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چه    كاربردي  راهنماي دفتی

   دستگاه اتوماتيك   فروش از  پس خدمات و  نصب 
 
   آكاردئون

ی
   برق

     

 
  

 .  گردد   م   ارايه متی  1. 80 و  50. 1 ، 20. 1 هاي ارتفاع در  بند  راه نوع اين

 :  باشد  م   زير  هاي قسمت شامل بند  راه دستگاه

   قسمت -2          دستگاه كشنده  -1
   ورودي برق تابلو  -4(         H ستون) ابتدان    ستون -3            آكاردوئون 

   چشم   هاي سنسور -5
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   مشخصات
   :  EGD حفاظ فت 

م با (  حفاظ) بند  راه نوع از  شده ارائه بند  راه -1    مكانت  
يك   كشنده  داراي و  آكاردئون 

  .. باشد  م   الكتی

 .  باشند  اي لنگه دو  يا  اي لنگه تك نوع از  تواند  م  (  حفاظ) بند  راه -2

   پروفيل نوع از  ستون جفت يك ، دستگاه انتهاي در  -3
 نگهدارنده هاي ستون بعنوان mm 60*60 ابعاد  به فلزي صنعتی

   روي كه   دستگاه  كننده  ثابت و 
   پيش گردد   م   نصب ريل ناودان 

  . گردد   م   بيت 

   لوله هاي پروفيل نوع از  استفاده مورد  هاي لينك داراي ها  بند  راه كليه -4
  . باشند  م   40*20  فلزي بيض 

   قسمت  هاي پايه -5
   قوط   پرفيل از  دستگاه آكاردون 

 در  دو  بصورت و  شده كاري  خم  CNC دستگاه با  40*40 صنعتی

  . باشند  م   دار  چرخ ميان

يك   موتور  -6
   معتتی  مارك با  الكتی

  m/sec 0.7  حركت خط   رسعت و   HP 1 توان و  380V‐AC‐50Hz  فاز سه ايران 

بكس -7    گت 
   معنتی  مارك با  حلزون 

   ايران 

ل  با  فرمان قابليت -8    فرمان و  (Remote control) متی  50 برد  با  دور  راه از  كنتی
  .  دستی

   كليد   داراي -9
  . كشنده  روي بر ( اضطراري قطع) Stop دستی

   فرمان كليد   داراي -10
ل  ريموت از  استفاده عدم مواقع براي كشنده  روي بر  راست و  چپ دستی   . باشد م   كنتی

   مست   انتهاي و  ابتدا  حدي هاي ميكروسوي    چ داراي -11

  دستگاه چشم   هاي سنسور  كردن  خارج مدار  از  مواقع در  استفاده براي چشم   جامت   كليد   داراي -12

  .  LED مونيتور  نصب قابليت -13

ونيك چشم عدد   دو  داراي بند  راه -14 ي جهت متی  12 حداكت   برد  با  الكتی  وسيله يا  و  عابر  با  احتمال   برخورد  از  جلوگت 

  . باشد  م   حركت حي    در  نقليه

  . باشد  م   فالرس   زن چشمك چراغ  داراي بند  راه -15

   مشخصات بودن دارا  با  بند  راه دستگاه -16
ات و  فت   بوده دارا  را  خود  مناسب عملكرد  خود  خودي به باال  شده ياد  تجهت  

 اينورتر  داراي زير  شده ذكر  اضافه امكانات قراردادن پوشش تحت براي اختياري پيشنهاد  يك بعنوان تواند  م   ول  
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 گشتاور   و  رسعت تنظيم امكان انداز، راه شوك نداشيی   ولتاژ، افزايش مقابل در  حفاظت براي: باشد  نت    فركانس  

به كاهش  دستگاه، اصل   برق جريان وصل و  قطع به نياز  بدون موتور  نمودن خاموش امكان موتور،  مكانيك   هاي ض 

 مقدار  از  دستگاه خط   حركت رسعت كاهش  يا  و  افزايش ، Soft Stop و  Soft Start امكان ، موتور  دور  جهت تغيت   ،

  دستگاه حركت مست   در  شده گرفته  قرار  احتمال موانع بر  مكانيك   فشار  عدم و  توقف امكان خود، نام  

