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با اتصال مستقیم یا به صورت سـتاره مثلـث    ندتوان د و مینکن با بار کم شروع بکار می EV هاي کنترل کلیه شیر

شوند و چنانچـه الزم باشـد تنظـیم     ماده براي کار میدر کارخانه تنظیم و آ BLAINشیرهاي  راه اندازي شوند.
  .باشد درجه سانتیگراد می 70ماکزیمم درجه حرارت روغن  بسیار آسان است. هامجدد آن

    (سرد) و کابین خالی است انجام شود. باید زمانی که غلظت روغن باالست EV100هاي  کنترل تنظیم شیر
  

  :ابزارهاي الزم جهت تنظیم شیر
 8mmایز آچار آلن س -1
 5mmآچار آلن سایز  -2
 3mmآچار آلن سایز  -3
  17mmآچار تخت سایز  -4

  شود. می تنظیمشیر جداگانه  هر ،به باال و یا پایینبراي حرکت رو 
  

  Adjustments UPبه باال :رو تنظیم حرکت  -الف 
  .باشد می مرحله مربوط به حرکت رو به باال 5این 

 Bypass 
 UP Acceleration 
 UP Deceleration 
 UP Leveling Stop 
 UP Stop 

  :    Bypass) 1شیر شماره ( -1
ثانیه قبل  2تا  1و کابین بدون بار  شوند تحریک می Solenoid A , Bکند  می وقتی که پمپ شروع به کار

) را 1) دارد. اگـر شـیر (  1خیر بستگی به تنظیم شیر (أایستد. مدت زمان ت از حرکت به طرف باال در جاي خود می
  شود. زیاد می ،جهت عکسدر  خیر کم وأهاي ساعت بچرخانیم زمان ت در جهت عقربه

  قبل از شیرهاي دیگر تنظیم شود.باید ) 1در حرکت رو به باال شیر شماره ( تذکر مهم:
  
  : شتاب تند شونده به طرف باال   UP Acceleration) 2شیر شماره ( -2

ن به طرف باال شتاب خواهد گرفـت  کابی شوندتحریک Solenoid A , B و کندزمانی که پمپ شروع بکار 
  شود. تندتر می ،تر و در جهت عکس هاي ساعت بچرخانیم این شتاب مالیم ) را در جهت عقربه2شیر ( اگرحال 

  
  : شتاب کند شونده به طرف باال  UP Deceleration )3شیر شماره ( -3

ز اول بـه دوم) بـا   ( تغییـر سـرعت ا   اسـت هنوز فعال   Solenoid Aوفعال  غیر Solenoid Bزمانی که 
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  .گردد میتندتر  ،و در جهت عکس شود می تر شونده مالیم شتاب کند ،هاي ساعت ربهق) در جهت ع3تنظیم شیر (

  
4- UP Leveling    (سرعت دوم) تراز کردن موقع حرکت به طرف باال :  

ز شـدن  غیر فعال است کابین در حال تـرا  Solenoid Bفعال و  Solenoid A که ) زمانی3همانند بند (
     شود. تر و در جهت عکس، سریعتر تراز می هاي ساعت، مالیم جهت عقربه در) 4باشد که با تنظیم شیر ( می
  
5- UP Stop  (توقف موقع حرکت به طرف باال) :طبقه در سر  

ثانیه بیشتر در حال کار است تا  ½  اًباشند ولی پمپ حدود دو غیر فعال می هر Solenoid A , Bزمانی که 
هـاي سـاعت    گیرد کـه اگـر در جهـت عقربـه     ) صورت می5مالیم بایستد. این عمل با تنظیم شیر ( نرم وکابین 

  کند. سریعتر توقف می ،تر و در جهت عکس بچرخانیم مالیم
  

  : Relief valve – (s)شیر
فشـار  هاي ساعت بچرخـانیم   در جهت عقربه چنانچه آن را .گردد باز باشد روغن به داخل تانک برمی  sاگر شیر
  .کند مییعنی روغن به داخل تانک برگشت  شود میکم  ،در جهت عکس و زیادروغن  

