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 FAAK 400درب مکانیکی مدل  جک روش نصة

 

 هکاًیکی ًػة

 .است ضذُ دادُ ًطاى سیز ضکل در 4۴۴ هذلFAAC  ّیذرٍلیک جک اغلی ّای تخص
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 ضزح ضوارُ
 هَتَر الکتزیکی 1

 لفل درپَش خالظ کي 2

 پیستَى ّیذرٍلیک 3

 سیلٌذر ّیذرٍلیک 4

 پیج تٌظین لذرت 5

 پوپ ّیذرٍلیک 6

 کاتل تزق 7

 پلیت اتػال سزجک 8

 کاٍر سیلٌذر 9

 خالظ کي دستی 1۴

 پلیت اتػال تِ جک 11

 

 FAAC 400جذٍل هطخػات فٌی دستگاُ 

 CBC CBAC SB SBS هذل

 22۴ 22۴ 22۴ 22۴ تَاى )ٍات(

 1 1 1 1 جزیاى هػزفی )آهپز(

 26۴ 26۴ 26۴ 26۴ طَل هَثز ضفت )هیلی هتز(

 ۴.75 1 1 1 سزػت ضفت )ساًتی هتز تز ثاًیِ(

 7 4 2.2 2.2 حذاکثز طَل ّز لٌگِ درب )هتز(

 - - 2 1 لفل ّیذرٍلیک تؼذاد

 +55تا  -2۴ +55تا  -2۴ +55تا  -2۴ +55تا  -2۴ دهای کارکزد

 IP55 IP55 IP55 IP55 کالس حفاظتی

 

 اتؼاد اپزاتَر در ضکل سیز ًطاى دادُ ضذُ است. )اتؼاد تِ هیلی هتز هی تاضذ(
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A  1۴31 دستگاُطَل کلی 

B 7۴۴ فاغلِ تیي پلیت سز ٍ تِ جک 

C 26۴ طَل کَرس پیستَى 

 

 ًػة تِ جک

هطخع ضذُ است.  a  ٍbًحَُ لزارگیزی دستگاُ تز رٍی درب در ضکل سیز ًطاى دادُ ضذُ است. فاغلِ پیي تِ چک تا لَالی درب تا حزٍف 

 در جذٍل سیز اًذاسُ ایي اتؼاد تزاساس هیشاى ساٍیِ تاسضَ هَرد ًظز هطخع ضذُ است.

 

 )هیلی هتز( b )هیلی هتز( a ساٍیِ تاسضَ )درجِ(
9۴ 13۴ 13۴ 

115 1۴۴ 12۴ 

125 9۴ 12۴ 

 

 a ٍ b اتؼاد تِ تستگی( 2) ٍ( 1) ضوار ّای فاغلِ سیز ضکل در. است ضذُ دادُ ًطاى سیز ضکل در ًیاس هَرد اتؼاد دیَار کٌذى تِ ًیاس غَرت در

 .است ضذُ دادُ ضزح فَق ضکل در کِ دارد
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 هتز هیلی 5۴ هٌْای a اًذاسُ تا تزاتز (1)

 هتز هیلی 1۴۴ تؼالٍُ b اًذاسُ تا تزاتز (2)

 

در  2ٍ  1جَضکاری اًجام هی ضَد پلیت تِ جک اس دٍ تخص )ًَع دیَار داضتِ ٍ ایي کار تا پیچ یا اتػال پلیت تِ جک تِ دیَار تستگی تِ  

ضکل سیز( تطکیل ضذُ کِ تا جَضکاری تِ ّن هتػل هی ضًَذ. پس اس ًػة پایِ پلیت جک را تِ کوک پیي ّای هخػَظ تِ پایِ هتػل 

 ًواییذ.
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 جک سز پلیت ًػة

 را آى هتز هیلی 5 اًذاسُ تِ سپس فطاردّیذ داخل سوت تِ کاهل غَرت تِ را جک ضفت ٍ کٌیذ خالظ را جک اتتذا سزجک پلیت ًػة تزای