ات كليه -17  UV هاي اشعه و  محيط   صدمات مقابل در  مقاوم استی  پل   اي كوره  پودري رنگ داراي شده ارائه تجهت  

  . باشند  م   خورشيد 

 نقشه در  كه  مراكزي فاصله به و  حركت مست   رستارس  در  2mm 0 قطر  به ميلگرد  از  ريل عدد  دو  داراي دستگاه -18

    گردد   م   مشخص فونداسيون
   يك روي بر  بايستی

 
   ناودان

 كار   زمي    سطح هم مست   رستارس  در  UNP160 صنعتی

   اين نصب و  تهيه) شوند گذاشته
 
  (باشد م   خريدار  بعهده و  نشده ديده پيشنهاد  اين در  ها  ميلگرد  و  ناودان

   عمليات انجام -19
 
 خواهد   خريدار  بعهده و  نشده ديده پيشنهاد  اين در  ها  ريل فونداسيون اجراي براي نياز  مورد  ساختمان

  . بود 

   م   -20
   عرض از  بيشتی  اندازه به بند  راه حركت مست   بايستی

  . باشد  صاف و  شيب بدون بصورت ها  ريل ناودان 
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  : باشد  م   اجرا  قابل زير  شيوه دو  به  دستگاه نصب:  دستگاه نصب مراحل

 طول اندازه به و  باشد  م   درب دهانه طول اندازه به دستگاه شو  باز  طول اندازه -ورودي دهانه داخل در  شده جمع -1

  . شود  م   اشغال ورودي دهانه دستگاه شده جمع

  

 
   

 

 

 

 

 

  

ون در  شده جمع -2   فضاي دستگاه شده جمع طول و  شده نصب ورودي دهانه از  خارج در  دستگاه -ورودي دهانه بت 

  . كند   نم   اشغال را  ورودي
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   دستگاه ريل سازه ساخت:  دوم مرحله

   نياز  مورد  مصالح
 
   بولت انكر  و  ميليمتی  20 قطر  شده پوليش ميلگرد  ، 160 ناودان

 عدد  2 به ميليمتی  20قطر ميلگرد  عدد  2 جوشكاري

  
 
 استفاده با  سپس و   مربوطه نقشه مطايق 160 ناودان

   هاي المان
 
 راه ارتفاع با  مطابق ها  ريل آكس فاصله ميان

 جوشكاري  تنظيم از  پس و  انتخاب پيوست جدول از  بند 

  .  گردد 

   

            L  - باشد  م   ساخته ورودي نظر  مورد  دهانه به توجه با  كه  باشد  م   دستگاه ريل طول .  

  

  

  

  

  
   ريل   فونداسيون اجراي:  سوم مرحله

 ايجاد   ريل و  ورودي دهانه بطول سانت 40 عمق و (  A+07)% عرض به فونداسيون چال بايد  ها  ريل آكس فاصله توجه با 

   سطح بايد  ابتدا . كرد 
  بودن تراز  و  ريل انتهاي و  ابتدا  بودن راستا  هم اطمينان از  پس سپس و  نمود  تراز  زمي    با  را  ريل ناودان 

 سايز  پوليكا  لوله يك بايد  مرحل همي    در  كه  است آوري ياد  به الزم شود  پر  فونداسيون چال مناسب بتون از  استفاده با  آن

    سيم براي ريل طول موازات در  5. 2
 توان م   بتون شدن خشك از  پس. شود  گذاري  جا  زمي    در  چشم   هاي سنسور  كس 

    . داد  ادامه را  بعد  مرحله

   

   نام دستگاه 
   دستگاه ارتفاع

 (mm) 
 A 

 (mm) 

 EGD‐1200‐NX  1200   470 

 EGD‐1500‐NX  1500   570 

  EGD‐1800‐NX   1800   670 
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 :  خاموت سازه از  استفاده روش

 توان م   بولت انكر  از  استفاده جاي به  روش اين در 

 سازه ايجاد  براي جست بهره  هست نت    تري مقاوم سازه يك كه  خاموت با  آرمه بتون روش از  فونداسيون چال ايجاد  از  پس

 و  ريل ارتفاع به توجه با  را  خاموت ارتفاع بايد  ابتدا . كرد   اسفاده 10 و  8 سايز  استفاده پر  هاي ميلگرد  از  توان م   خاموت

