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 مقدمه. 1

این راهنما در رابطه با مسائل مورد توجهی همچون: نگهداری، روش تنظیم، شماتیک مدارها و 

واحدهای خروجی برای استفاده مفید و ایمن،شرح کاملی ارائه می دهد.لطفا قبل از استفاده این راهنما 

 پیروی می کند.و مطمئن شوید که اپراتور از روش صحیح استفاده را به دقت مطالعه کنید 

این محصول به عنوان یک باالبر اتومات و باالبر قیچی بکار گرفته می شود.این راهنما و سایر 

 راهنمای مرتبط را قبل از نصب و راه اندازی مطالعه کنید.

در صورت بروز شدن محصول،راهنمای مربوطه نیز اصالح خواهد شد.در صورت نیاز برای 

 دمات شرکت تماس بگیرید.بروزرسانی با مرکز سرویس و خ

 عدم توجه به مباحث مطرح شده در این راهنما خطرات جانی و مالی به همراه خواهد داشت.

 . مونتاژ و راه اندازی2

 قبل از راه اندازی 1-2

فردی که این مجموعه را نصب و یا نگهداری می کند،می بایست با مباحث پایه ای هیدرولیک آشنا * 

 باشد.

 استفاده تمامی برچسب های دستگاه و راهنمای حاضر را با دقت مطالعه کنید.* لطفا قبل از 

تمامی قطعات هیدرولیکی را قبل از نصب تمیز کنید.آلودگی های سیستم هیدرولیک باعث عملکرد  *

 ضعیف دستگاه می شود.

 * هرگز جعبه برق یا جعبه اتصال را در زمان کار دستگاه باز نکنید.

یدرولیکی مورد نظر و طراحی شده توسط شرکت،برای ارتباط هیدرولیکی * همیشه از شیلنگ ه

استفاده کرده تا از خرابی شیلنگ که باعث صدمه دیدن افراد و یا آسیب دیدگی دستگاه می 

 گردد،جلوگیری کنید.

 نکات مراحل نصب

 * واحد قدرت می بایست توسط یک متخصص سیم کشی و راه اندازی شود.

و راه اندازی واحد قدرت،مراقب باشید که واحد در حالت خاموش و قفل قرار  * در هنگام سیم کشی

 داشته باشد.

درصد ولتاژ درنظر گرفته شده برای  10پرتاب و شروع حرکت * بیش ترین ولتاژ مورد نیاز جهت 

 دستگاه می باشد.

د.کاهش طول سیم نیز میلی متر استفاده کنید تا ولتاژ اولیه را کاهش دهی 5/2* از سیم با قطر بیش از 

 به این مسئله کمک خواهد کرد.
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* استارت زدن با ولتاژی کمتر از ولتاژ مورد نیاز باعث عملکرد ضعیف و یا از بین رفتن موتور 

 می گردد.

 * قبل از نصب تمامی اتصاالت روی واحد قدرت را برقرار کنید.

تور می بایست با ... بعد از سیم فاز استفاده می کنید،جهت چرخش مو 3زمانی که از منبع برق * 

 کشی تطبیق داده شود.

 * قبل از نصب تمامی اورینگ های اتصاالت را با روغن هیدرولیک روانکاری کنید.

 * شیلنگ های هیدرولیک و سیم های برق را بیش از حد خم نکنید.

 قرار ندهید.* شیلنگ های هیدرولیک یا سیم های برق را در مجاورت و یا دور اشیا نوک تیز 

 * در هنگام حمل به قطعات سطحی و رویی دستگاه آسیب نزنید.

 عدم توجه به راهنما می تواند باعث آسیب دیدگی افراد و یا خود دستگاه گردد.

 نکاتی جهت استفاده از دستگاه

* مطمئن شوید در هنگام استفاده از دستگاه کسی زیر آن نباشد.عدم توجه به این مضوع خطرات 

 در پی خواهد داشت.جانی 

* فشار از پیش تعیین شده هیدرولیک و یا میزان بازی شیر را دستکاری نکنید.در صورت نیاز به 

 انجام این کار از مرکز خدمات شرکت مشورت بگیرید.

* به هیچ وجه شیلنگ روغن و مسیر روغن هیدرولیک را در حین عمل کردن جک پاره یا مسدود 

 نکنید.

و بدون وقفه موتور باعث روشن شدن ناگهانی و پیش از موعد و یا خرابی آن * کار کردن مستمر 

 می گردد.

 همیشه قبل از اقدام به باالبردن دو ثانیه مکث کنید.* 

 درجه سانتیگراد می باشد. 60تا  -25* دمای کار مجموعه بین 

 * مجموعه باالبر به هیچ وجه نباید زیر باران یا برف قرار گیرد.

