
 نصب و نگهداری و یا راه اندازی سیستم بازوی متحرک

 یاطالعات عموم
 

 یمنیا یهادستورالعمل 

 :یمنینکات ا 

  دییحاصل نما نانیجک از قطع بودن برق اطم یبازو ایدر و  یبر رو یتیاز انجام هر فعال شیپ 

 یبودن به قسمتها کینزد ایها هنگام بسته شدن و در نیکردن ب ریاز گ یناش دنیخطر صدمه د 

 است. یامالز یمنیفاصله ا تیوجود دارد لذا رعا یکیمکان

 یاندازهرگز آن را راه دیمحرک مشکوک هست یبازو دنیصدمه د ایو  یبه خراب کهیدر صورت 

 . دینکن

 است یمحرک هستند الزام یکه مسئول کارکردن با بازو یافراد یآموزش تمام. 

   که از طرف سازنده عرضه  یاصل یو چفت و بست ها یلوازم جانب یدکیلزوماً از قطعات

 .دییاستفاده نما شودیم

   یاند مجاز نم دهیمخصوص را ند یکه آموزش ها یافراد ایمحرک توسط کودکان  یبازو باکار 

 باشد.

 باشد یکامل در مجاز نم تیاستفاده از کنترل از راه دور فقط در صورت رعا. 

  دیمتحرک آن دست نزن یقسمت ها ایجک دربازکن و  یلداخ یهرگز به قسمتها. 

  دیخود وارد شو لیلزوماً پس از باز شدن کامل و توقف در اتومب. 

  دیکن میسطح ممکن تنظ نیتر نییقدرت حرکت موتور را در پا . 

 جک برداشته و دور از دسترس اطفال و اشخاص  یخالص کن جک را از رو هرمقفل ا دیکل

 د.یکن یمتفرقه نگهدار

 :ینگهدار -ب

 تا مثبت  ۲۰ یمنف نیب یسربسته و خشک و در دما یرک در فضامت یبازو یکیمکان یقسمتها

 . شودیم یگراد نگهدار یدرجه سانت ۵۰

  شود ینگهدار یافق تیمحرک در وضع یبازو. 

 

 :کنترل از راه دور  -پ



 است که در  جازم یساتیدستگاه و تاس یبا کنترل از راه دور فقط برا یراه انداز

 گرید اشیاو  واناتیافراد ح یبرا یخطر رندهیگ ایصورت بروز اشکال در فرستنده 

 یبرا یمنیمخصوص ا یکه مجهز به دستگاهها ییها ستمیس یبرا اینداشته باشد و 

 باشند. یخطرات نیاز چن یریشگیپ

  تمام حرکات در کنترل کامل  یمجاز است که رو یاستفاده از کنترل از راه دور زمان

درب کنترل از  دینبا دنیصدمه د ای بیوجود داشته باشد و در صورت احساس خطر آس

 شود. یراه دور راه انداز

  را  گاهتوان استفاده کرد که اپراتور بتواند حرکات دست یم یاز کنترل راه دور فقط زمان

در محدوده حرکت در وجود  یش ایفرد  چیکه ه یزمان ایبه طور کامل کنترل کنند و 

 .نداشته باشد

  تا از هرگونه استفاده  دیدستگاه کنترل از راه دور را در دسترس کودکان قرار نده

 .شود یریناخواسته جلوگ

 موارد استفاده از بازوی محرک:

 از  گریشده لذا هرگونه استفاده د یباز و بسته کردن درها طراح یمحرک منحصراً برا یبازو

از استفاده نادرست را  یناشصدمه های در قبال  یتیمسئول چگونهیآنها مجاز نبوده و سازنده ه

بوده و موجب  داریاز استفاده نادرست به عهده خر یخطرات ناش یتمام نیبه همچن ردیپذینم

 گردد. یشدن ضمانت محصول م طلبا

 از  شهیصول استفاده شود و هماز سالم بودن مح نانیمحرک فقط در صورت اطم یباز ستمیس نیا

دفترچه عمل  نیموجود در ا ینموده و مطابق دستورالعمل ها یرویپ یمنیاستاندارد ا یروش ها

 گردد.

 دییحاصل نما نانیمحرک از سالم بودن در ها اطم یبازو ستمیقبل از نصب س. 

  که قابل  کییمکان طیباشد و در شرا یکامال روان و بدون زنگ زدگ دیدر با یاه لنگه یلوالها

 .قبول باشد

  لنگه و دو لنگه استفاده نمود کی یباز و بسته کردن درها یفقط برا دیجک دربازکن را با. 

  دییشود به سرعت برطرف نما یم لهیوس یمنیاختالل در ا باعثرا که  بیهرگونه ع. 

