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 پیش گفتار -1
و اپراتور این دستگاه یک سری از دستورالعملهای مفید و   مالکهدف این دفترچه راهنما این است که به 

ارائه دهد. اگر دستورالعملها به دقت دنبال  کننده باالنس نستفاده و نگهداری و مراقبت از ایایمن برای ا

. پاراگراف زیر میزان خطر در مورد دستگاه را خواهد داشتشوند دستگاه طول عمر و کارایی خوبی 

 تعریف و مشخص می کند. 

: خطر  

اشاره دارد. مرگ و یا صدمه جدی بابه خطرهای آنی   

:هشدار  

داشته باشد.  هو یا مرگ را به همرا  خطرات و یا روشهای غیر ایمن می تواند صدمات جدی  

:احتیاط  

توجه: خطرات و روشهای غیر ایمن و خطرناک می توانند موجب خسارت به اموال و یا صدمات جدی 

شوند. پیش از استفاده از این دستگاه این دستورالعمل ها را بدقت بخوانید. این دفتر چه راهنما و موارد 

در یک پوشه نزدیک به مکان راه اندازی قرار دهید تا اپراتور دستگاه تجهیزات  هنشان داده شده به همرا

برای شماره سریال دستگاه دفترچه راهنما  اینشورت بگیرد.از این مطالب کمک و م در مواقع الزمبتواند 

 و مدل اعالم شده روی پالک الصاق شده در نظر گرفته شده است. 

:توجه  

کردن و استفاده از این تجهیزات بخوانید.کل دفترچه را پیش از مونتاژ و سوار   

 :شوند در نظر گرفتهنما باید همیشه این دستورالعملها و اطالعات توضیح داده شده در این دفترچه راه

برعهده  – نه فقط موارد شرح داده شده و مجاز در این دفتر چه -ولیت هرگونه عملیات را ئاپراتور مس

 خواهد داشت.

الت استاندارد آته شده اند. ماشین در این کتابچه از تصاویر نمونه های اولیه گرف بعضی از تصاویر موجود

 تولیدی ممکن است در موارد خاص کمی تفاوت داشته باشند.

این دستورالعملها برای توجه پرسنل دارای مهارتهای فنی اساسی است. بنابراین ما شرح هر یک از 

های تثبیت  که دستگاهنلهای جزئی، برای مثال در مورد ایعمهای راه اندازی را با حذف دستورال عملیات

مگر اینکه  کنید اقدام به راه اندازی نکنیدکننده چگونه شل و یا سفت شود، خالصه و مختصر نمودیم. سعی 

واجد شرایط باشید. در صورت لزوم لطفا با مرکز خدمات مجاز برای کمک و کافی تجربه داشته  هبه انداز

 تماس بگیرید.
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 نصب:
ع باز کردن بسته بندی ، مونتاژ، بلند کردن و راه اندازی ماشین به همان صورتیکه در زیر نشان داده قمو

 شده است، حداکثر دقت را داشته باشید. 

سیب رسانده و ایمنی اپراتور را به خطر بیاندازد. مواد آدستورالعمل می تواند به دستگاه  عدم مشاهده این

از تثبیت موقعیت انها، همانگونه که در بسته بندی بندی نشان داده شده، کنار بگذارید.  بسته بندی را بعد  

:هشدار  

 کلیه مقرارت جاری مربوط به ایمنی در کار باید هنگام انتخاب محل نصب اجرا شوند.

افتادن  یان هیچ گونه خطر مواجهه آایی نصب و راه اندازی شود که در بخصوص اینکه دستگاه باید در ج

 وجود نداشته باشد. 

:مهم  

 باشد.  LUX 300برای راه اندازی صحیح و ایمن دستگاه میزان روشنایی در محل استفاده باید حداقل 

حیط باید مطابق با شرایط زیر باشد: شرایط عملیاتی م  

%  )بدون تراکم(80% تا 30رطوبت نسبی   

درجه سانتی گراد  50محدوده دمایی از صفر تا   

:هشدار  

 کف برای تحمل باری برابر با وزن تجهیزات به اضافه حداکثر بار مجاز، باید به اندازه کافی مقاوم باشد. 

