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 : خرابی های مکانیک و سیستم

  سانسور حرکت نمیکنددرب بسته شده اما آ  

رار کرده باشد در کنتاکت نری باید با مادگی اتصال برقسری ایمنی تکمیل نشده چرا که 

)) از  تا اتصال برقرار گردد نزدیک نماییدنقدر آرا به مادگی  یغیر اینصورت نر

ها اطمینان حاصل  تضامن قفل کمان موشکی وکنتاک ,هماهنگی برخورد ابرویی 

فرمایید.((

 درب حرکت نرم و طبیعی نداشته و با سر و صدا کار میکند :

 .ولی نباید روی شفت موتور لغ بزندتسمه موتور را آزاد نمایید  ف: فولی موتور لغ نباشد 

مشکل  دممکن است یکی از این موار دراچک نماییقرقره لنگ  ,ریل  ,رقره بزرگ ق

  داشته باشند.

ید کمان موشکی را چک کنید تا باال و پایین پر بین حرکت قفل درحاگر در  پ.ن:

 .نشود هحرکت باز وبست زماندر
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 مشکالت برد سردرب :

 دقت نماییددر ابتدا 

 پس از راه اندازی بعد ازاینکه یک الی دوبار باز و بسته شدن شناسایی تکمیل میگردد.

داوم و با ریتم منظم مطور در طول حرکت به چراغ چشمک زن برد توجه نمایید باید به 

 . چشمک بزند

 برای سرعت در ابتدا و انتهای حرکت درب میباشد .   Lowولوم 

برای سرعت حرکت درب در میانه حرکت میباشد در برخی برد های جدید   High ولوم 

 گردیده .سرعت در حالت بسته شو و باز شو جدا 

برای میزان فشاریست که درب در حالت بسته شو وارد مینماید تا تشخیص دهد   Kpولوم 

))یکی از راه های چک کردن درست بسته شدن سیم های موتور فردی بین درب قرار دارد 

 میباشد. ((  kpو انکدر نسبت به جهت باز شو درب ، گرفتن تست 

))در برخی بردها ولوم برای دیر یا زود دور اندازی کردن درب میباشد  Lockولوم 

Lock  ))روی خود برد بوده و با پیچ گوشتی ساعتی قابل تنظیم میباشد  . 

 باشد  onباید  هموارهدر برد های با دیپ سوییچ سه تای دیپ سوییچ شماره دو 

دیپ سوئیچ شماره یک و سه  ادیپ سوئیچ تنظیم سرعت دور اندازی بچهار در بردهایی با 

 انجام می پذیرد.

                 

 با پیچ گوشتی ساعتی تنظیم میشود  lockو   powerبرد چهار دیپ سوییچ که ولوم                  
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 : در حرکت نمی کند

نمایش داده شده باید با عدد درج شده چک نمایید عدد با اهم مترابتدا خروجی ترانس را 

 برابر باشد. روی ترانس

ی که ولتاژ نداشت ایراد از برد و در خروجی موتور را چک نمایید در صورتپس از آن 

سانی حرکت میکرد اد نمایید اگر با دست به آرا آزب درصورتی که خروجی داشت در ابتدا 

 .ایراد از موتور میباشد 

 در گیج میزند :  

 راد از انکدر میباشد .پذیرد ای در صورتی که شناسایی به درستی انجام نمی

 

 

 در ابتدا نحوه بسته شدن سیم ها را با تصویر باال تطبیق دهید 

ترمینال همواره ثابت است و در صورتی که برعکس بسته شده باشند  4و  1دوسر شماره 

 .هیچ یک از چراغ ها روشن نشده و پس از مدتی برد میسوزد

زرد انکدر نیز  جابجا میگردد سیم سفید ودو سر موتور وابسته به چپ یا راست بودن درب 

نها جابجا میشوند )) اگر این دو سیم برعکس بسته شده باشند در حین حرکت درب فقط با با آ

و پیوسته با سرعتی آرام ادامه حرکت میدهد و یا در ابتدا  تغییر سرعت میدهد  lowولوم 

 .((کرده و سپس آرام ادامه میدهد حرکتباسرعت باالیی 
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یا زود دور اندازی  و کار میکند مناسبسرعت اوقات با  گاهی

 : میکند

ممکن است چشمی انکدر خاک گرفته باشد در پوش پشت موتور را باز کنید و داخل چشمی  

 کنید و دوباره تست بگیرید .تمیز "فوترا با "آن 

 زودتر دوراندازی کند. درب تا بیشتر شود  lockولوم  : برای دور اندازی دیر هنگام 

پ.ن : درصورتی که برد دارای دیپ سوییچ سه تایی بود دیپ سوییچ شماره ی دو را باال 

 دهید با الباقی دیپ سوییچ ها کاری نداریم.

 

 

 

 

 

رد باال را انجام دادید و مشکل همچنان باقیست با اگر تمامی موا

 شرکت تماس حاصل فرمایید.
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