشان مي n1  ،نمايشگرها
  دهند 

 ، تراياك ها ، ها رله احتمال سوختن  -2 وصل شده اند  جابجا سيمهاي موتور -1
 دارد يا علي الخصوص وجود اپتو ترياكها يا فيوزهاي مربوط به موتور يك ،اپتوكوپلرها 

ULN2003 سوخته است .  
2  n2  n2  1- تراياك ها ، ها رله احتمال سوختن  -2 شده اند  وصل جابجا سيمهاي موتور ، 

 دارد يا علي الخصوص وجود دو اپتو ترياكها يا فيوزهاي مربوط به موتور ،اپتوكوپلرها 
ULN2003 سوخته است .  

3  nr  nr  1- تراياك ها ، ها رله احتمال سوختن  -2.  وصل شده اند  جابجا سيمهاي موتور ، 
 دارد يا علي الخصوص  وجود موتور هر دوها يا فيوزهاي مربوط به اپتو ترياك،اپتوكوپلرها 

ULN2003 سوخته است .  
4  st  st   اشكال بورددر  2 به ترمينال متصل يا المانهاي برقرار نمي باشد  8 و 2 ترمينالاتصال بين 

  .دارد 
5  Go  Go  1-پايه( جابجا بسته شده است  كليد سلكتور پايه  NC  بجايNO2 ) ست  بسته شده ا- 

مشكل دارند در بورد  به ترمينال يك متصل المانهاي -3مركز از جايي فرمان دائم مي گيرد 
.  

6  tA  بدون پالس استارت،  tA را 
  مالحظه مي كنيد

 سيمهاي يكي از چشمها قطعي -2) در مد باز (  چشمهاي الكترونيك در ديد هم نيستند -1
 10- 9 – 8 -4 – 3 به ترمينالهايمتصلاي  المانه-4 مانعي بين دو چشم است -3دارد 

  .بايد چك شوند در بورد 
7  tC  بدون پالس استارت،  tC را 

  مالحظه مي كنيد
 سيمهاي يكي از چشمها -2) در مد بسته (  چشمهاي الكترونيك در ديد هم نيستند -1

 9 – 8  - 4 -3 به ترمينالهايمتصل المانهاي -4 مانعي بين دو چشم است -3قطعي دارد 
  . بايد چك شوند  در بورد10-

8  EF  با پالس استارت،  EF را 
  مالحظه مي كنيد

 چشمي به مدار -3 مدار داخلي چشمها آسيب ديده اند -2 تست اوليه چشمها خطا دارد -1
   نكرده ايد no را P8 را زده ايد ولي 8 به 4 و 9 به 3وصل نيست و  جمپرهاي 

9  FH  دو جفت چشم بسته ايد و بدون 
 را مالحظه FHپالس استارت 

  مي كنيد

ست نمي رد سيم كشي -2وجود دارد  بسته يا مد باز  درهر دو جفت چشمهامانعي بين  -1
  .بايد كنترل شوند در بورد  10-9-8-4-3 به ترمينالهاي متصل المانهاي -3 باشد

موتورها يا يكي از آنها برعكس  10
  كار مي كنند 

  .گردد جابجا مركز  بايد در ترمينال موتور ياه قهوه اي و سهايسيمجاي   ___

دربي كه اول بايد باز شود دوم باز  11
  مي شود

   .اتصاالت سيم هاي موتور يك و دو در مركز بايد جابجا گردد  leaderفقط در جكهاي 

با روشن كردن دستگاه   نمايشگرها روشن نمي شوند 12
  نمايشگرها روشن نمي شوند 

 به دو ترانريستور مربوط ،سگمنتها سوختن  -2 نمي رسد 5V  برق به رگوالتور-1
   7808 رگوالتور و  اپتوكوپلرها  ، 74573 يكي از هر دو آي سي  ، سگمنتها

  . يكي از ديودهاي وروديسوختن   __  نمايشگرها نوسان دارند 13
    چراغ چشمك زن عمل نمي كند 14

___  
 متصل المانهاي -3 كنترل شوند 12 و 11 اتصاالت ترمينالهاي -2 غ ار المپ چسوختن-1

 يكي يا هر دو  سوختن-4 و علي الخصوص رله مربوط كنترل شود 12 و 11به ترمينالهاي 
   BDXترانزيستور 

نمايشگر ها يك عدد يا يك حرف  15
   را نشان ميدهند ثابت

با زدن كليدها عكس العملي 
  مشاهده نميشود 

( ي آن اتصال برقرار شود ميكرو دستگاه سوخته است  بين پدها 5Vزنر چنانچه با در آورد 
Q36 (   

در صورتيكه نقطه وسط نمايشگرها با زدن دكمه (  ريموت به دستگاه شناسانده نشده -1  ___  ريموت عمل نميكند 16
در صورتيكه نقطه وسط نمايشگرها با (  كارت گيرنده عمل نمي كند -2) ريموت ديده شود 