:هشدار  

انفجار راه اندازی شود.  دستگاه نباید در فضای مستعد  

 مقررات ایمنی

 هشدار

صدمات جدی وارد کند. هشدارهای خطر، می تواند به اپراتور و یا بقیه افراد  و عدم اجرای دستورالعملها

تا زمانیکه کلیه نکات هشدار دهنده / خطر در این دفترچه راهنما را نخوانده اید، دستگاه را راه اندازی 

. این اپراتور باید قادر اپراتور واجد شرایط و مجرب دارد نکنید. استفاده صحیح از این ماشین نیاز به یک

اشد و با مقررات و باشد و به اندازه کافی اموزش دیده ب به درک دستورالعملهای مکتوب کارخانه سازنده

الکل و یا مواد مخدر، که می تواند از شنایی داشته باشد. اپراتورها برای استفاده از دستگاه آروشهای ایمنی 

 توانایی فیزیکی و ذهنی شان را تحت تاثیر قرار دهد، منع شده اند.  شرایط زیر الزامی است:

العات و دستورالعملهای شرح داده شده در این دفترچه راهنما خواندن و فهم اط -  

ها و مشخصه های دستگاه  گیژداشتن اطالعات کلی از وی -  

افراد غیر مجاز کامال از منطقه کار دور نگه داشته شوند -  
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ن شوید ئطه و مقررات جاری نصب شده باشد. مطمن شوید که دستگاه مطابق با استانداردهای مربوئمطم -

بطوریکه قادر به استفاده از  موزش دیده باشندآخوبی و به اندازه کافی ه ه همه اپراتورهای دستگاه بک

 دستگاه بطور ایمن و صحیح باشند و در طول کار کردن به اندازه کافی مورد نظارت و بازبینی باشند. 

از اطمینان یافتن از به خطوط برق و یا داخل موتورهای برق و یا هر نوع تجهیزات برقی دیگر ، پیش  -

نها دست نزنند. آنها، به آخاموش بودن   

به دقت این کتابچه را بخوانید و یاد بگیرید که چگونه از دستگاه بدرستی و با خیال راحت استفاده کنید. -  

و برای سانی بتوانید استفده کنید. آرا در جایی نگهداری کنید که به  اربرانهمواره این دفترچه راهنمای ک -

ن کوتاهی و قصور نکنید. آرجوع به   

:هشدار  

های دستورالعملها را پاک و محو نکنید . هر برچسب مفقود  خطرات و هشدارها و احتیاط ها و یا برچسب

ده از نزدیک ترین نمایندگی فروش یا خراب ش و یا ناخوانایی را جایگزین کنید. اگر برچسبی کنده شده و

ن را تهیه کنید. آ  

که دستگاه در حال استفاده است و یا قرار است که استفاده شود مقررات پیشگیری حوادث  هنگامی -

الت  دوار)چرخان( را رعایت کنید.آمربوط به ولتاژهای باال و ماشین صنعتی خاص   

صورت خودکار کارخانه سازنده ه در دستگاه، ب مدهآحات بوجود ات غیر مجاز و یا اصالهرگونه تغییر -

.تغییراتی و اصالحاتی مبرا می کندولیتی در مورد خرابی و یا حوادث ناشی از چنین ئرا از هر مس  

:هشدار  

عینک محافظ بگذارید. منبع برق دستگاه ه راهنمای راه اندازی را بخوانید.دستکش محافظ بپوشید. دفترچ

حین تعمیر و نگهداری قطع کنید.  را در  
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 معرفی -2
 65دستگاه باالنس الکترونیکی با یک ریزپردازنده که توانایی باالنس چرخ تا میزان 

 کیلوگرم را دارا می باشد.

 ابزارها و گزینه های کنترل کننده همگی در صفحه جلویی موجود می  باشد.

تنظیمات و محدوده مناسب را برای روبرو  سیستم کالیبراسیون صفحه کلید نیز یک سری

 شدن با چرخ های خاص ماشین ها و موتورسیکلت ها ارائه می کند.

تعدادی مدل و تابع آلومینیومی جهت تنطیمات دلخواه باالنس برای رینگ های با شکل های 

 متفاوت تعریف شده است.