 ابعاد مجازلنگه در:

 متر ۲.5حداکثر  –متر  ۰.8حداقل  طول

 متر ۲.5حداکثر  ارتفاع

 کیلوگرم ۲5۰حداکثر  وزن

 %۰ مایل بودن
 

 مشخصات فنی:

 دو لنگه یک لنگه  

 ثانیه 99تا  ۰از  ثانیه 99تا  ۰از  محدوده زمانی فعال بودن

 سطح حفاظتی
 IP44 IP44 بازوی جک

 IP45 IP45 جعبه کنترل

 



 

 ابعاد:

 

 

 :ژهیو یها تیقابل

 در  توانیم یشارژ یکردن دو عدد باتر یبا اضافه نمودن و سر یشارژ یاتصال باتر تیقابل

 .مواقع قطع برق از دستگاه استفاده کرده



  نشده به در وارد شود  ینیب شیپ یروی: اگر هنگام استفاده از جک دربازکن نیمنیا لیوسا

نسبت به  نیدهد همچن یواکنش نشان م اشه یبه طور خودکار در خالف جهت حرکت اول ستمیس

 .بردیو کنترل دستگاه را باال م یمنیا کیم الکترونچش

   باشد یو انتخاب م رییحرکت در ها قابل تغ یالزم براقدرت. 

   باشد یم ریها جهت باز و بسته شدن در امکان پذلنگه از  یکیاستفاده. 

  محدود کننده  دیو کل یخارج دیکلآنتن ، یچشم ،فالشر، یکیاتصال به قفل الکتر تیدستگاه قابل

 .را دارد

 :نصب  یبرا یآماده ساز

 :یمنیا یهادستورالعمل -1
 جهیدر نت دینما یرا به بخش کنترل دستگاه وارد م یرینوسان برق صدمات جبران ناپذ طایتحا 

 .دییبه برق وصل نما نصبکار انیبخش کنترل را پس از پا

 .مناسب عبور داده شوند یمحرک از درون لوله ها یبازو یها میکه تمام س دیمطمئن شو 

 .انجام شود رتوسط برقکار ماه دیاتصال دستگاه کنترل برق با 

 .است  یدفترچه راهنما الزام نیداخل ا یاستفاده از دستورالعمل ها 

در را  یلنگه ها یقفل شونده مورد استفاده بر رو لیوسا دیمحرک با یباز ستمیقبل از نصب س

 فعال نمود. ریغ

ا ه وجود فشار قابل مالحظه در هنگام باز و بسته شدن از اتصال مناسب و محکم لنگه لیبه دل 

 . دییحاصل نما نانیدر اطم یهاهیبه پا

جک را با استفاده  یاز جرقه و بازوها یناش یها صدمهاز یریجلوگ یبرا یدر هنگام جوشکار

 .دییاز پوشش مناسب محافظت نما

دور از دسترس کودکان  یریقرار گ یبرا ستمیکننده س الفع دیارتفاع مناسب جهت نصب کل 

 .باشد یم نیمتر از سطح زم 1۶حداقل 

 

 ابزار مورد نیاز:

 

 

 لوازم حفاظت شخصی: 

 عینک ایمنی -1
 دستکش کار -۲



 قطعات عرضه شده:

 پیش از نصب دستگاه را چک کنید و از وجود تمامی قطعات آن اطمینان حاصل فرمایید.

 لنگه ۲ لنگه 1 جعبه نصب کامل

 عدد 1 عدد 1 1دفترچه راهنمای نصب شماره 

 عدد 1 عدد 1 ۲دفترچه راهنمای نصب شماره  

بروشور سنسور چشمی ،ریموت کنترل و چراغ 
 چشمک زن

 عدد 1 عدد 1

 دستگاه 1 دستگاه 1 همراه با کلیدهای خالص کن-بازوی محرک

 دستگاه 1 دستگاه 1 سیستم کنترل

 عدد ۲ عدد 1 ریموت کنترل

 ست ۲ ست 1 اتصاالت دولنگه

 ست ۲ ست 1 اتصاالت چهارچوب

 عدد 4 عدد ۲ پیچ استیل ضردزنگ شش گوش

 عدد 4 عدد M10 ۲مهره استیل ضدزنگ

 عدد 1 عدد 1 چراغ چشمک زن

 ست 1 ست 1 سنسور چشمی

 



 

 نصب : 

 نکاتی در مورد نصب : -1
  ردیقرار نگ بیتا در معرض آس دیعموم نصب نکن یبرا تیجعبه را در محل قابل رو

  دیولت وصل نکن ۲۲۰به برق  میرا مستقبازوی جک هرگز 

 

 محرک ینصب باز تیموقع -۲
درپوش  موتور در قسمت  کهینصب شود به طور یکامال افق تیدر وضع دیمحرک با یها بازو

 .ردیبازو قرار گ یباال

 
 

 نصب اتصاالت لنگه در و چارچوب: -3

 اتصاالت چارچوب: اتصاالت چارچوب را بای مطابق نقشه زیر به هم جوش داد. 



