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 قسمت های اصلی راهبند در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 

 شرح شماره شرح شماره

 پایه پلیت 5 محفظه اپراتور 1

2 
پمپ 

 هیدرولیک
 سیلندر و پیستون 6

 7 فنر باالنس 3
اتصال دهنده میله 

 به بدنه

 االکلنگی 8 کنترلمرکز  4

 مشخصات فنی:

 شرح پارامتر

 ولت 220 ولتاژ تغذیه

 وات 220 توان

 ثانیه 12تا  8 زمان باال رفتن

 متر )به همراه دوشاخ اتصال( 7.5 حداکثر طول میله

 IP55 درجه حفاظت

 متر بر دقیقه 1400 سرعت موتور

 +55تا  -20 دمای کارکرد

 کیلوگرم 83 وزن

 دارد خالص کن دستی

 %75 میزان استفاده

 ابعاد دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.
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 نحوه جانمایی فنر و سیلندر در هنگام استفاده از راهبند به صورت راست بازشو و چپ بازشو در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 نصب راهبند:

 میلی متر ایجاد کنید. 400متر به عمق میل  600در  800برای نصب راهبند ابتدا حفره ای با ابعاد 

 حفره را با بتن پر کنید و پایه پلیت را به همراه قالب پیچ های مخصوص در شرایطی که از دو طرف تراز باشد بر روی آن قرار دهید.

 

 راهبند را به آن پیچ کرد.میلی متر از آن باالتر از سطح پایه پلیت باشد تا بتوان بدنه  30قالب پیچ ها را طوری نصب کنید که حدود 

 
 

 

 نحوه اتصال فنر به االکلنگی در شکل زیر نشان داده شده است.
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 نحوه اتصال سیلندر به بدنه راهبند در شکل زر نشان داده شده است.

 

 نحوه اتصال میله به بدنه راهبند در شکل زیر نشان داده شده است.
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 باالنس کردن فنر:

 خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا راهبند خالص شود.کلید خالص کن را در 

 درجه قرار دهید.  45میله راهبند را با دست در وضعیت 

رفته استفاده کنید. گبرای این کار از مهره های تنظیم که در زیر فنر قرار  هدارد.گدرجه ن 45فنر را طوری تنظیم نمایید که میله را در 

 )مطابق شکل زیر(

 تا هواگیری انجام شود.و میله راهبند را پند مرتبه باال و پایین ببرید به منظور هواگیری پمپ، پیچ هوای باالی پمپ را باز کنید 

 

 تنظیم قدرت اپراتور:

 رد.ک به کمک پیچ های زرد و خاکستری که در جلو پمپ قرار گرفته است می توان میزان قدرت را در هنگام بازشدن و بسته شدن تنظیم

کیلوگرم فشار اضافی تنظیم شده است. بنابراین از تغییر وضعیت این پیچ ها مگر  15نکته: این پیچ ها برای سیستم ضدبرخورد به میزان 

 در موارد خاص خودداری نمایید.
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ا در هنگام باال رفتن کامال به کمک پیچ های درنظر گرفته شده در زیر بدنه راهبند می توان زاویه حرکت میله راهبند را تنظیم نمود ت

 عمودی و در هنگام پایین آمدن کامال افقی شود.

را باز کنید تا کاور باالیی آزاد شده دستری به داخل بدنه راهبند پیدا کنید. سپس  Cو سپس پیچ های  Bبرای این منظور ابتدا پیچ های 

 به کمک آچار پیچ های تنظیم بازه حرکت را تنظیم کنید.

 

 خالص کن:

با چرخاندن پیچ به سمت راست راهبند درگر شده  پیچ خالص کن راهبند در قسمت جلو پمپ و در زیر پیچ های تنظیم قدرت قرار دارد.

