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  چاهک سازی آماده - 1

شاغول انداخته و نقاط  1-1 شی و دیواره چاهک را  سیر ریل ک (  از ابتدا تا انتهاي م

ویا بتن داراي میلگرد، در سر طبقه )بالکن، همکف و سقف آخر( می شه فوالدي یا عر

باشد. با توجه به اسکلت ساختمان، از طریق کنده کاري سطحی از آهن آالت مذبور 

 .د فراهم سازیدرا به براي جوش دادن آهنکشی خو

 .دیوارها را جهت نصب رول بولت هاي احتمالی بررسی نمایید 4-1 

 

 آهنکشی و ریل کشی - 3و  2 

سبت به درخواست و درصورت پذیرش کارگاه، در مورد کالف کشی پیش ساخته ن - 1

شده، همکاران نصب الزم است تنها ریل ها را به صورت خام به داخل چاهک برده و 

 .ترتیب ذیل نصب نمایند قید ها را به

 .شوند قید ابتدایی و انتهایی در سوراخ هاي فابریک ریل بسته می1-1 

 .قید اول را به سوراخ هاي مربوطه ببندید 3از ابتداي ریل،  2-1

قید هاي باقیمانده را یکی در سر طبقه از طریق سوراخ کردن ریل با مته هاي 3-1 

نصب گردد. دومین قید، بین سر طبقه و قید کبالت ارسالی،  12و  6سایز به ترتیب 

 .انتهاي ریل، مجدداً از طریق سوراخ کاري ریل نصب گردد

پس از اتمام قید گذاري، قید ها را به تناسبببب چاهک به سبببازه جوش داده یا از  -2

 طریق رول بولت هاي ارسالی، به دیوار رول بولت گردد

 .را چک کنید DBG ها با ریل، در طول کل مسیر و خصوصاً در محل تقاطع قید -3

میلیمتر باشد. در صورت بزرگتر بودن فاصله، از طریق  400تا نوك به نوك تیغه ریل 

صورت جذب بودن ریل ها،  ستاندارد، نزدیک نمایید. در  شرگذاري، عدد را به عددا وا

 قید ها را از محل فارسی بر، بریده و مجدداً جوش دهید
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 .اخته و چک نهایی را انجام دهیددر آخر، مجدداً شاغول اند -4
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 مکانیک و راه اندازی هیدرولیکال - 5و   4

ست و جلو،  -1  شاغول آهنربایی در آکس چپ، را پایه جک را به قید اول، از طریق 

 .عقب ریل قرار دهید

 =   پایه جک 

 (اورهد+تاکف کف+ چاله (- (اندازه فلکه هرزگرد + کورس جک+ )طول بسته جک
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 .فیکسر انتهاي پایه جک و پلیت ابتداي پایه جک را نصب نمایید - 2

 .فیکسر هاي جک را در قید سوم و چهارم نصب کنید - 3

 .جک را شاغول کرده و در آکس چپ، راست و جلو، عقب ریل قرار دهید - 4

 .از طریق کرپی ها، جک را پس از آکس کردن، به فیکسر ها متصل نمایید - 5

رزوه سبببکت کنید. اگر کرپی  2را خیلی نباید سبببکت کرد، نهایتا  کرپی جک 5-1 

صحیح  شده و مانع حرکت  سیلندر پهن  شود،  سته  ستون خیلی محکم به جک ب پی

 .شود می جک

 .به شافت متصل نمایید 12سر شافت را از طریق پیچ آلن  -6

 .پیچ سر شافت را خیلی سکت نبندید، اجازه دهید دور خود بچرخد6-1

شافت  سر جک -7 شافت عبور داده و  38صلیبی ) سر  سوراخ  سانتیمتري( را از 

سپس  سرجک قرار دهید.  پلی آمید را وارد  ککشک عدد قطعه 2قرقره دوم را داخل 

سپس  شافت را چرخانده و در آکس ریل قرار دهید.  سر  صلیبی  سر جک کرده و 

 اشپیل هاي پلی آمید ها را جا گذاري نمایید.