 و اتصال کوتاه جعبه برق جلوگیری شود.* از لرزش 

طراحی شده که فقط به صورت متناوب می تواند عمل کند )به  S3مجموعه جعبه برق برای سیکل * 

دقیقه خاموش باشد(. عدم توجه به این ظرفیت می تواند باعث  9دقیقه روشن و  1این صورت که 

 عملکرد ضعیف و یا آسیب دیدگی دستگاه شود.

 ع کار سطح روغن در مخزن را چک کنید.* بعد از شرو
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 . روغن هیدرولیک3

انتخاب روغن هیدرولیک مناسب و بازرسی منظم از سطح روغن عمر بخش هیدرولیکی دستگاه را 

افزایش می دهد.وظیفه روغن هیدرولیک در این مجموعه منتقل شدن از پمپ به عملگرها و در واقع 

  رفتن بازوها می باشد.همان دو عدد جک باالبر و به تبع آن باال

 روغن های توصیه شده 1-3

 برای این مجموعه توصیه شده است. L-HM46* روغن هیدرولیک 

 سی اس تی باشد. 46تا  15* ویسکوزیته روغن می بایست بین 

 روغن مورد قبول می باشد. ııı* کیفیت 

اورینگ ها و کاسه * اگر از تجهیزات قابل تجزیه استفاده می کنید،روغن می بایست با خواص 

 نمدهای موجود سازگار باشد.

 * روغن موتور نباید در سیستم استفاده شود.

 نگهداری روغن 2-3

 * سیستم هیدرولیک دستگاه می بایست همیشه تمیزو عاری از هرگونه آلودگی باشد.

 * روغن می بایست در یک سطح مشخصی از مخزن در دمای مناسب نگهداری شود.

 ض روغن،مسیر  روغن و مخزن را تمیز کنید.در هنگام تعوی* 

 ساعت کارکرد روغن هیدرولیک را عوض کرده و فیلتر و مخزن و ... را تمیز کنید. 100* بعد از 

 نگهداری مجموعه جک

 نگهداری 1-4

 * قبل از هرگونه سرویس یا بازرسی از جعبه برق،جریان برق را از منبع تغذیه قطع کنید.

 های برق یا شیلنگ های هیدرولیکی به اورجینال لودن آن دقت کنید.* درهنگام تعویض سیم 

 * مطمئن شوید سایر تجهیزات نیز در هنگام تعویض از نمونه اورجینال آن باشند.

* قبل از باز کردن اتصاالت سیستم هیدرولیک اطمینان پیدا کنید که فشار سیستم هیدرولیک به 

 کمترین مقدار خود رسیده باشد.

 ت و محیط اطراف جک را تمیز کنید.* تجهیزا

 بازرسی 2-4
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 بازرسی روزانه

* یک بار دستگاه را در طول روز راه اندازی کنید تا از نگه داشتن و آزاد سازی بار توسط دستگاه 

 مطمئن شوید.

 * در حین انجام کار به هرگونه صدای غیر طبیعی دقت کنید.

از میزان دمای مجاز عملیات که در واقع از * دمای موتور را به صورت دوره ای چک کرده تا 

 درجه سانتی گراد می باشد مطمئن شوید. 60تا  -25

* تمامی اتصاالت هیدرولیکی را از نظر نشتی و سالم بودن چک کنید و اتصاالت و شیلنگ ها را در 

 صورت لزوم سفت و یا تعویض کنید.

 بازرسی ماهانه

نشتی و یا خوردگی چک کرده و در صورت نیاز تعویض * شیلنگ های هیدرولیک را جهت مشاهده 

 کنید.

 عایق سیم های برق را از لحاظ خوردگی و اتصال کوتاه و در نهایت قطع شدگی بررسی کنید.* 

* روغن هیدرولیک و مسیر آن را چک کنید.در صورت عوض شدن رنگ روغن، آن را عوض 

 کنید.

جک در موقعیت پایین قرار گرفته است، چک * سطح روغن موجود در دستگاه را در حالتی که 

 کنید.در صورت نیاز روغن اضافه کنید.

 راه حل دلیل احتمالی عیب

 
 
 
 
 
 

 موتور کار می کند
 ولی سیلندرها عمل نمی کنند

اتصال اشتباه در موتور  -1
و چرخش موتور در جهت 

 برعکس
کم بودن روغن در  -2

 مخزن
لوله مکش آسیب دیده  -3

 است.
آسیب دیده کوپلینگ  -4

 است.
 فیلتر مسدود شده است. -5
شیر برگشت با آلودگی  -6

 مسدود شده است.
کاسه نمد شیر میانی  -7

 فرسوده شده است.