  
  :تذکر بسیار مهم

شـیر   نبایـد  اصـالً در حـال تنظـیم و پمـپ در حـال کـار اسـت        Relief valve – (s)زمـانی کـه شـیر   
  را یک دفعه و سریع ببندیم. (Shut off valve)اصلی
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  Adjustments Downبه پایین :رو تنظیم حرکت  -ب

  
  باشد. مرحله مربوط به حرکت رو به پایین می 4این 

6- Down Acceleration 
7- Down Full Speed 
8- Down Deceleration 
9- Down Leveling Stop 

  
  : (شتاب تند شونده به طرف پایین)   Down Acceleration) 6شیر شماره ( -6

باشد با توجه بـه تنظـیم    ال حرکت میفعال هستند و کابین به طرف پایین در ح Solenoid C,Dزمانی که 
سـریعتر   ،جهـت عکـس   شـود و در  آهسـته و نـرم مـی    ،به پـایین رو حرکت  ،هاي ساعت ) در جهت عقربه6شیر (
  د.گرد می
  
  : (سرعت رو به پایین) Down Speed) 7شیر شماره ( -7

بسـتگی بـه    ) فعال هستند حداکثر سرعت به طرف پـایین کـابین  6همانند بند ( Solenoid C,Dزمانی که 
هاي ساعت بچرخانیم کابین بـا سـرعت کمتـري بـه طـرف پـایین        چنانچه به طرف عقربه ) دارد.7تنظیم شیر (
  خواهد شد. جهت عکس بچرخانیم سرعت بیشتر کند و چنانچه در حرکت می

  
  : (شتاب کند شونده به طرف پایین)   Down Deceleration) 8شیر شماره ( -8
سرعت از اول به دوم) سـرعت   (تغییر استفعال  Solenoid Dیست و فعال ن Solenoid Cزمانی که  

هـاي سـاعت بچرخـانیم     جهـت عقربـه   در اگر آن را ) دارد8حرکت کابین به طرف پایین بستگی به تنظیم شیر(
  د.گرد سریعتر می ،شود و در جهت عکس تر می مالیم ،شتاب کندشونده

  
  : (تراز کردن موقع حرکت به طرف پایین) Down Leveling) 9شیر شماره( -9

فعـال اسـت کـابین در حالـت تـراز قـرار        Solenoid Dغیرفعال  و  Solenoid C) وقتی 8همانند بند (
سـریعتر   ،تـر و در جهـت عکـس    مالیـم  ،سـرعت تـراز   ،هاي ساعت جهت عقربهدر  )9گیرد و با تنظیم شیر ( می
  شود. می
  

Down Stop: ف پایین) در این حالت (توقف موقع حرکت به طرSolenoid C,D   هـر دو غیرفعالنـد و 
 نیست. به تنظیم بیشتر نیازيو  کند می) صورت گرفته توقف 8تنظیمی که روي شیر ( طبقآسانسور 
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  : شیر ایمنی (راپچر والو)

سانسـورهاي هیـدرولیک   شود و بـراي آ  تولید می هیدرو بام سازهدر کارخانه  "¾و  "½ 1 شیر ایمنی (راپچر والو) در دو سایز
یـا   300barدهد ( مقاومت دارد و تغییر شکل نمی maximum static pressureبرابر  5رود. شیر ایمنی تا  بکار می

3260psiکند که سرعت رو به پایین  بیشتر از حد مجاز شود.  ) و هنگامی عمل می  
  

Valve Selection  
1 ½" ¾"     

30 ÷ 800 10 ÷ 125 1/min Flow Range 
3-100 5-100 bar Pressure Range 

  
Oil viscosity :  25-60 mm /sec 
Max. Oil Temperature:    70ºC  

  

  
Weight 

(kg) R Ch3 Ch2 Ch1 ØD C B A Valve Type  
2,100 ¾" 7,5 35 17,5 ¾" 25 165 55 HYDRAU-BAAM  

¾" 
4,250 1 

½" 
7,5 35 17,5 1 

½" 
38 200 60 HYDRAU- BAAM  

1 ½"   
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  ) Blain EV100(براي شیر کنترل مراحل تست راپچر والو: 