   بودن همسطح
 جوشكاري خاموت سازه به ريل  بايد  م   ، ريل تراز  و   سازه اختس از  پس ، گرفت  نظر  در  را  زمي    با  ناودان 

 .  شود 

   

  

 روي بند  راه دستگاه جاگذاري: چهارم مرحله :  ريل

   قسمت بسيی   
 و  پيچ هاي المان از  استفاد  با  كشنده  به آكاردوئون 

   كشنده  به آكاردئون قسمت بسيی   نحوه  ارسال   اي مهره
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 ريل روي بند  راه دستگاه قراردادن  

 

 ابتدان    پايه نصب (پايه H  )بند  راه دستگاه كردن  ثابت براي   

 مشخص آن قرارگرفيی   محل بايد  دستگاه كننده  ثابت پايه نصب براي نصب براي مربوطه ريل روي دستگاه قردادن از  پس

د   قرار  شده جمع حالت در  دستگاه است الزم كار   اين براي شود   پايه كه  گرفت  نظر  در  طوري را  آن شدن جمع مقدار  و  گت 

   متحرك هاي
   در  يا  و  نباشد  شدن جمع حداكت   حالت در  شده جمع مقدار  و  باشند  داشته فاصله هم از  كم    اكاردئون 

 صورنی

ون بند  راه  .  نكند  اشغال را  دهانه فضاي ممكن حد  تا  باشد  طوري شده جمع حالت بايد  است دهانه بت 

   

 

  : انتهان    و  ابتدا  سوييچ ليميت هاي پايه تنظيم و  نصب - پنجم مرحله

   امتداد  در  توان م   و  كرد   نصب كشنده  به(  است كشون     سوراخ داراي كه  پليت) پايه بوسيله ها  سوئيچ ليميت بايد  ابتدا 
 اققی

 آن و  داد  قرار  شده جمع حالت در  را  دستگاه يد  با  ابتدان    پايه براي سوئيچ ليميت هاي پايه نصب براي. نمود  تنظيم را  آن مقدار 

   در  را 
 ليميت پايه نصب براي و (   ]B+5% [( ( اندازه تقريبا ) باشد  آكاردوئون هاي ستون بي    اي فاصله كه  كرد   نصب مكان 

س   اينكه به توجه با (  C اندازه) بعدي سوئيچ
   مختلف هاي طول براي شدن باز  حالت در  دستگاه ايت 

 آن مكان بايد  متفاونی

 دستگاه كشنده  طول از  بزرگتی  عدد  بايد  صورت هر  در  كرد   پيدا  را  آن موقعيت( دستگاه كردن  بسته و  باز ) امتحان با  بايد 

   . باشد 

 بوش   الستيکی  

   قسمت   آکاردئون

   پيچ   و   مهره
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 :  دستگاه مكانيك   اجزا 

   به باشد  م   اي مهره و  پيچ اتصاالت  و  ها  لينك ، اصل   هاي پايه شامل : آكاردئون قسمت -1
  چرخ ها  پايه از  برخ 

   . است شده نصب ريل روي حركت جهت ريل  

  
  

بكس  موتور  شامل درايو  يا  محرك قسمت: محرك قسمت -2    كالج  سيستم ، گت 
 ، زنجت   ، ها  دنده چرخ ، دستی

 مواقع در  توان م   كالج  بوسيله. باشد  م   اي مهره و  پيچ اتصاالت  و  ها  ياتاقان ، كشنده  هاي چرخ اصل   شافت

ي آن با  برق قطع بكس  با  را  ها  چرخ درگت     حركت با  را  دستگاه و  كرد   جدا  هم از  را  گت 
  . كرد   بسته و  باز  دستی

  

  

   

   
 ليميت   سوئيچ ايه   ليميت   سوئيچ پ

   

  
   

   

   

   

   

   قسمت   آکاردئون کشنده  

 خم ساده     پايه   های  
   پايه   های   خم   ساده
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    سيم  - ششم مرحله
   : نياز  مورد  كس 

 گردد   م       ارائه برق تابلوي يك همراه به آكاردئون مست   در ( دستگاه اصل   كابل) فلت كابل  رشته يك كه  است آوري ياد  به الزم