 اتصال را اصالح کنید. -1
 روغن اضافه کنید. -2
 لوله را تعویض کنید. -3
کوپلینگ را تعویض  -4

 کنید.
فیلتر را تمیز یا تعویض  -5

 کنید.
شیر را بررسی کرده و  -6

 تمیز و یا تعویض کنید.
را بررسی کرده و شیر  -7

 تعویض یا تعمیر کنید.
شیر را بررسی کرده و  -8

 تعویض یا تعمیر کنید.
شیر را مجددا تنظیم  -9
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شیر اطمینان مسدود شده  -8
 است.

تنظیمات فشار شیر  -9
 اطمینان پایین است.

مجموعه سیستم توقف  -10
اضطراری شیر برقی بسته 

 نشده است.
 است.پمپ آسیب دیده  -11

سیلندر آسیب دیده  -12
 است.

شیر توقف اضطراری  -13
به طور کامل بسته نشده 

 است.

 کنید.
مجموعه سیستم توقف  -10

اضطراری را غیرفعال 
 کنید.

 پمپ را تعویض کنید. -11
جک و سیلندر را  -12

 تعمیر یا تعویض کنید.
شیر را بررسی کرده  -13

 تعمیر کنید.و تعویض یا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موتور کار می کند اما جک 
 آرام باال می رود

 کمبود روغن در مخزن -1
لوله مکش آسیب دیده  -2

 است.
 فیلتر مسدود شده است. -3
شیر برگشت با آلودگی  -4

 مسدود شده است.
کاسه نمد شیر میانی  -5

 فرسوده شده است.
شیر اطمینان مسدود شده  -6

 است.
تنظیمات فشار شیر  -7

 اطمینان پایین است
روغن هیدرولیک آلوده  -8

 شده است
 پمپ آسیب دیده است. -9

سیلندر آسیب دیده  -10
 است.

شیر توقف اضطراری  -11
به طور کامل بسته نشده 

 است.
دمای روغن  -12

 هیدرولیک خیلی باالست.

 روغن اضافه کنید. -1
 لوله را تعویض کنید. -2
فیلتر را تمیز یا تعویض  -3

 کنید.
شیر را بررسی کرده و  -4

 تعویض یا تعمیر کنید.
شیر را بررسی کرده و  -5

 تعویض یا تعمیر کنید.
شیر را بررسی کرده و  -6

 تعویض یا تعمیر کنید.
شیر را مجددا تنظیم  -7

 کنید.
روغن هیدرولیک را  -8

عوض کنید و مخزن و فیلتر 
 را تمیز کنید.

 پمپ را تعویض کنید. -9
را جک و سیلندر  -10

 تعمیر یا تعویض کنید.
شیر را بررسی کرده  -11

 و تعویض یا تعمیر کنید..
عملیات را متوقف  -12

 کرده تا سیستم خنک شود.

مجموعه به صورت 
 اتوماتیک پایین می آید

به علت  اطمینانشیر  -1
وجود ناخالصی و آلودگی 

نشیمنگاه شیر را تمیز  -1
کنید و در صورت نیاز آن 
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به درستی در سرجای خود 
 نمی نشیند.

شیر برگشت به علت  -2
ناخالصی و آلودگی وجود 

به درستی در سرجای خود 
 نمی نشیند.

اتصال شیلنگ خروجی  -3
ضعیف شده است و نشتی 

 وجود دارد.
روغن هیدرولیک آلوده  -4

 و فاسد شده است.

 را تعویض کنید.
شیر را تمیز کرده و یا  -2

 تعویض کنید.
کرده یا اتصال را سفت  -3

 کاسه نمد را عوض کنید.
روغن هیدرولیک را  -4

عوض و مخزن و فیلتر را 
 تمیز کنید.

 
 
 

 مجموعه کند پایین می آید

دریچه شیر به درستی  -1
 تنظیم نشده است.

شیر برگشت به علت  -2
وجود ناخالصی و آلودگی 
به درستی در سرجای خود 

 نمی نشیند.
شیر برگشت به علت  -3

کرده  وجود آلودگی گیر
 است.
 

بر اساس موارد گفته  -1
دریچه را  9شده در صفحه 

 تنظیم کنید.
شیر را تمیز یا تعویض  -2

 کنید.
شیر را بررسی کرده و  -3

 .آن را تمیز یا تعویض کنید

 
 

 مجموعه پایین نمی آید

شیر برگشت به علت  -1
وجود آلودگی گیر کرده 

 است.
کویل آسیب دیده یا ولتاژ  -2

 است.خیلی پایین 

شیر را بررسی کرده و  -1
 آن را تمیز یا تعویض کنید.