 اطالعات فنی 1-2

کیلوگرم65بیش ترین مقدار تحمل وزن :   

هرتز 50ولت/  220غذیه : منبع ت  

 دقت باالنس : یک گرم

دور بر دقیقه 200سرعت باالنس : کمتر از   

میلی متر ( 610تا  254اینچ )  24تا  10قطر رینگ :   

میلی متر ( 508تا  40اینچ )  20تا  1/5پهنای رینگ :   

ثانیه 10مدت زمان سیکل : کمتر از   

دسیبل 70حجم سر و صدا : کمتر از   

کیلوگرم 115:  وزن خالص  

درجه سانتی گراد 50تا  -5رنج دمای محیط کار :   

1250×1100×1700طول( : ×عرض×ابعاد )ارتفاع  
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راهنمای استفاده -3  

اهرم را به زیر دستگاه برده تا آن را بلند کنید.در هیچ شرایطی فشاری به بخش های سوار 

 شده،پوشش،لوازم جانبی و ... وارد نکنید.

 

حاصل کنید که دستگاه باالنس در دو قسمت جانبی و یک قسمت انتهایی کامال به اطمینان 

 زمین چسبیده باشد.

:  1بیش ترین مقدار محدوده ی فاصله ای استفاده دستگاه مطابق تصویر 

1700*1100*1250  

 

1تصویر   
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:منبع قدرت  

قبل از اتصال دستگاه به برد اصلی مطمئن شوید که ولتاژ مربوطه همان ولتاژ نشان داده  

 شده روی لوح نصب شده در پشت دستگاه می باشد.

بیش  ولت و برای سیستم تک فاز می باشد. 220ولتاژ استاندارد جهت استفاده در ایران 

اشد.کیلووات می ب 0.6قدرت الکتریکی در ورودی نیز  میزانترین   

 

2تصویر   

 

. نمایشگر موقعیت ناباالنسی قسمت داخلی1  

. نمایشگر موقعیت ناباالنسی قسمت بیرونی2  

. نمایشگر دیجیتالی مقدار ناباالنسی قسمت خارجی3  

. نشان دادن نحوه صحیح انتخاب4  

. نمایشگر دیجیتال مقدار ناباالنسی قسمت داخلی5  

. کلید تعیین فاصله رینگ با دستگاه6  

کلید تعیین پهنای رینگ. 7  

. کلید تعیین قطر رینگ8  

 برای کالیبراسیون G/OZ.کلید تعیین سیستم میلی متری/اینچی و 9

. کلید توقف10  
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. کلید شروع )گردش(11  

. کلید سیستم بهینه سازی12  

.کلید شروع به کار دستگاه13  

.کلید انتخاب مدل صحیح14  

.کلید محاسبه و تنظیمات مجدد15  

هرگز از انبر و ابزارهای نوک  از انگشت برای فشردن دکمه ها استفاده کنید. نکته : فقط

 تیز استفاده نکنید.

محکم کردن رابط 3-3  

چک کنید که مرکز شفت و رابط تمیز  قبل از جا زدن رابط روی شفت دستگاه باالنس،

به کمک کاتالوگ از یکی از رابط ها استفاده کنید. باشد.  

از این رو  ه هم محور نبودن رابط و شفت می تواند ناباالنسی ایجاد کند.به یاد داشته باشید ک

محکم کنید. را از ابزار استفاده کرده تا رابط روی شفت دستگاه باالنس  

سوار کردن چرخ 4-3  

به یاد داشته باشید  چرخ را با رابط های مخروطی مناسب و مهره قابل تنظیم سوار کنید.

منجر به ناباالنسی های غیر طبیعی می شود. عدم انتخاب درست این موارد  
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:استفاده از کیبورد 5-3  

 با استفاده از کیبورد می توان موارد ذیل را اجرا نمود.

 

 تغییر فاصله با دستگاه                

                

                                تغییر عرض                            

                     

 تغییر قطر                               

 محاسبه مجدد مقدار                                           

 نمایشگر کمترین مقدار استاندارد                      

 حرکت ایستا                                                   

 دینامیک آلومینیومی                                           

+            کالیبراسیون دستگاه  باالنس                          
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+             شروع با بستن و پایین آوردن محافظ          

              gm/ozناباالنسی اندازه گرفته شده در 

ر یا اینچ            مقدار عرض با میلی مت  

 مقدار قطر با میلی متر یا اینچ               

 شروع اندازه گیری                                

 کلید توقف اضطراری                              

واحد اندازه گیری انتخاب شده برای ناباالنسی ) گرم یا اونس ( می باشد و زمانی که دستگاه 

اجازه شروع به کار دستگاه با بستن نرده محافظ یا فشردن دکمه استارت  وش است،خام

 ذخیره شده در حافظه دستگاه داده می شود.