 كشنده  روي خود  جاي در  را  آن بايد  كه  باشد  م   سوكت دراي فلت كابل  شود  م   وصل كشنده  به كه  آكاردئون انتهاي قسمت در 

 .  كرد   متصل دستگاه

    سيم براي
 :  گردد   تهيه زير  هاي كابل  رشته بايد  كس 

د   قرار  چشم   هاي سنسور  براي باال  شده ياد  لوله رس  رستا  در  5. 0*4 كابل  رشته يك •   . گت 

   بند  راه نصب محل ابتداي در  •
   آكاردئون 

ی
                    ولت 220  فاز  تك برق كابل   ،( آنها شدن جمع محل) برق

 .  باشد  آماده دار  ارت

   

   

  

   

   موتور   گيربکس

 چرخ   زنجير   و   زنجير   کالج   دستی

 ياتاقان   شافت   چرخ   های   کشنده
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   مست   در  شده كشيده  فلت كابل  ابتدان    سوكت بايد  ابتدا 
 
 .  شود  وصل كشنده  دستگاه روي سوكت محل به آكاردئون

                      

ل            ل                                                                                                PLC بخش كنتی    اينورتر  بخش  كنتی

   
   
   

   

   

   

ل  بخش                                         LED كنتی

   

   

 

   

   

   

   

   

  
  

   

 سوکت   محل   نصب   کابل   فلت                                               
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ات     نگهداري و  تعمت 

انه مرتب بازرس   ات طرح در  پيشگت     عمر  به نگهداري و  تعمت 
 
   به اعتماد  قابليت به و  ، كرده  كمك  دستگاه طوالن

  را  آن ايمت 

. شود  تهيه گزارش  ها  ايراد  سازي شفاف و  عكس گرفيی    و  اشكاالت  ثبت با  بايد  پيشيگرانه برنامه هر  طول در . كند   م   بيشتی 

ي انجام فت براي مناسب نظريه آوردن بوجود  براي راهكاري ناحيه هر  سازي شفاف اهميت و  ممت      اجراي پيش 
 و  ايمت 

كاران توسط تشخيص قابليت براي راهنمان    و  شده سالمت    جديد  تعمت 
ی
 .   ماند  خواهد  باق

 :  مكانيك اجزاء بازرس  - 1

 ل  .  آن روي بر  شده نصب هاي المان ساير  و  موتور  عملكرد  شنيداري كنتی

   با  مرتبط قطعات ساير  و  شده جوشكاري اتصاالت  ، الستيك   و  فلزي اجزا  ديداري بازرس   
 كاران     بر  موثر  نتيجه در  و  ايمت 

 .  سيستم

 ل  .  آنها  نياز  مورد  هاي تنظيم و  شدن بسته و  باز  حالت در  ها  سوئيچ ليميت كنتی

   بكس  موتور  اتصاالت  اطمينان از  بازرس ي براي گت   .  احتمال   هاي آسيب آمدن بوجود  از   جلوگت 

 ل به و  صدا  و  رس  با  كه  مست   طول در  دستگاه حركت عملكرد  كنتی  .  كند   نم   كار   ض 

   ل  و  ريل( خط  )  طول تراز  بررس    و  آسيب  هرگونه كنتی
  . مستقيم خط در  شده ايجاد  دگرگون 

   روغن نشت هرگونه بازرس .  

 ل   . مكانيك   اجزا  نياز  مورد  روغنكاري كنتی

ل  و  برق سيستم بازرس  - 2   : كنتی

 ل    حركت عملكرد  كنتی
  . برق قطع مواقع براي( خالص حالت در ) دستی

   سيم مست   بازرس    
  (. ارت سيم) زمي    به اتصال همچني    و  برق كس 

   بازرس   
   در  و  دستگاه و  ديواره به شده نصب حسگرهاي و  چشم   هاي سنسور  از  كدام  هر  ايمت 

 كردن  تمت    به نياز  كه  صورنی

  . شود  انجام دارند 

   هاي فرمان كاران     و  عملكرد  بازرس   
   و  ريمونی

  . دستی

 ل چه براساس ها  آن تنظيمات و  اتوماسيون سيستم كاران     كنتی   . مربوطه راهنماي هاي دفتی

   ايط بازرس   . سيستم كاران     تاييد  و   مختلف هاي زمان در  دستگاه رسارسي و  عموم   رس 
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