کویل را تعویض کنید و  -2
 منبع تغذیه را چک کنید.

 
 
 
 
 

شنیده شدن صداهای غیر 
 طبیعی

 موتور آسیب دیده است -1
کم بودن روغن در  -2

 مخزن
اعمال بار بیش از حد  -3

 مجاز روی موتور
 فیلتر مسدود شده است. -4
 ت.پمپ خراب شده اس -5
روغن فاسد یا آلوده شده  -6

 است.
شیر اطمینان آسیب دیده  -7

 است.

 موتور را تعویض کنید. -1
 روغن اضافه کنید. -2
میزان بار را کاهش  -3

دهید و یا تنظیمات فشار 
شیر اطمینان را افزایش 
دهید)مشورت با مرکز 

 خدمات(
فیلتر را تمیز یا تعویض  -4

 کنید.
 پمپ را تعویض کنید. -5
روغن هیدرولیک را  -6



 www.sanatafarin.com    فروشگاه صنعت آفرین 
 

8 
 

تعویض و مخزن و فیلتر را 
 تمیز کنید.

 تعویض شیر اطمینان -7

 
 
 
 

 شروع به کار غیر طبیعی

 ولتاژ کافی نیست -1
کابل بیش از حد طوالنی  -2

 است.
قطر نازک کابل سبب  -3

 کم شدن ولتاژ می شود.
استارتر آسیب دیده  -4

 است.

 تنظیمات انجام شود. -1
 طول کابل تا حداقل -2

میزان ممکن کوتاه 
شود.تنظیمات ولتاژ مجددا 

 انجام شود
از کابلی با قطر بیشتر  -3

استفاده شود.تنظیمات انجام 
 شود.

استارتر را تعویض  -4
 کنید.

 

 روش تنظیم

واحد قدرت و الکترونیک دستگاه می بایست توسط شرکت سازنده و یا مرکز خدمات تنظیم 

متخصص می تواند موجب آسیب دیدگی و یا مرگ افراد شود.سپردن این مهم به افراد غیر 

 گردد.همواره برای هرگونه تنظیم دستگاه با مرکز خدمات مشورت کنید.

 تنظیم فشار پیش فرض یا شیر اطمینان

 * کالهک پیچ را باز کنید و پیستون قابل تنظیم را بچرخانید تا فشار شیر اطمینان را بازگردانید.

درجه در  45طمینان، همواره از گیج استفاده کنید.پیچ قابل تنظیم را به میزان * در مواقع تنظیم شیر ا

پوند بر اینچ مربع افزایش و یا کاهش یابد.  175جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار به میزان 

 بعد از تنظیم فشار کالهک را سفت کنید.

 یه شده شرکت دست پیدا کنید.* تنظیمات را چندین مرتبه انجام داده تا به میزان فشار توص

 تنظیم سرعت پایین آمدن

میزان سرعت پایین آمدن دستگاه می تواند با چرخاندن شیر قابل تنظیم در جهت یا خالف جهت 

 عقربه های ساعت تنظیم شود.

 درجه بچرخانید. 15هر دفعه سوزن را 

 مهره را بعد از تنظیم محکم کنید.

 ه برق قطع می شودسقوط و پایین آمدن اضطراری وقتی ک
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واحد قدرت الکترونیک یک شیر کاهش فشار جداگانه دارد،که معموال نیازی به استفاده از شیر 

 با مجموعه سیستم کاهش فشار اضطراری نیست.سونولوئیدی 

* از طریق شیر اطمینان اضطراری که به صورت مستقل در باال قرار گرفته است مجموعه را پایین 

 آورید.

رگشت اضطراری را باز کرده و و سپس در خالف جهت عقربه های ساعت آن را شل کالهک شیر ب

کرده تا حرکت رو به سمت پایین مجموعه امکان پذیر شود.وقتی که عملگر به موقعیت اولیه و اصلی 

 خود برمی گردد، پیچ و کالهک را سفت کنید.

 .* از طریق شیر الکتریکی موجود در سیستم مجموعه را پایین آورید

مطابق با تصویر نشان داده شده مجموعه سیستم برگشت اضطراری را که در نوک شیر سونولوئیدی 

الف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بار پایین درجه در خ 30قرار گرفته است را سفت کنید، 

 بیاید.