 .را از نظر شاغول و در آکس بودن بررسی نماییدمجددا ریل و جک  -8

 .کارسیلینگ را در آکس ریل قرار دهید -9

جهت رفع کشش بکسل، حتما کاراسلینگ را با قرار دادن وسیله اي به زیر آن،   9-1

صب مکانیکال  5حداقل  سطح زمین قرار دهید و اقدام به ادامه ن سانتی متر باالتر از 

 .نمایید

 .را در قید دوم قرار داده و فیکس نماییدسر بکسل ها  -10

سلینگ قرار داده و فیکس  -11 سلینگ را در داخل کارا سل هاي کوچک کارا سر بک

 .کنید
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 .بکسل ها را بسته و از محکم بودن آنها، اطمینان حاصل نمایید -12

طبق راهنماي نصببب فلو کنترل، آنرا در محل ورودي روغن، زیر جک قرار داده  -13

 .طریق اتصاالت، شلنگ را به فلو کنترل و سر دیگر را به شیر برقی وصل نماییدو از 

سببر شببلنگ براي آب بندي به هیچ عنوان نیاز به  2دقت داشببته باشببید، که  13-1

د هسبببتند. در صبببورتی که آنها را تکلون زدن ندارند و از طریق کونیک، خود آب بن

شوند. در شیر  تکلون پیچی کنید از آب بندي خارج می صاالت مربوط به  حالی که ات

 .برقی، جک و فلو کنترل، به وسیله نوار تکلون، آب بندي شوند

 

          close-                            کاهش سرعت در پایین آمدن ککی                 

 

 

 

 

                               +open   افزایش سرعت در پایین آمدن ککی                             
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و تابلو را در حالت رویزیون قرار دهید. پیچ هواگیري  ریختهداخل تانک روغن  -14

در جهت صببحیح )با عالمت روي پره ها  دور مانده به آخر باز کنید و به موتور 2را تا 

تا زمانی که هوا از پیچ هواگیري خارج می شود  و استارت بزنید مشخص شده است(

صورت مداوم از پیچ بیرون زد، . و روغن بیرون نمیریزد، باز نگاه دارید وقتی روغن به 

 .آنرا بببندید

روغن بیرون  ، زیرابه دلیل فشار باالي روغن در سیلندر، پیچ را کامل باز ننمایید  !!! 

 .از مهره جدا میشود، پس احتیاط نماییدیا پیچ هواگیري مثل یک گلوله  و میریزد

 

 راه اندازی الکتریکال - 6

 .اقدام به راه اندازي تابلو از طریق راهنماي ضمیمه که داخل تابلو میباشد، نمایید -1

 .راهنماي شستی ها و نصب آنها در ضمیمه دیگري ارائه شده است -2

سلیقه مجري هم  -3 سورهاي مدادي، بنا به  سن صب  میتوان از طریق تراول جهت ن

کابل، سنسور را روي کاراسلینگ نصب کرد و آهنربا ها را روي ریل چید، هم میتوان 

 .سنسور ها را روي طبقات گذاشته و آهنربا ها را روي کارسیلینگ قرار داد

توقف توصببیه میگردد براي توقف اول و دوم از سببنسببور و براي  3در باالبر هاي  - 4

 .سوئیچ روي طبقه استکاده گرددتوقف سوم، از میکرو

 .یک میکرو سوئیچ حد، به عنوان شالتر جهت حد باال، ارسال گردیده است - 5

رشته سیم  4توقف، بیش از  3رشته بوده و در پروژه هاي  12تراول کابل ارسالی  - 6

اضبببافی باقی می ماند که همکاران میتوانند جهت روشبببنایی اتوماتیک روي ککی 

 .استکاده نمایند

 سانتی متر می باشد. 120الی  90معموال ارتکاع نصب شستی ها  -7

 سانتی متر می باشد. 90معموال ارتکاع نصب دستگیره  -8
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 پاسخ به سواالت متداول