 و با چرخاندن آن به سمت چپ راهبند خالص می شود.
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 راهنمای نصب مرکز کنترل راهبند

GATE 1 DG R2BF 
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 بخش های اصلی مرکز کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 شرح شماره شرح شماره

CN1 سوکت وروردی و خروجی JOLLY  

CN2 سوکت اتصال موتور و خازن و فالشر DS  

CN3 سوکت برق ورودی CMS  

CN4  ولت  24سوکتAC OK  

CN5 سوکت انکودر DOWN  

CN6  UP  

CN7  T1  

CNA  R1  

CNP  R2  

CNS  F1  

EXP  F2  

  TR1  
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 مشخصات فنی:

 شرح پارامتر

 ولت 220 ولتاژ تغذیه

 میلی آمپر 30 جریان مصرفی

 + درجه سانتی گراد50تا  -20 دمای کارکرد

 میلی متر x 238 x 120 183 ابعاد جعبه برد

 IP55 درجه حفاظت

 

 نحوه سیم کشی مرکز کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

  

 

 جامپرها:

 همواره جامپر شده باشد. 6به  9سوکت شماره 

 جامپر شود. 6به  5در صورت عدم استفاده از سوییچ استاپ، سوکت شماره 

 جامپر شود. 6به  8درصورت استفاده از فتوسل، سوکت 

 جامپر شود. 6به  8و  7فتوسل )چشم ایمنی( سوکت در صورت عدم استفاده از 

 

 درصورتی که سیم شی به درستی انجام شده باشد، خطوط مشخص شده با دایره قرمز در شکل زیر روشن خواهند بود.
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 برنامه ریزی سریع:

حرکت کند. سپس دکمه را رها کنید موتور شروع به ثانیه نگهدارید تا  5را  UPهنگامی که صفحه نمایش در وضعیت زیر قرار دارد. دکمه 

 .یین سپس باالو مجددا پایین می آیدطی پروسه زمان دهی، یله راهبند ابتدا پا و پروسه راه اندازی به صورت کامل انجام خواهد شد.

 کددهی ریموت کنترل:

مایش داده می شود. در این ن "Press button"ثانیه نگهداریدروی صفحه نمایش عبارت  5را  DOWNهمچنین در صورتی که دکمه 

 دهید تا کد دهی شود. لحظه یکی از دکمه های ریموت کنترل که قصد استفاده از آن را برای فرمان داده به راهبند دارید فشار
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 نمودار زیر منوهای تنظیمات دستگاه را به صورت جدول نشان می دهد.
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 شده است. توضیحات مربوط به منوهای تنظیمات در جدول زیر آورده

 حالت پیش فرض شرح زیرمنو ها نام منو شماره منو

زبان  

 دستگاه
 

  ایتالیایی

 
  انگلیسی

  فرانسوی 

 
  اسپانیایی

 
  آلمانی

تنظیمات  

ریموت 

 کنترل

   

   

   

   

   

   

   
Motor - 3  انتخاب

 نوع موتور

Hydraulic هیدرولیک  

Sliding کشویی 

Reversible sliding gate  کشویی برگشت

 پذیر

Magnetic sliding gate  کشویی

 مغناطیسی

Triphase – Bull سه فاز 

Seagear  مدلseagear 

Mechanic  

Sprint Fast  

REVERSE MOTOR - 5  Off موتور راست گرد  

on موتور چپ گرد 

LOGIC - 6  Automatic اتوماتیک  

Open-stop-close-stop-close  نوع  –مرحله ای

1 

Open-stop-close-open  نوع  –مرحله ای

2 

2 buttons  دکمه باز و بسته

 جدا

Safety حالت ایمنی 

Dead man  حرکت با فشرده

 نگهداشتن دکمه

PAUSE TIME - 7  Off خاموش  

 1تنظیم از قابل  240   1

 ثانیه 240تا 
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START IN PAUSE - 8  Off غیرفعال  

on  در هنگام باز بودن

 عمل می کند

PROGRAMMING - 9  Off   on  شروع فرآیند زمان

 دادن به موتورها

 

TEST START - 10  Off   on  چک کردن جهت

موتور با فرمان 

 ریموت کنترل

 

END - 15  بعد از ورود به این منو با زردن دکمهOK از تنظیمات خارج خواهیم شد و تنظیمات ذخیره می گردد 

SPECIAL MENU - 16  با زدن دکمهOK .وارد تنظیمات پیشرفته می شویم 

 

 

 

 

 