اگر واحد اندازه گیری انتخاب شده برای پهنا و قطر رینگ )میلی متر یا اینچ ( اینچ می 

این انتخاب با هر بار راه اندازی دستگاه بایستی تکرار شود. باشد،  

 وارد کردن پارامترهای کالیبراسیون 6-3

 قطر

  روی چرخ را تنظیم کنید.قطر نشان داده شده 
 پهنا

و یا با ابزار  پهنای رینگ را که معموال روی رینگ نشان داده شده را تنظیم کنید.

  مخصوص تعبیه شده مقدار آن را اندازه گیری کنید.
 فاصله

و با کلیدمربوطه را اندازه گرفته ه صله بین دستگاه و محل قرارگیری وزنفا 
 تنظیم کنید 
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3تصویر   

 باالنس چرخ 7-3

.نرده محافظ را ببندید -  

دکمه استارت را فشار دهید. -  

 چرخ به صورت اتوماتیک تا سرعت الزم برای باالنس شتاب گرفته و متوقف می شود. -

به عنوان ناباالنسی نمایش داده می شود. 5و  3مقدارهای   

اگر تمام چراغ های ال ای دی  موقعیت صحیح را نمایش می دهند. 2و  1نمایشگرهای  -

وزنه مناسب می بایست در باالترین نقطه محور عمودی قرار گیرد. روشن شد،  

اونس ( مقدار معمول و  0.5-0.4گرم )  12-10مقدار ناباالنسی مشاهده شده زیر  مهم:

 مطمئنی برای باالنس محسوب می باشد.

اونس( یا کمتر به راحتی امکان پذیر می  0.2گرم ) 5باالنس با تلرانس  این دستگاه،با 

 باشد.

 ( FINEکلید استاندارد ) 

 اونس( با فشردن این دکمه در حالتی که 0.2گرم ) 5تصحیح باقی مانده ناباالنسی زیر 

 در هر زمان ضروری )چرخ ها وکاربردهای ویژه( دستگاه در حالت توقف می باشد،

 مشاهده می گردد.

اونس ( در شرایط عادی می باشند. 0.2گرم )  5برای ناباالنسی های زیر  5و  3نمایشگر   
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 روش کالیبراسیون 8-3
اگرچه توصیه می شود از آن با ابعاد  هر گونه چرخی را به شفت مربوطه ارتباط دهید.

 معادل استفاده کنید.

س میلی متر یا اینچ()بر اسا واحد دقیق چرخ نصب شده را تنظیم کنید  

گونه خطایی در تنظیمات ابعاد بدین معنی است که دستگاه درست کالیبره نشده هر توجه:

بنابراین تمامی مقادیر اندازه گرفته شده ی بعدی نیز تا زمانی که دستگاه مجددا و با  است.

 با اشتباه مواجه خواهد شد. مقادیر صحیح کالیبره شود،

تایر ابعاد چرخ را وارد کنید.) فاصله ، پهنا ، قطر (  ابتدا بعد از سوار کردن  

را همزمان فشار دهید.تا زمانی که چراغ های ال ای دی از حالت  Cو  Fسپس کلید های 

 را نمایش دهند. CALچشمک زن به روشن تبدیل شوند و نمایشگرها 

 
 

بعد از توقف می بایست عبارت زیر مشاهده گرددد.               کلید استارت را فشار دهید.

                                 

 یک وزنه صد گرمی به قسمت بیرونی رینگ در هر موقعیتی اضافه کنید.

 کلید استارت را فشار دهید.

" را نشان می END CALLنمایشگر عبارت " در پایان چرخشو دستگاه کالیبره شده است 

 دهد.

 

گرمی را از روی چرخ باز کنید. 100وزنه   

مقادیری که دستگاه از انجام کالیبراسیون دریافت می کند به صورت اتوماتیک در یک 

حافظه ویژه که در زمان خاموش بودن دستگاه نیز با ذخیره سازی به مدت حدودا ده سال از 
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مان که سوییچ روشن شود بنابراین دستگاه هر ز ذخیره می شود. آن نگهداری می شود،

 آماده عملکرد صحیح می باشد.

اگرچه عمل کالیبراسیون به تعداد دفعات دلخواه شما و یا زمانی که عملکرد صحیح دستگاه 

 مورد شک و تردید باشد می تواند تکرار شود. 