 .معموال مسیر، عیب یابی به صورت ذیل می باشد

 الکتروموتور  - 1

 شیر برقی - 2

زیر گروه مستغرق و خشک تقسیم می  2گروه تککاز و سه فاز و  2الکتروموتورها به  

شببوند، براي راه اندازي موتور به صببورت پاد سبباعتگرد باید این روش ها پیش گرفته 

 د.شو

 موتور تکفاز خشک 1-1

شد، درب موتور را باز کرده، تا نقشه پل بندي دیده   اگر الکترو موتور تککاز خشک با

 .شود

 .نوع نوشته بصورت ذیل قرار داده شده است 2 

 CLOCKWISE یا CCW 

 CW ANTI CLOCKWISE یا COUNTERCLOCKWISE  
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طبق نقشه پادساعتگرد سیم بندي موتور را انجام میدهیم. موتورهاي تککاز شامل دو 

ترمینال  4عدد سببر سببیم، سببیم پیچی اصببلی و خازن ها در  4عدد پل می باشببند. 

 .آورده شده که آنها دو به دو به هم پل شده اند

یا = می باشد که حالت پاد ساعتگرد، به صورت =  ||صورت  2معموال شکل پل ها به 

 .معموال راه اندازي میشود

برق تککاز )شامل یک  (u1,u2)یا  وقتی پل ها جابجا شدند، به سر هرکدام از پل ها

 .فاز و نول( اتصال دهید

 

 خشک و سه فاز مستغرقسه فاز  1-2

فاز می توان جهت چرخش الکتروموتور را تغییر داد. در نتیجه در  2با جابجائی  - 

محل موتورهاي سبه فاز خشبک و هم در موتورهاي سبه فاز مسبتغرق، از روي تابلو، 

 .با هم عوض نمائید که به سمت موتور رفته است، را سیمی 2 اتصال

 

 مستغرقالکترومورتوهاي تکفاز  1-3

این موتور ها، برحسب شرایط تولید، عمدتاً به صورت پاد ساعتگرد می باشند و سیم  

 .بندي شده هستند و نیازي به تغییر جهت چرخش ندارند

ستغرق معموال عالوه بر  سه فاز و  6نکته: الکترو موتور هاي م سیم  سیم  2عدد  عدد 

هستند   FTUعدد دیگري  2عدد سیم دیگر نیز دارند که یک سیم، ارت و  3تککاز، 

ستکاده می شود 6که براي دماي موتور می باشند. در این مورد فقط از   سیم اصلی ا

 می باشد را به سري ایمنی می توان متصل کرد. FTUو سیم هاي نازك تر که براي 
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 قسمت شیر برقی 1 -2

و نوع براي باالبر هاي تجاري، صببنعتی و هوم لیکت، خط مونتاژ شببرکت خلی  از د 

 .شیر کنترل برقی استکاده می نماید

 شیر هاي صنعتی - 1

 شیرهاي بلوك باالبري -2

 شیر هاي بلین  -3

 

 شیر هاي صنعتی 2-2

 .قسمت می باشند 3شیر هاي صنعتی شامل  

 شیر برقی - 1

 زیر شیري - 2

 سوپاپ یک طرفه  - 3

راه اندازي، فشار شکن براي تنظیم حرکت رو به باال در این نوع شیر ها، بایستی براي 

ستم را تنظیم می نماید، یعنی اگر  سی شار وارده بر  شکن ف شار  را تنظیم نمائیم. ف

سیستم فشاري بیش از حدي که تعیین شده وارد نماید یا بخواهد فشار بیشتري از 

شده به داخل تانک برمی  شکن جلوگیري کرده و روغن پمپاژ  شار  ستم بکشد، ف سی

 رده را معین می کند.()مقدار فشار وا .گردد
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رو به باال در محلی درگیري وجود داشببته باشببد، دیگر با فشببار یعنی اگر در حرکت 

تمام آن مانع از سر راه بر داشته نمی شود، بلکه در همان نقطه ثابت می ماند و پمپاژ 

براي تنظیم می  4اضببافی به تانک برمی گردد. فشببار شببکن، داراي پیچ شببماره آلن 

قا زیر که دقی قاطع بلوكشبببیر برقی قرار دارد، د (By Pass،)باشبببد   ر یکی از م
آلومنیومی شببیر برقی براي تنظیم فشببار شببکن، بایسببتی پیچ را آرام آرام ببندید و 