  کابین آسانسور را با بار اسمی آن به باالترین طبقه حرکت دهید. -1
  ترین حرکت دهید. را باز کنید و آسانسور را به طرف پایین 7و  6پیچ شمارة  -2
  ایستد. ر میشود و آسانسو کند شیر بسته می وقتی که سرعت کابین با شدت جریان شیر مطابقت می -3
  

  اگر شیر راپچر والو عمل نکند موارد زیر را انجام دهید:
  را باز کنید.  1کالهک شمارة  -1
  را شل کنید. 3مهرة شمارة  -2
  را یک دور ببندید  2پیچ تنظیم شمارة  -3
  همان مراحل تست راپچر والو باال را تکرار کنید تا راپچر والو عمل نماید. -4
  

  وق)هاي ف (بعد از تست کنترل نهایی:
  شود. را تنظیم کنید تا زمانی که مطمئن شوید که در سرعت نرمال رو به پایین، شیر راپچر والو درگیر نمی 7و  6پیچ شمارة  -1
انـدازي را بخوانیـد. (بـراي     ، از روي شـکل منحنـی شـدت جریـان راه     را اندازه بگیرید xبعد از تنظیم کردن فاصلۀ واقعی  -2

 مطابقت با شیر راپچر والو)
 ) را بگذارید.1محافظ (کالهک  -3
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{

  )Pressure Switchکن فشار ( سوییچ قطع
  

  این فشار شکن در کارخانه تنظیم شده و نباید تنظیمات آن تغییر یابد.تذکر بسیار مهم: 
  ها: براي بستن سر سیم

  : ورودي برق 1سیم شماره 
  : خروجی برق 2سیم شماره 
  : ارت 3سیم شماره 
  : هشدار 4سیم شماره 

  

کـن فشـار    نمایـد. بـا برداشـتن درپـوش سـوییچ قطـع       کن فشـار عمـل مـی    مانی که فشار از حد نرمال باالتر رود سوییچ قطعز
)Pressure Switch.پیچ تنظیم را مشاهده خواهید کرد. لطفاً تصویر پیوست را ببینید ، (  

  ه روش زیر عمل نمایید:توانید ب کن فشار را براي مقدار فشار خاصی تنظیم کنید می خواهید قطع اگر می
 relief) بین شیر و سیلندر را ببندید. موتور/ پمپ را استارت کنید. فشار الزم را با شیر فشارشکن (ball valveشیرگازي (
valveکن فشار ( ) ایجاد کنید. سپس پیچ تنظیمِ سوییچ قطعPressure Switch .را تا موقعی که عمل کند بچرخانید (

شـود. فرامـوش نکنیـد کـه شـیر       ) با آن مقدار فشار خـاص تنظـیم مـی   Pressure Switchفشار (کن  حاال سوییچ قطع
  ) را براي شیري که قبل از شروع این دستورالعمل تنظیم شد تنظیم نمایید.relief valveفشارشکن (

  
  اطالعات فنی:

    ~Max. V.       :4A/250 V) حداکثر ولتاژ (
  Insulation: (         IP65عایق (

  Hysteresis   : (10-30%ماند مغناطیسی (پس
  resistive    (0.2Aمقاومتی Electrical Rating   : (220V~        )ظرفیت الکتریکی (

  inductive    ( 1.0Aالقایی  (                  
 
  
  
  

 شوند. جلوي کنتاکتور اصلی بسته می
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  تذکرات : 
  حتماً باید چاه ارت وجود داشته باشد. -1
ه همان قسمت اتصال دهید. مثالً هنگام جوشکاري بر روي هنگام جوشکاري هر قسمت، انبر جوشکاري را فقط ب -2

 انبر جوشکاري را فقط به بدنه کارسلینگ اتصال دهید.  کارسلینگ،
 اندازي شود. ) راهGuide Yokeهاي دو استیج و سه استیج، آسانسور نباید قبل از نصب دستک ( در سیستم -3

  

  
  
  