 

 باالنس استاتیک و رینگ های آلومینیومی 9-3
مراجعه  6به تصویر سبک یا ساختار ویژه کلت با آلیاژ برای باالنس کردن چرخ موتور سی

 کنید.

برای باالنس رینگ استیل یا آلیاژ سبک با سوار کردن وزنه ای در لبه رینگ با  معمولی:

 گیره

 

ALUS :برای باالنس شکل خاص رینگ 

 

 :ALU1 برای باالنس رینگ های ساخته شده با آلیاژ سبک به همراه یک وزنه چسبانده شده

 به شانه رینگ
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ALU2:  برای باالنس رینگ های ساخته شده با آلیاژ سبک به همراه یک وزنه چسبانده شده

 به قسمت داخلی رینگ

 

ALU3: ،وزنه ای در قسمت داخلی رینگ و یک وزنه چسبی به قسمت  برای باالنس ترکیبی

 بیرونی ) مرسدس (

 

St: ت یا زمانی که شرایط اصالح استاتیک یا همان باالنس استاتیک برای چرخ موتور سیکل

 کوبیدن وزنه تعادل برای دو طرف رینگ مناسب نیست،انجام می شود.

 



 
66714168 - 021 

 

دستگاه باالنس چرخ سواریامع جراهنمای   

16 

 
امور مشتريان 

 بيگ رد

 

می تواند در هر زمانی انتخاب شود تا یک بیان صحیح از وزنه  ALUعملکردهای ذکر شده 

را  4تعادل برای بکار بردن در موقعیت های مختلف نشان داده شده در تصویر شماره 

 فراهم کند.

ریزپردازنده  برای هر مدل، ا فشار دهید تا یک مدل دلخواه را انتخاب کنید.ر ALUدکمه 

مقدار واقعی وزنه تعادل صحیح را بر اساس موقعیت وزنه تعادل شرح می دهد و آن ها را 

 به سراعت در نمایشگر ناباالنسی ثبت می کند.

 بهینه سازی ناباالنسی 10-3

می دهد که مقدار وزنه ای که جهت باالنس به  عملیات بهینه سازی این توانایی را به شما

در بسیاری از موارد برای بهبود نیروی گریز از  چرخ اضافه می کنید را کاهش دهید.

 مرکز نیز از این امکان بهره گیری می شود.

 " در نمایشگر ظاهر شود.r.Sرا فشار دهید تا عبارت " OPTدکمه  -

 وع به چرخش کندرا فشار دهید تا دستگاه شر STARTدکمه  -

یک عالمت مرجع  با  نمایشگر ساختاری برای چرخاندن چرخ در رینگ ارائه می دهد. -

سپس دوباره رینگ را روی مهره های چرخ در همان  گچ روی رینگ و رابط ایجاد کنید.

 موقعیت سوار کنید.

اده درجه استف 180از دستگاه الستیک در آر برای چرخاندن چرخ در رینگ به اندازه  -

 کنید.

 رینگ چرخ را روی رابط در همان موقعیت قبلی سوار کنید.

START .دستگاه برای محاسبه مجدد شروع به کار می کند. را فشار دهید 

% مقدار)نماد(  نمایشگر سمت راست اکنون در نمایشگر چینن عبارتی را مشاهده می کنید:

 ناباالنسی مجاز نسبت به قبل تقلیل پیدا کرده است.

 موقعیت چرخ

این مقداری می باشد که می توان  مقدار ناباالنسی جریان استاتیک. نمایشگر سمت چپ:

توسط شکل مشاهده شده در نمایشگر سمت راست با چرخاندن چرخ روی رینگ آن را 

 کاهش داد.
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چرخ را با دست چرخانده تا زمانی که چراغ های قسمت بیرونی  چراغ های ال ای دی:

باالی چرخ را عالمت گذاری کنید. یت صفحه نمایش (.روشن شود )موقع  

چرخاندن را ادامه دهید و عالمت مشابهی را روی رینگ چرخ جایی که با موقعیت نشان 

بگذارید. داده شده در ال ای دی های داخلی مطابقت پیدا می کند،  

با هم  بهینه سازی ناباالنسی با چرخاندن دوباره چرخ روی رینگ تا زمانی که دو عالمت

 ترکیب شوند به دست می آید.