بار برسبببد. در حالی که جک  35عقربه مانومتر را چک کنید تا فشبببار حدوداً روي 

 .حرکت کرده و مشکلی وجود ندارد، دیگر مهره فشارشکن را ببندید
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 شیرهاي بلوک باالبري 3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیچ تنظیم سرعت پایین
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  بلین برقی هاي شیر 4-2

 

 KV1P/KV1Sتنظیمات شیر تک و دو بوبین بلین آلمان   

 

آلمان طراحی شده  توسط شرکت بلین  Small Liftاین مدل شیر جهت مصارف 

)رو به  Dو    )رو به باال( Aهاي داراي دو عدد بوبین به نام  KV1Sاست که مدل 

، همزمان با موتور بوبین می باشد، وقتی موتور در جهت باال روشن می شود پایین(

A بوبین  نیز روشن می شود، وقتی کابین به سرطبقه رسیدA  خاموش می شود و بعد

ثانیه توسط تابلو فرمان قطع می شود )تابلو فرمان باید بتواند این شرایط را  0.5از 

کابین حرکت  Dمحیا کند( و براي حرکت به سمت پایین با برق دار شدن بوبین 

می  M/s 0.16خواهد کرد. در این مدل شیرها سرعت حرکت در هر دو جهت نهایتا 

و فقط در جهت پایین می  Dداراي یک بوبین به نام  KV1P مدلدر شیر هاي باشد.

 می باشد. KV1Sباشد. و نحوه عملکرد همانند جهت روبه پایین 

 حداکثر دماي روغن :

 درجه سلسیوس 70 

 ابزار مورد نیاز :

  3آچار آلن mm 

  17آچار تخت mm 

  19آچار تخت mm 

  22آچار تخت mm 
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 KV1P/KV1S     باال به رو تنظیمات

 باال روبه حرکت در حرکت نرمی جهت پیچ این ،گردش در روغن : 1 تنظیم پیچ

 خاصیت و شود می تحریک باال به رو  Aبوبین  شود،وقتی می تنظیم و استکاده

 کند،هرچقدر می حرکت به شروع تاخیر با آسانسور کند،کابین می پیدا مغناطیسی

 شود می کمتر کابین حرکت هنگام در اولیه ببندیم،تاخییر داخل سمت به را پیچ این

 عقربه خالف) کنیم باز بیرون سمت به را پیچ این هرچقدر و رود می بار زیر سریعتر و

 .شود می بیشتر باال به رو حرکت در وقکه زمان( ساعت

 استکاده باال به رو توقف در حرکت نرمی جهت پیچ این ،باال به رو توقف: 5 تنظیم پیچ

 5 شده تنظیم موقعیت با میشود،متناسب خاموش باال به رو Aبوبین  وقتی.شود می

 داخل سمت به را 5 پیچ وقتی.شد خواهد متوقف ضربه همراه و سرعت به یا آرامی ،به

 کامال را 5 نباید که باشید داشته دقت شودولی می تر نرم توقف بندیم،سرعت می

 کنیم،توقف باز بیرون سمت به اگر .کرد نخواهد توقف دیگر اینصورت در که ببندیم

 مطلوب نتیجه به 5 پیچ بستن با که صورتی در.بود خواهد همراه ضربه با و سریع خیلی

 نمایید،بدین استکاده تابلو افزاري نرم پارامترهاي توانید می نرسیدید توقف نرمی

 شیر شدن خاموش در اي ثانیه 0.5 حدودا یرگزینه،تاخ این شدن فعال با که صورت

 .شد خواهد خاموش ازشیر بعد ثانیه 0.5 موتور گیرد،یعنی می صورت

 ،سطح داخل سمت به پیچ این بستن ،با حد از بیش فشار مخصوص : S تنظیم پیچ

 توان و( کنیم توجه سن  فشار عقربه به) دهیم می افزایش را سیستم کاري فشار

 کاهش سیستم کاري فشار پیچ، این کردن باز با و یابد می افزایش باال به رو حرکتی

 اضطراري تخلیه شستی ، بیرون سمت به پیچ این کردن باز از پس باید و کند می پیدا

 .کنید باز لحظه یک براي را H رنگ قرمز دستی

در حال تنظیم است،به هیچ  Sزمانی پاور یونیت روشن می باشد و پیچ  تذکر مهم :