 رٍی را جک. کٌیذ تاس هَردًظز ساٍیِ تا را درب ٍ دادُ لزار جک رٍی تز را جک سز پلیت. کٌیذ لفل را جک سپس. تکطیذ تیزٍى سوت تِ

 تا ٍ دادُ لزار درب رٍی تز را آى ٍ کزدُ جذا سزجک اس را پلیت ًْایت در. کٌیذ گذاری ػالهت را سزجک لزارگیزی هحل ٍ دادُ لزار درب

 .کٌیذ هحکن هَردًظز هحل در جَضکاری

 

 .ًواییذ ًػة جک رٍی تز هخػَظ ّای پیچ کوک تِ را سیلٌذر کاٍر ًْایت در

 

 دستگاُ کزدى خالظ

 ٍضؼیت در دستگاُ تا تچزخاًیذ سیز ضکل هطاتك دارد لزار آى هیاًی لسوت در ٍ جک سیز در کِ را کي خالظ پیچ هخػَظ، آچار کوک تِ

 (.LOCK) تگیزد لزار لفل یا( UNLOCK) خالظ
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 ًکتِ

 .تزسذ خَد حزکت هحذٍدُ اًتْای تِ تا تچزخاًیذ کاهل غَرت تِ را کي خالظ پیچ ّیذرٍلیک جک کزدى لفل یا کزدى خالظ ٌّگام در

 .است ضذُ دادُ تَضیح سیز ضکل در کي خالظ درپَش سیز در گزفتِ لزار ّای تخص
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 درپَش لفل 1

 کلیذ 2

 پیچ تستي خالظ کي دستی 3

 خالظ کي دستی 4

 پیچ تٌظین لذرت 5

 پیچ تٌظین لذرت 6

 

 ّطذار

 .ضَد اًجام دیذُ آهَسش ٍ خثزُ ّای تکٌسیي تَسط تٌْا ّا پیچ ایي تٌظین. فزهاییذ خَدداری لذرت ّای پیچ ٍضؼیت تغییز اس

 .است ضذُ دادُ ًطاى سیز ضکل در پیچ هَلؼیت. کٌیذ تاس حتوا را ّیذرٍلیک پوپ َّاگیزی پیچ جک، ًػة اس پس

 .ًواییذ حاغل اطویٌاى جک تَدى افمی اس حتوا جک ًػة ٌّگام در
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 .است ضذُ دادُ ًطاى سیز ضکل در جک تِ ٍرٍدی تزق کاتل اتػال ًحَُ

 

 دادُ ًطاى سیز ضکل در استاًذارد ّای فاغلِ ٍ درب رٍی تز جک لزارگیز هَلؼیت تاسضَ، تیزٍى ّای درب رٍی تز جک ًػة تِ ًیاس غَرت در

 .است ضذُ
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 )هیلی هتز( d )هیلی هتز(  b )هیلی هتز( a ساٍیِ تاسضَ )درجِ(
9۴ 1۴۴ 9۴ 5۴ 

9۴ 11۴ 1۴۴ 6۴ 

9۴ 12۴ 11۴ 7۴ 

9۴ 13۴ 12۴ 8۴ 

 

 رٍغي گیزی اًذاسُ

 تاس را رٍغي پَش در ٍ دادُ لزار ػوَدی غَرت تِ را جک اتتذا. کٌیذ ػول سیز ضکل طاتك ّیذرٍلیک، جک در رٍغي هیشاى تزرسی هٌظَر تِ

 اس کوتز کِ غَرتی در. ضذ خَاّذ آغطتِ رٍغي تِ آى اس ساًتیوتز3 اًذاسُ تِ دّیذ لزار رٍغي هخشى درٍى گطتی پیچ یک کِ غَرتی در. کٌیذ

 FAAC هخػَظ رٍغي اس حتوا رٍغي افشٍدى تِ ًیاس غَرت در. تاضذ هی هخشى درٍى رٍغي تَدى کن هؼٌی تِ ضَد رٍغٌی هتز ساًتی3

 .کٌیذ اضافِ هخشى تِ ًمطِ ّویي اس را ًیاس هَرد رٍغي ٍ کٌیذ استفادُ

 