 

 

 

محرک را  یکه بازو دیاست اما مطمئن شو متریلیم ۵۰صفحه لوال  نییو لبه پا نیزم نیبحداقل فاصله 

 .لنگه در نصب نمود یرو حیتوان به طور صح یم

 

 :اتصاالت لنگه در  -4
 .به هم جوش داد ریمطابق نقشه ز دیاتصاالت لنگه در را با 

 

 
 :انتخاب محل نصب اتصاالت  -5

 ریمحل نصب اتصاالت لنگه در و چهارچوب را بر طبق جدول ز دیمحرک با یباز ستمیس عیسر ینصب و راه انداز یبرا

 مشخص نمود 

انتخاب  ریرا از جدول ز یلوال و چارچوب در اندازه آور تیجهت باز شدن در و موقع ازیمورد ن هیبا توجه به حداکثر زاو

 .دیکن

 



 

 .هم باشندرناضابعاد مت Bو  Aکه ابعاد  دیدر صورت امکان مطمئن شو

 عرض که  ییلنگه ها یسازد ضمناً برا ریدلخواه را امکان پذ هیکه زاو دیابعاد را انتخاب کن :نکته 

انتخاب شده از جدول اندازه  هرچند  متریلیم 1۴۰حداقل  دیبا Bمتر باشد اندازه  1.5از  شیآنها ب

 .باشد عملکرد جک بهتر خواهد بود شتریفوق ب

 

 :Bو  Aنمونه هایی از انتخاب ابعاد 

 پایه کوتاه -1

 

 پایه بلند -۲



 

 لوالی داخلی / اتصاالت -3

 

 

 : رونیباز شدن درب سمت ب

آزاد  یفضا متریلیم 1۵۰در هر طرف  دیمتر باشد بسته به نوع نصب با یلیم 1۲۰حداقل  دیبا BوAابعاد 

 .محرک وجود داشته باشد یبازو یبرا

 QLKH باشد  یاتصال به چارچوب مخصوص م کی هیبه ته ازین رونیباز شدن به سمت ب یبرا. 



 

 

 :در ینصب بازو رو

 ردیپذ یاز جدول مربوطه صورت م Bو A  در و چهارچوب پس از انتخاب ابعاد هنصب اتصاالت لنگ 

 :توجه 

 دیشود با ینصب از جوش استفاده م یاگر برا ایاتصاالت را کامل محکم نمود و  دینبا ییدر مرحله ابتدا

 .نمود بسنده  خال جوش کی

 .دیینماو مهره موجود به اتصاالت در و چهارچوب متصل  چیمحرک را با پ یبازو

را چک نموده و محل  یآورد یهااندازه نصورتیا ریباز و بسته شود و در غ یبه راحت دیدر با 

که در قرار از باز و بسته شود بدنه جک  ییدر محدوده ها دیزمان مطمئن شو دییاتصاالت را اصالح نما

 برخورد نکند یگریهر مانع د ایدر  ای

اتصاالت را محکم نموده توجه داشته  یحرکت روان در تمامر  Bو Aبودن  حیاز صح نانیپس از اطم

عنوان جعبه کنترل را به  چیبه ه یجوشکار انیباعث نوسان برق خواهد شد لذا با تا پا یجوشکار دیباش

 .دییبرق وصل نما

 . میمحدود کننده بازو تنظ یهاسنسور دیاز محکم بودن اتصاالت با نانیپس از اطم

متحرک  یوبه باز عدد پیچ و یکسری خار کیقطعه با  نیتوجه شود ا دیلوله جک را بردار ییباال ورکا 

باز نموده و سپس دو  ریز ریمشخص شده در تصو چیپ دیباز کردن کاور ابتدا با یمتصل شده است برا

 .دیینما تیکار را به سمت باال هدا یبه طرف هم فشار داده و به آرام یکاور را مقدار طرف

 



 

 باالیی میله جک می توان سنسورها رل تنظیم نمود.بعد از باز کردن کاور 

 

 :نحوه کارکرد اهرم خالص کن در صورت قطع برق



شود و مطمئن  یکنترل استفاده نم موتیاستفاده کرد که از دستگاه ر دیبا یدستورالعمل فقط زمان نیاز ا 

لش حرکت داده و در جهت ف یرا کم 1شود ابتدا اهرم خالص کن یروشن نم یکه به طور اتفاق میباش

 .گردد یساعت چرخانده اهرم خالص کن رها م یها بهدرجه در جهت عقر 9۰را ۲ دیسپس کل

 .توان لنگه درب را با دست حرکت داد یمرحله م نیدر ا 

 :محرک یباز ستمیفعال کردن مجدد س 

محکم در جهت فلش فشار داده و در صورت عدم حرکت اهرم خالص با  یستیخالص کن را با هرما

 9۰ساعت  یرا در خالف جهت عقربه ها ۲شماره  نهیبعد از حرکت داده و سپس گز یلنگه در را کم

 .میچرخان یدرجه م

 