 .( را به صورت سریع و ناگهانی نبندید Ball Valveشیر ربع گرد )عنوان 

بعد از اتمام تنظیمات شیر ، حتما شیر مانومتر را ببندید تا از خرابی مانومتر  احتیاط :

 .جلوگیري شود
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 KV1P/KV1S     پایین به رو تنظیمات

 هنگام حرکت نرمی جهت پیچ این ، پایین به رو حرکت شروع:  6 تنظیم پیچ

( Dبوبین) پایین به رو شیر شود،وقتی می تنظیم و استکاده پایین به رو استارت

 پایین به رو آسانسور کند،کابین می پیدا مغناطیسی خاصیت و شود می تحریک

 شروع( ساعت عقربه جهت) شود بسته داخل سمت به 6 پیچ گیرد،وقتی می سرعت

 پیچ این که هنگامی و گیرد می صورت نرمی و آرامی به پایین به پایین به رو حرکت

 خواهد ضربه با همراه و سریع حرکت(ساعت عقربه خالف) شود باز بیرون سمت به

 بعد و ببندید داخل به کامال را 6 پیچ اول پایین روبه حرکت شروع تنظیم بود،براي

 کابین تا کنید باز بیرون سمت به آرامی به را 6 تنظیم پیچ و کنید فعال را D ،بوبین

 .برسد مطلوب سرعت به پایین به رو آسانسور

 کابین و شود می دار برق D بوبین وقتی ، پایین مسیر در سرعت:  9 تنظیم پیچ

 را پایین به رو مسیر در حرکت سرعت پیچ این با باشد می پایین به رو حرکت درحال

( ساعت عقربه جهت)  شود بسته داخل سمت به 9 پیچ وقتی.کرد تنظیم توان می

 شود می باز بیرون سمت به 9 پیچ که هنگامی و شود می کمتر آمدن پایین سرعت

 .شود می بیشتر پایین به رو سرعت( عقربه خالف)

 انجام تنظیمات با متناسب آسانسور D بوبین شدن خاموش با:  پایین به رو توقف

 7 شماره هاي پیچ به وابسته توقف این بوبین 4 هاي شیر در و شود می شده،متوقف

 .باشد می 9 و 8 و

 جهت خالف در ولوم این دستی چرخاندن با اضطراري مواقع در : H تخلیه شیر

 می حرکت پایین سمت به کابین و شود می باز پایین جهت در ساعت،شیر عقربه

 .کند
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 ت عمومی سیستم های هیدرولیکراهنمای اشکاال

 علل صدا در سیستم هیدرولیک 

  بودن فیلترعدم تناسب فیلتر روغن با سایز مکش پمپ و یا کثیف 

 عدم آب بندي مناسب خط مکش و پمپاژ که منجر به ورود هوا به سیستم میشود 

 ت مخزن تا ورودي پمپ و نکوذ هوا از آن نواحی به العدم آب بندي شیر و اتصا

 داخل پمپ

   عدم تناسب و یکنواختی سایز الزم بین قطر شیلنگ و یا لوله از مخزن تا قسمت

 پمپ و لرزش پمپمکش پمپ نسبت به قطر ورودي 

  عدم هم محوري و یا در یک راستا نبودن شافت موتور )کالیبره نبودن کوپلینگ( 

  سردي بیش از حد روغن هیدرولیک یا باال بودن ویسکوزیته روغن 

  خرابی و مشکل داشتن پکینگ و لوازم آب بندي 

   از بین رفتن آببندي قطعات داخل پمپ و بروز نشتی داخلی 

 تانک روغن هیدرولیک نسبت به دبی پمپ استاندارد نبودن 

 

  علل افت فشار غیر مجاز در سیستم هیدرولیک 
 والوها چک و شیرآالت، هیدورموتور، جک ،نشت داخلی بیش از حد در درون پمپ 