را فشار دهید تا عملیات کاهش ناباالنسی متوقف شود و به حالت اندازه گیری  STOPدکمه 

 میزان ناباالنسی برگردد.

 مشاهده ناباالنسی ناپایدار 11-3

 زمانی که یک چرخ باالنس شد از دستگاه باالنس جدا شده و دوباره به کار انداخته می شود.

است ابزارها نشان دهند که چرخ باالنس نشده است.ممکن   

این مورد ارتباطی به عملکرد دستگاه ندارد اما ممکن است ناشی از جا زدن نادرست چرخ 

به عنوان مثال چرخ در یک موقعیت متفاوت نسبت به محور ماشین  به میله اتصالی باشد.

 در زمان اولین و دومین سوار کردن می باشد.

در این میان ممکن است پیچ ها به  پیچ هایی به رابط وصل می شود، اگر چرخ توسط

درستی سفت نشده باشند.به عنوان مثال اگر از یک سیستم متقاطع استفاده کنید،بتدریج یا در 

 اغلب مواقع حفره های روی چرخ ممکن است باعث ایجاد تلرانس زیادی شود.

چرخ روی رابط مخروطی می اونس( در نصب  0.4گرم ) 10خطاهای کوچک،در حدود 

بایست تعریف شده باشد.این خطا برای چرخ هایی که با پیچ بسته می شوند معمول تر 

است.اگر پس از سوار کردن چرخ بعد از عملیات باالنس هنوز ناباالنسی در مشاهده می 

 این امر مرتبط به ناباالنسی موجود در سیستم ترمز ماشین یا در اغلب اوقات به دلیلشود،

حفره های موجود روی پیچ های رینگ و دیسک ترمز که با تلرانس های زیاد ساخته شده 

.می باشد.به همین دلیل شاید بهتر باشد چرخ روی خودرو باالنس شود  

 تعمیرات ساده -4
 قبل از انجام هرگونه عملیات تعمیراتی منبع برق و قدرت دستگاه را خاموش کنید.
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تنظیم تسمه ی پولی 1-4  
چهارعدد پیچی که وظیفه حمل و نگهداری موتور را دارند کمی شل کرده و موتور را  -1

 حرکت می دهیم تا تسمه تنظیم گردد.
با احتیاط چهار عدد پیچ موتور را ببندید و چک کنید که تسمه بازی نمی کند و در زمان  -2

 حرکت کامال با نشیمنگاه خود ارتباط دارد.
 

کامپیوتریجایگزین کردن برد  2-4  
 پارامتری های ورودی دستگاه

زمانی که برد کامپیوتری عوض شد،ضرروی است که پارامتری های دستگاه وارد 
 شود.برای اجرای این عملیات به شرح زیر اقدام کنید:

دکمه های زیر  چراغ های موقعیت از حالت چشمک زن به تمام روشن تغییر وضعیت داد،
 F↓a↑+a +ب ثانیه و با ترتی 5را در حدود 

مقدار ثابت فاصله  Fنمایشگر خاموش می شود و بعد از فشردن  ↓aو  ↑aبعد از فشردن 
DF .با دکمه های  ظاهر می شودb↓  وb↑ آن را تغییر دهید . 
a↑  " را فشار دهید تا مقدارI "  .را تغییر دهید 

و نشانه  " I در نمایشگر سمت راست اندازه حال حاضر و در نمایشگر سمت چپ عبارت "
با دکمه  " اگر منفی صحیح باشد و نشانه " + " اگر مثبت صحیح باشد ظاهر می شود. –" 

 مقدار را تغییر دهید. ↓bو  ↑bهای 
برای تغییر دادن آن  ظاهر می گردد. Sدر نمایشگر سمت راست مقدار  ↑aبا فشردن دکمه 

 را فشار دهید. ↓bو  ↑bدکمه های 
 را فشار دهید تا مراحل تمام شود. ↑aدکمه 

برچسب چسبیده شده به کنار برد قدرت را مالحظه کنید. مقدار اولیه ی پیکربندی:  
.مجددا کالیبراسیون را اجرا کنید بعد از اینکه پارامترهای دستگاه را تغییر دادید،  
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 عیب یابی  -5

 

 برطرف کردن دلیل کد خطا
 
 