 شود.درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا ریکاوری انجام  30وقتی عملیات انجام شد، 

 واحدهای خروجی

فاز دارای موتور فوالدی و مخزن روغن  3واحدهای خروجی زیر عمدتا برای واحد قدرت 

 .پالستیکی مستطیلی می باشد

 

 الکتریکیشماتیک 
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 . بدنه اصلی4 . دریچه گاز3 . شیر دستی2 . دریچه هوا1

 . انتهای سری8 . شیر برقی7 . شیر اطمینان6 . شیر تخلیه5

 . مخزن12 . لوله11 . فیلتر 10 . شیر اضطراری9

 AC. موتور 16 . پمپ دنده ای15 . شیر حائل14 . لوله برگشت13
 . استارت17

 

 L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) ظرفیت مخزن

6 335 611 175 185 

8 415 691 165 185 

10 470 746 165 185 

12 540 816 165 185 

14 605 881 175 185 

 

 شروع

بدین  را فشار دهید. این امر باعث فرستاده شدن جریان به کویل کنتاکتور می شود. SBدکمه استارت 

را ببندید و در همان لحظه موتور را راه بیندازید.موتور در یک موقعیت و  KMترتیب تماس اصلی 

 راستای گردشی فعالیت می کند.

 توقف

را باز کنید و موتور را در همان لحظه متوقف  KMاس اصلی کلید استارت سوئیچ را رها کنید.تم

 کنید.

 

 شماتیک شیر دستی هیدرولیکی
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 سیکل باال بردن

( تخلیه 6( و لوله از طریق شیر میانی )3استارت می خورد، هوای داخل پمپ ) ACزمانی که موتور 

( بسته می 6و میزان بار روی موتور را کاهش داده تا موتور استارت بخورد. سپس شیر میانی )شده 

جریان یافته تا سیلندر را باال ببرد  P1شود. بدین ترتیب روغن پشت شیر اطمینان و در ورودی بخش 

ن و و به این صورت ماشین روی بازوها باال می رود. زمانی که موتور متوقف می شود شیر اطمینا

شیر دستی فشار را داخل سینلدر ثابت نگه داشته و به تبع آن سیلندر نیز در موقعیت خود ثابت می 

شود. اگر سیلندر تا قسمت محدود شده باال برود و یا میزان بار بیش از حد فشار حاضر در شیر 

ی کند. شیر تخلیه بشود، شیر اطمینان سرریز کرده و از به وجود آمدن فشار بیش از حد جلوگیری م

( موجود در خط 9( تا سیلندر پایین بیاید. سرعت پایین آمدن سیلندر با دریچه )8دستی را فشار دهید )

 برگشت کنترل می شود.

 . شیر میانی6. مخزن             1

 . شیر اطمینان7. فیلتر              2

 . شیر دستی8. پمپ              3

 هوا. دریچه 9. موتور           4

 . شیر تخلیه5

 شماتیک شیر برقی                                                                  

( تخلیه 6( و لوله از طریق شیر میانی )3استارت می خورد، هوای داخل پمپ ) ACزمانی که موتور 

( بسته می 6شده و میزان بار روی موتور را کاهش داده تا موتور استارت بخورد. سپس شیر میانی )

جریان یافته تا سیلندر را باال ببرد  P1بخش  شود. بدین ترتیب روغن پشت شیر اطمینان و در ورودی

و به این صورت ماشین روی بازوها باال می رود. زمانی که موتور متوقف می شود شیر اطمینان و 

شیر دستی فشار را داخل سینلدر ثابت نگه داشته و به تبع آن سیلندر نیز در موقعیت خود ثابت می 

برود و یا میزان بار بیش از حد فشار حاضر در شیر  شود. اگر سیلندر تا قسمت محدود شده باال

تخلیه بشود، شیر اطمینان سرریز کرده و از به وجود آمدن فشار بیش از حد جلوگیری می کند. شیر 

( موجود در خط 9( تا سیلندر پایین بیاید. سرعت پایین آمدن سیلندر با دریچه )8دستی را فشار دهید )

 .برگشت کنترل می شود

ه سیلندر تا باالترین موقعیت باال می رود اما منبع تغذیه قطع می شود، روغن موجود در زمانی ک

 .( تخلیه می شود و بدین ترتیب سیلندر پایین می آید10از طریق شیر اضطراری ) Pورودی 
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 . شیر میانی6. مخزن             1

 . شیر اطمینان7. فیلتر               2

 شیر برقی .8. پمپ               3

 . دریچه9. موتور            4

 شیر اضطراری پایین آمدن .10       . شیر تخلیه5

 

 