 خرابی تنظیم فشار یا شیر هاي کنترل دیگر 

 پایین بودن دور محرك پمپ 

 مجازخارج از حد )یسکوزیته نامناسب روغن هیدرولیک و( 

 ت هیدورلیک سیستم، نسب به دبی فشار پمپ الانتخاب نا مناسب شیرآ 

  گرفتگی مسیر روغن 

  هرز شدن سر شافت پمپ 

 نکوذ هوا از نواحی مکش و اتصاالت به داخل پمپ 
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 علل کمبود دبی در سیستم هیدرولیک 

 

 دور 0000الی  100)سرعت گردش کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده ( 

   نامناسب ظرفیت پمپ با توجه به سرعت عملگرهاانتخاب 

 خرابی تنظیم فشار یا شیر هاي کنترل دیگر 

 ال(ویسکوزیته با) روغن هیدرولیک نامناسب 

 (افت لیتراژ داخلی) خرابی پمپ و کاهش راندمان به دلیل استهالک زیاد 

 سطح روغن در تانک پایین است 

 (گرفتگی فیلتر مکش) پمپ مکش مناسب ندارد 

 

  حرارت بیش از حد در سیستم هیدرولیکعلل 

 

 ل(تنظیم شیر کنتر) فشار بیش از حد درون سیستم 

  تحت فشار ماندن مداوم پمپ 

 ت و انتخاب ناصحیح ال، جکها و شیرآپمپ) نشت داخلی در سیستم هیدورلیک

 (تالاتصا

 برابر  3حداقل ) حجم کم مخزن روغن نسبت به نیاز سیستم به روغن هیدرولیک

 (مصرفیروغن 

 عدم کارائی و محاسبه صحیح سیستم خنک کن 

 بودن دبی پمپ نسبت به ظرفیت مورد نیاز سیستم البا 

 نامناسب بودن لوله ها و شیلنگ هاي خط فشار 
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 علل استهالک سریع قطعات 

 
 حیطیم درولیک در اثر کار زیاد و آلودگیفرسوده شدن بیش از حد روغن هی 

 (نیالکارکرد طوتن آنالیز روغن پس از نداش)

 عدم وجود فیلتر مناسب در سیستم 

 استکاده از روغن نامناسب 

 بودن فشار سیستم البا 

 انتخاب نا مناسب پمپ 

 (وجود نیروهاي بیش از حد روي شافت پمپ) نصب نادرست پمپ 

 نکوذ هوا از نواحی مکش و اتصاالت به داخل پمپ 

 آلودگی روغن در سیستم هیدرولیک 

  کاویتاسیون 
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 جدول مشکالت احتمالی*

 

 بوبین 2بلین  بلوك باالبري مشکل ردیف

 موتور روشن می شود ولی باال نمی رود. 1

 موتور چرخش جهت .1

 برقی شیر سیم سربندي .2

 برقی شیر ولتاژ .3

  ساعت عقربه جهت اضطراري هتخلی پیچبستن  .4

 ساعت عقربه جهت در شکن فشار پیچبستن  .5

 موتور چرخش جهت .1

 برقی شیر ولتاژ .2

 برقی شیر سیم سربندري .3

 به مراجعه) شود بررسی s تنظیم پیچ .4

 (16 صکحه

 شود بررسی 1 شماره تنظیم پیچ .5

 (16 صکحه به مراجعه)

 باالبر توان حمل بار و نکر را ندارد. 2

 ساعت هاي عقربه جهت در فشارشکن پیچبستن  .1

  موتور ولتاژ جریان بررسی .2

 شود تنظیم درایو .4

 ساعت عقربه جهت در s پیچ بستن.1

 عقربه جهت در 1 شماره پیچبستن  .2

 ساعت

 شود تنظیم درایو .3

  موتور ولتاژ و جریان بررسی .4

3 
بالفاصله به  ،ککی وقتی به باال می رسد

 سمت پایین حرکت می کند.