: 1خطای   
سیگنال از چرخعدم وجود   

معیوب بودن سنسور  -1
 موقعیت

موتور استارت نخورده  -2
 است

وجود مانعی برای  -3
 چرخش

شل شدن یا پاره شدن -4
 تسمه

تعویض سنسور -1  
استارت زدن موتور -2  
برطرف کردن مانع-3  
ترمیم یا تعویض کردن -4

 تسمه

 
: 2خطای   

 60دور دستگاه پایین تر از 
 دور بر دقیقه است

رمز های ناگهانی و ت -1
 تصادفی در ناحیه گردشی

شل شدن تسمه -2  
تایری سوار نشده یا  -3

 سرعت گردش پایین

ناحیه را چک کرده و  -1
 شکستگی را ترمیم نمایید

تسمه را سفت و یا  -2
 تعویض کنید

تایر را سوار کنید -3  

 
 

: 3خطای   
 محاسبه اشتباه

کالیبراسیون اشتباه -1  
از حدناباالنسی بیش  -2  
خطای حافظه -3  

کالیبراسیون را تکرار  -1
 کنید

بررسی کنید چرخ در  -2
محور صحیح قرار گرفته 

 باشد
برد را جایگزین کنید -3  

: 4خطای   
 خطای چرخش اشتباه

اتصال اشتباه موتور -1 اتصال مربوط به موتور  -1 
 را در برد برعکس کنید

: 5خطای   
باز شدن محافظ ) گلگیر( 

ع راه اندازیقبل از شرو  

باز بودن محافظ -1  
معیوب بودن سوییچ  -2

 محافظ

محافظ را ببندید -1  
سوییچ را عوض کنید -2  

: 7خطای   
 خطای عملیات

کالیبراسیون اشتباه -1  
معیوب بودن برد  -2

 کامپیوتری

تکرار کالیبراسیون -1  
جایگزین کردن برد -2  

: 8خطای   
 خطای حافظه کالیبراسیون

مجدد بدون  راه اندازی -1
 اضافه کردن وزنه منبع

قطع شدن کابل حسگر -2  

اضافه کردن وزنه منبع  -1
در حین اجرای مرحله دوم 

 راه اندازی
برقراری مجدد ارتباط -2  
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 تابع و ترتیب عیب یابی -6

را فقط برای تست  Rرا قطع کنید.مقاومت  Rقبل از انجام هرگونه تست مقاومت ترمز 
کالیبره بودن دستگاه مجددا وصل کنید.زمانی که منبع تغذیه و یا برد کامپیوتری نیاز به 

 جایگزینی دارند،کالیبراسیون را مجددا انجام دهید.
زمانی که برد کامپیوتری جایگزین شد،پارامترهای ورودی از پیش تعیین شده و حک شده 

.روی بدنه دستگاه را وارد کنید  

بررسی و تنظیم مقدار استاتیک 1-6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیر              

 

 

 بله 

 

 

 

 کالیبراسیون را انجام دهید

 باالنس چرخ

 با تلرانس یک گرم

 حالت استاتیک را انتخاب کنید

گرمی را سوار کنید 100وزنه   

 شروع چرخش

گرم  102تا  98آیا مقدار استاتیک قسمت داخلی بین 

 است ؟

 تمام

"انتخاب پارامترهای ماشین" را انتخاب کنیدگزینه   

" اگر مقدار استاتیک داخلی خیلی زیاد است ) 1افزایش دادن مقدار "

" معادل حدودا یک گرم می باشد (1واحد از  " 2  
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 بررسی و تنظیم موقعیت ناباالنسی 2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیر                

 

 

 بله  

 

 

 

 

 

 

  

 

 کالیبراسیون را انجام دهید

 باالنس چرخ 

 با تلرانس یک گرم

گرمی را در قسمت 100وزنه   

 بیرونی سوار کنید.

 انجام چرخش

گرمی 100آیا وزنه تعادل   

می باشد؟ 6موقعیت ساعت در   

 تمام

" را  SELECTION OF MACHINE PARAMETERSگزینه " 

 را با آزمون و خطا تغییر دهید. Sانتخاب کنید.مقدار 

 (S ) بر حسب درجه بیان شده است 
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بررسی و کالیبراسیون مقدار فاصله ثابت 3-6  

 

 

 

 

 

 خیر  

 

 

 بله 

 

N      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 به دنبال روشی برای 

 " بررسی و کالیبراسیون مقدار فاصله ثابت "

گرمی به قسمت داخلی 100وزنه   

 نشانه ی ناباالنسی دینامیکی به شرح زیر است:

F.I.=100±5 F.E.≤ 5 

 

 تمام

 را انتخاب کنید. "MACHINE PARAMETERS"گزینه 

مدل مختلف در یک  5را با افزایش یا کاهش آن به  "DF"مقدار 

 زمان تغییر دهید

 کالیبراسیون رو اجرا کنید
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 دیاگرام منبع قدرت – 7
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 لیست قطعات یدکی-8

 R کد شرح تعداد R کد شرح تعداد
 PX-100-010000-0 1 بدنه PX-100-030000-0 104 1 کاور 1

 B-040-05000-1 2 واشر P-100-180000-0 105 3 غالف 2

 B-024-050251-0 3 پیچ PX-100-050000-0 106 3 محور غالف 1

 p-000-001001-0 4 ابزار آویز B-024-060081-0 107 3 پیچ 1

 Px-100-120000-0 5 تکیه گاه برد الکتریکی B-014-100251-0 108 1 پیچ 3

 6  پیچ B-004-100001-0 109 4 مهره 3

 Pz-000-020822-0 7 برد قدرت S-060-000410-0 110 1 میکروسوییچ 1

 8  مهره PX-100-020000-0 111 12 کاور 1

 B-004-060001-1 9 مهره P-100-330000-0 112 10 فنر 1

 B-004-050001-1 10 مهره PX-100-040000-0 113 4 محور 1

 D-010-100100-1 11 مقاومت 1 114  پیچ 1

 B-024-050251-0 12 پیچ B-004-100001-0 115 2 مهره 1

 S-060-000210-0 13 سوییچ قدرت P-100-200000-0 116 1 کاپوت 1

 PX-100-010920-0 14 برد تنظیم موتور B-007-060081-0 117 1 پیچ 3

 S-063-002000-0 15 خازن 1    

 16  حلقه B-010-060161-0 201 1 پیچ 1

 S-051-230020-0 17 موتور P-100-160000-0 202 1 دسته اندازه گیری 1

اندازه گیر فاصله  1
 رینگ

P-100-900000-0 203 4 واشر B-040-061412-1 18 

 B-014-o50351-1 19 پیچ 2 204  پین 1

 PX-100-110000-0 20 صفحه P-100-170000-0 205 1 بوش پالستیکی  2

 B-024-050061-0 21 پیچ P-100-520000-0 206 2 حلقه سیگر 2

 B-040-050000-1 22 واشر P-100-210000-0 207 2 فنر 1

 S-025-000135-0 23 قفل کن کابل Y-004-000070-0 208 1 خط کش مدرج 1

راس به همراه  1    
 سینی ابزرا

P-100-190000-0 24 

 P-100-140000-0 25 کاور پالستیکی S-042-000380-0 301 1 تسمه 1

صفحه تثبیت کننده  B-040-103030-1 302 1 واشر 1
 نمایشگر

PX-100-100000-0 26 

 27  پیچ B-014-100251-0 303 4 پیچ 3

 28  واشر B-050-100000-0 304 4 واشر 3

 S-140-001000-0 29 برد کامپیوتر B-040-102020-1 305 1 واشر 6

 S-115-001000-1 30 صفحه کلید PZ-000-060100-0 306 1 برد انتخاب موقعیت 1

 P-100-130000-0 31 کاور پالستیکی B-024-030061-0 307 1 پیچ 4
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 32  پیچ 4 308   1

تکیه گاه پنل  P-100-420000-0 309 1 دریچه پالستیکی 1
 نمایشگر

PX-100-060000-0 33 

 B-024-050161-1 34 پیچ P-100-340000-0 310 7 فنر 1

 P-100-150000-0 35 کاور پالستیکی S-100-000010-0 311 1 تکمیل کننده شفت 1

 B-010-121201-0 36 پیچ P-100-080000-0 312 2 پیچ 1

 B-040-122520-1 37 واشر B-048-102330-1 313 2 واشر 4

     B-004-100001-0 314 مهره 5

 PX-100-200200-0 101 محور S-131-000010-0 315 1 سنسور مونتاژ 2

 B-024-050061-0 102 پیچ B-040-124030-1 316 3 واشر 2

 B-040-050000-1 103 واشر P-100-070000-0 317 3 پیچ 1
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 طرح دمونتاژ شده دستگاه باالنس -9
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