 مربوط به كارت گيرنده سوخته و 5V رگوالتور -3) مي شود زدن دكمه ريموت ديده ن
  تغذيه آنرا فراهم نمي كند 

جكها در هر دو حالت باز و بسته  17
  شدن يك طرفه عمل مي كنند 

 ULN2003 رله يا اپتوتراياكها و علي الخصوص ، اپتوكوپلرها ،تراياكهابايد از سالم بودن   ___
   اطمينان حاصل شود

  



  LEADERه باز و بسته نمودن  قطعات مكانيكي نحو ) 4-8( 
  

  :باز نمودن بازو  -1
  

  توسط دو نيم استوانه  بازو جك را                   
                     مطابق شكل محكم نماييد

  
  
  
  

   
 

  ابزار جهت باز نمودن موتور از بازو
  
  
  
  

  ابزار را مطابق شكل روبرو در 
  انتهاي چاك موتور قرار دهيد

  
  
  
  
  
  

جهت باز نمودن ، دسته ابزار را عكس 
  چرخش عقربه هاي ساعت بچرخانيد

  
  
  
  
  

  پيچ مربوط به اتصال گيربكس موتور

  ٣٢   

 و ميله مارپيچ را باز نماييد تا موتور از بازو 
  كامالً جدا گردد



  
  ) :گيربكس  (   باز نمودن چرخ دنده -2
  
  

              ابزار جهت باز نمودن چرخ دنده
  
  
  
  
  

  تيغه  فلزي را در چاك انتهاي موتور  قرار داده           
           و آن را به گيره محكم  نماييد  

  
  

          
        
  دو زائده ابزار مورد نظر در داخل سر موتور قرار        

         دهيد بنحوي كه در دو سوراخ تعبيه شده قرار گيرد
  
  
  

                       
  نحوه قرار گرفتن ابزار در داخل گيربكس موتور       
  
  
  
  
  

  دسته ابزار را در جهت خالف عقربه هاي ساعت          
        بچرخانيد تا گيربكس از موتور جدا گردد 

  
  
  
   

  با ضربه زدن توسط چكش پالستيكي به بدنه موتور     

  ٣٣   

      گيربكس كامالً از آن جدا مي گردد 



   :leaderازوي  باز نمودن سر ب-3
  
  

  ابزار جهت باز نمودن سر بازو
  
  
  

       مطابق شكل بازو را توسط دو نيم استوانه به گيره    
      محكم  نماييد و دسته ابزار را در جهت خالف عقربه 

       هاي ساعت بچرخانيد تا كامالً از بازو جدا گردد 
  
  

  نحوه باز نمودن سر از بازو    
  
  

      
            
  ابتدا رزوه هاي سر بازو را با چسب مخصوص آغشته      

       و سپس مراحل باز نمودن را به حالت برعكس تكرار 
       نماييد  

  
  
  
  
   نحوه در آوردن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور-4
  

  ابتدا ميله لبه دار را در انتهاي پوسته قرار داده به نحوي     
  سپس با چكش . برينگ  گير كند     كه به لبه داخلي بل

      پالستيكي به لبه پوسته ضربه وارد نماييد تا بلبرينگ  از 
      انتهاي پوسته جدا گردد

  

  ٣٤   

   نحوه جدا شدن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور



  
   نحوه در آوردن بلبرينگهاي سر و ته روتور-5
  
  
  ابزار مورد نظر جهت در آوردن بلبرينگها  
  
  
  
  
  ر را مطابق شكل بنحوي در داخل ابزار قرار دهيد تا روتو 

بلبرينگ در قسمت باال قرار گيرد ، سپس با ضربه زدن به 
  محور روتور بليرينگ از روتور جدا مي گردد

  
  
  

   نحوه جدا كردن بلبرينگ ها از سر و ته روتور
  
  
  
  
  
   نحوه جا زدن بلبرينگها-6
  
  
  گ سر موتورابزار مورد نظر جهت جا زدن بلبرين  
  
  
  
  

  ٣٥   

بلبرينگ را روي محور روتور قرار داده سپس با ابزار مورد نظر و 
 چكش پالستيكي مطابق شكل در جايگاه آن محكم نماييد



  نحوه باز نمودن پالستيك سر بازو -7
  
  

  ابزار مورد نظر جهت باز نمودن
  
  
  
  
  

 بازو را مطابق شكل در گيره محكم نماييد  سپس با ابزار
  ك سطح لوله را باز نماييدپالستي

  
  
  
  
  
  

  : نكاتي در جهت تامين نگهداري
  .آب بندي مركز پروتكو بگونه اي كه هيچ رطوبتي در آن نفوذ ننمايد-1

  ٣٦   

 .گريس كاري پيستون و لقمه ها هر چند ماه يكبار-2
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