 ساعت عقربه جهت در فشارشکن پیچبستن  .1

 هواگیري پیچ .2

 اضطراري تخلیه پیچ .3

  پایین بوبین بودن ولتاژ بدون بررسی .4

 جک گلویی بررسی .5

 جک گلویی بررسی .1

 شود گرفته تماس پشتیبانی تیم با .2

 

4 

ککی وقتی به باال می رسد توقف کرده و 

بعد از چند ثانیه پله اي به سمت پایین 

 حرکت می کند.

 هواگیري پیچ .1

 اضطراري تخلیه پیچ .2

 شود گرفته تماس پشتیبانی تیم با .3

 اتصاالت از نشستی بررسی .1

 جک گلویی بررسی .2

 شود گرفته تماس پشتیبانی تیم با .3

5 

 

 

وقتی موتور روشن می شود بالفاصله 

 فیوز یا کنترل بار عمل می کند.

 

 

 

 

 

  کنترل فلو صحیح نصب جهت بررسی .1

  رپچروالو صحیح نصب جهت بررسی .1

  جک بودن شاغول بررسی .2

  جک هواگیري بررسی .3

  مکانیکال بررسی .4
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 رکت نمی کند.حبه سمت پایین  وسیله 6

 

 

 کنترل فلوبررسی . 1

 بررسی رپچروالو. 1

 بترتی و پایین برقی شیر ولتاژبررسی . 2

 آنها شدن فعال

  9 و 6.7 تنظیماتبررسی . 3

  ایمنی سريبررسی . 4

 پایین کم است.سرعت حرکت رو به  7

 کنترل فلوتنظیم .  1

  پایین به رو تنظیم پیچبررسی . 2

  ریل و جک بودن شاغولبررسی . 3

  پایین به رو تنظیم پیچبررسی . 1

  ها تنظیم پیچبررسی . 2

 سرعت حرکت رو به باال کم است. 8
 شود بررسی کنترل فلو صحیح نصب جهت. 1

 شود بررسی فشارشکن. 2

  1 شماره و s پیچبررسی . 1

9 
حرکت رو به باال همراه با لرزش در 

 طول مسیر می باشد.

 کاراسلینگ هاي ککشک. 1

 ریل به نسبت جک بودن شاغول. 2

 ها ریل شاغولی و بودن ساعت. 3

 ها رولر بودن تنظیم. 4

 . بررسی سطح روغن5

 کاراسلینگ هاي ککشک. 1

 ریل به نسبت جک بودن شاغول. 2

 ها ریل شاغولی و بودن ساعت. 3

 ها رولر بودن تنظیم. 4

 برقی شیر هاي پیچ تنظیم. 5

 . بررسی سطح روغن6

10 
لحظه حرکت رو به باال و پایین همراه 

 ضربه و شوك می باشد.

 پایین به رو پیچ تنظیم پایین حرکت در. 1

 پشتیبانی با تماس باال به رو حرکت در. 2

 کنترل فلو صحیح تنظیم. 3

 شماره هاي پیچ تنظیم باال حرکت در. 1

 (16 صکحه به مراجعه) s و 5 ، 1

  ها پیچ تنظیم پایین حرکت در. 2

 

11 

وقتی روي ککی بار قرار می دهیم، جک 

یا ککی به اندازه چند سانتی متر نشست 

 می یابد.

 شود بررسی هواگیري پیچ. 1

 شود بررسی جک هواگیري. 2

  هواگیري پیچبررسی . 1

  جک هواگیريبررسی . 2

12 
در حرکت سمت به باال قبل از رسیدن 

 به طبقه متوقف می شود.

 . بررسی سطح روغن1

 . بررسی سنسور طبقات )نویز(2

 . بررسی سطح روغن1

 . بررسی سنسور طبقات )نویز(2

 s پیچ. بررسی 3
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 برگه گـارانتـی

 

 

 نام محصول :                                ظرفیت :

 تاریخ ارسال : /شماره سریال / بارکد 

 نام مشتري :

 نام پروژه :

 شماره سریال لیبل گارانتی :

 شرایط گارانتی :

1- 

2- 

3- 

 

 مهر و امضا فنی مهندسی خلیج 
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 شرح تعمیرات

 

 

 ارسال اول :-1

 

 

 

 ارسال دوم :-2
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