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 F550 مدل تتا ریلی اتوماتیک درب جک نصة روش

 

 :ثتب ریل ًصت

 .ثبضذ 42mm حذٍد ثبیذ ثتب ریلی درة ٍ ثتب ریل ثیي فبصلِ

 ثبضذ 24mmفبصلِ ثیي ریل ٍ درة ثبیذ حذٍد 

 

 :ثتب پبیِ پلیت ًصت

 .ثبضذ داضتِ فبصلِ آى از 03mm حذٍد ٍ ضَد ًصت ریل هَازات ثِ ثبیذ پبیِ پلیت
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 از آى فبصلِ داضتِ ثبضذ 30mmپلیت پبیِ ثبیذ ثِ هَازات ریل ًصت ضَد ٍ حذٍد 

 

 :ثتب ثبزکي درة ًصت

 .کٌذ هی حرکت ًرهی ٍ راحتی ثِ درة کِ ضَیذ هطوئي ثتب ثبزکي درة کردى ًصت از لجل

 

 ثِ درة عولکرد ٍ ثتب هَتَر عولکرد است هوکي ایٌصَرت غیر در. ثبضذ ثبال هطخصبت هطبثك دلیمب ثبیذ ثتب دًذُ چرخ ٍ ثتب ریل ثیي فبصلِ

 .ضَد اختالل دچبر دستی صَرت
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 :ثتب سَییچ لیویت ثراکت ًصت

 را سَییچ لیویت ثراکت کِ ثبضیذ داضتِ تَجِ. ًوبییذ هحکن ٍ ًصت تٌظین، پیچ تَسط را آى ٍ دادُ لرار ریل رٍی را ثتب سَئیچ لیویت ثراکت

 .ثَد خَاّذ ًبدرست درة حرکت هسیر ریسی ثرًبهِ ایٌصَرت غیر در. کٌیذ ًصت صحیح طَر ثِ

 :ثتب کي خالظ سیستن

 کرد استفبدُ زیر هَالع در تَاى هی ثتب کي خالظ سیستن از

 کرد ثستِ ٍ ثبز دستی صَرت ثِ را درة ثتَاى کِ اصلی ثرق در هطکل ثرٍز صَرت در. 

 کٌین ریست را ثتب ثبزکي درة عولکرد ثخَاّین کِ صَرتی در. 

 ثتب ثبزکي درة سرٍیس ٍ تعویر ثِ ًیبز هَالع در. 

 .کٌیذ ثبز را ثتب کي خالظ پالستیکی پَضص( الف

 .کٌیذ خالظ را کالچ سپس چرخبًذُ، سبعت ّبی عمرثِ خالف جْت را ثتب کي خالظ کلیذ( ة

 .ضَد لفل کالچ تب ثچرخبًیذ سبعت ّبی عمرثِ جْت در را کي خالظ کلیذ ٍ ثستِ را کالچ( ج
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 .است ضذُ خبرج خالظ حبلت از دستگبُ کِ کٌیذ حبصل اطویٌبى ثبزکي، درة کي خالظ سیستن از استفبدُ از ثعذ :تَجِ

 :ثتب ریلی کٌترل هرکس فٌی ًوبی
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LED ٍضعیت ًطبًگر ّبی: 

 (در صَرت ًصت صحیحٍضعیت ) عولکرد LEDًبم 

LED3 دائن رٍضي ًطبًگر ٍضعیت عولکرد فتَسل 

LED4  ًطبًگر ٍضعیت لیویت سَئیچSW1 دائن رٍضي 

LED5 سَییچ لیویت ٍضعیت ًطبًگر SW2 رٍضي دائن 

LED6 رٍضي ضستی؛ فطردى زهبى در دست تحریک ضستی عولکرد ٍضعیت ًطبًگر 

LED7 رٍضي دائن اضطراری تَلف کلیذ ٍضعیت ًطبًگر 

DL5 ضَد هطبلعِ هسیرحرکت تٌظین ثخص دستگبُ ریسی ثرًبهِ ٍضعیت ًطبًگر 

DL6 ضَد هطبلعِ ریوَت دّی کذ ثخص ریوَت دّی کذ ٍضعیت ًطبًگر 

 

 :ثتب فتَسل

 :ثتب فتَسل ثٌذی سین -

 

 :ثتب فتَسل عولکرد -

 ثستِ حبل در درة ٍلتی. ضذ خَاّذ خبهَش LED 3 فتَسل، ضذى فعبل صَرت در ٍ ضَد هی رٍضي LED3 فتَسل، صحیح ًصت صَرت در

 کبًکتَر ثتب، فتَسل از ًکردى استفبدُ صَرت در. ضَد هی ثبز کبهل سپس کردُ تَلف درة گیرد، لرار فتَسل همبثل در هبًعی اگر است، ضذى

IR ثِ جبهپر یک تَسط را GND ًوبییذ هتصل (LED3 گیرد لرار رٍضي دائن ٍضعیت در ثبیذ.) 


