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 مشخصات و کاربرد -1

در درجه اول به عنوان شير خروجي به منظور مستهلک كردن انرژی جنبشي ناشي از فرار جريان آب  تخليه مخروط ثابتشيرهای 

كه شعاع پاشش آب در فضای آزاد به  يياز آنجاباشد.  رود. اساس كار آن متفاوت با عملکرد شيرهای ديگر مي در فضای آزاد بکار مي

د آن قابل كنترل و نياز به شود كه از اين طريق عملکر رام ميدهي آ باشد، بدين ترتيب باعث توليد يک پرتو هوا صورت مخروطي مي

 نيروی محدود جهت عملکرد دارد.

 

 های طراحی و مشخصات فنی ویژگی -2

شده از لوله ای كه داخل آن توسط تيغه های فوالدی به هم كالف شده و در انتها تيغه ها تشکيل  تخليه مخروط ثابترهای بدنه شي

تواند بر روی محور بدنه شير حركت  با يک مخروط به هم وصل شده اند.در اين شير سيلندر خروجي برای تنظيم ميزان دبي مي

مي  (1.4301)استيل  سنلاز جنس است. اين سيلندر كه توان سطح  مقطع خروجي جريان آب را تغيير داد ای كه مي نمايد به گونه

تواند با حركت به جلو و عقب سطح مقطع گلوگاه خروجي و در نتيجه مقدار جريان آب را  باشد در روی بدنه شير تعبيه شده و مي

 تنظيم نمايد. 

ر يكت رفت و برگشت وضعيت شير را تغياين سيلندر از طريق راهنماهای مخصوص كه بر روی بدنه و تيغه ها تعبيه شده اند با حر 

بندی كه بر روی مخروطي نصب شده با بدنه شير به  های آب بندی از طريق الستيک در هنگام بسته شدن شير عمل آب دهد. مي

 شود. طور كامل انجام مي

بندی  رد كه عمل آبشود از اين جهت اين امکان وجود دا بندی توسط يک روبند در محل نصب محکم و نگهداری مي الستيک آب

 از بيرون تنظيم شود.

 

 اندازی در خطوط لوله طریقه نصب و راه -3

بندی از محل دور شود همچنين داخل لوله از اشياء جامد تخليه و شير كامالً تميز  هنگام نصب شير ضروری است تمام وسايل بسته

 شود.

اشد. در هنگام نصب شير در فضای آزاد بايد توجه شود كه در بايستي توجه شود كه شير در هنگام سرويس و نگهداری در دسترس ب

 مقابل اثرات آب و هوا حفاظت شود.

بزرگتر باشد تا هنگام نصب صدمه نبيند. و به  mm 20از طول شير حداقل  ها ، بايستي فاصله بين فلنج لولهم مونتاژ شيردر هنگا

 بندی در محل خود قرار گيرد. های آب راحتي گسکيت 
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 استفاده سازگاری داشته باشد. دی با نوع سيال و درجه حرارت محلبن ضروری است الستيک آب ضمناً

 های اتصال بايستي به طور ضربدری و يکسان محکم شوند. های لوله بايستي موازی و متقارن يکديگر باشند. پيچ فلنج

 

 اندازی اولیه راه -4

ش شود برای اين منظور ضروری است عمل باز و بسته شدن بطور كامل خيلي دقيق تست و آزمايكه شير پس از نصب ضروری است 

 از طريق فلکه دستي و عملگر برقي انجام پذيرد.

 

 طریقه بکارگیری -5

در اين رابطه نبايد هيچ نيروی اضافي به عبارت ديگر گشتاور غير مجاز به شير اعمال  .شود شير توسط عملگر برقي بکار گرفته مي

شود ميزان بسته شدن شير بايد در هر وضعيت از  های ساعت باعث بسته شدن شير از طريق سيلندر مي عقربه شود. حركت در جهت

شود تا هنگام بسته بودن شير فقط تا فشار نامي  باز شدن شير مي . چرخش در جهت چپ باعثطريق عملگر برقي قابل رؤيت باشد

 زير بار برود.

 مشخصات شیر با نصب عملگر برقی (1-5

 شود. نصب مي تخليه مخروط ثابته اعالم شده بر روی شير لگر برقي طبق مشخصات فني و نقشعم

 باشد : د بر روی شير به شرح زير ميطريقه تجهيز عملگر با شرايط استاندار

 (.هر كدام با يک كنتاكت باز و بسته)دارای كليد حد و گشتاور  -

 .زن جهت نمايش حركت چراغ چشمک -

 .های موتور ارتي در داخل سيمداشتن كليد حر -

 شیر بایستی:

 .در جهت بسته شدن به كليد حد وا بسته باشد

 .در جهت باز شدن با كليد حد مدار قطع شود

 .سازنده صورت مي گيردتنظيم كليدهای حد و گشتاور در كارخانه 

 استفاده نمود.های مياني شير  توان به عنوان كليد اطمينان مثالً در وضعيت از كليدهای گشتاور مي

 چنانچه شير بدون عملگر ارسال شود بايستي كليدهای حد پس از مونتاژ عملگر روی شير تنظيم گردد.
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ها لحاظ  به نقشه الکتريکي سازنده عملگر توجه شود )كليد حد و گشتاور و كليد حرارتي موتور و گرمکن ،در هنگام نصب عملگر

 شود(.

ها توجه  پيچ باشد به وضيعت رطوبتي سيم 500KΩچنانچه كمتر از  ،گيری شود ور اندازهقبل از نصب عملگر مقاومت عايقي موت

 شود.

موتور بايستي در وضعيت خشک نصب شود به عبارت ديگر اگر موتور دارای رطوبت است با دميدن هوای گرم به آن خشک شود يا 

 . شود گرم Cº  100ای با درجه حرارت حداكثر  در كوره

های عملگر را به  ها و سوكت مقايسه نمايند. پس از سيم كشي كامل در پوش قسمت سيم لگر را با ولتاژ شبکه موجودور عمولتاژ موت

 دقت بسته و محکم نمايند.

 

 اندازی اولیه راه (2-5

 شير را به كمک فلکه دستي در حالت نيمه باز قرار دهيد. -1

 ماييد.با وصل برق به مدت زمان كوتاهي جهت حركت را مشخص ن -2

 يد.يدو فاز آن را اصالح نما ت چرخش اشتباه بود با جابجا كردنچنانچه جه - 3

 با روشن كردن موتور جهت حركت را امتحان نمايند. مجدداً -4

 يد.يها امتحان نما يچتوسط عامل تحريک دستي ميکرو سوي عملکرد قطع كليدهای حد و گشتاور را -5

 يد. همين طور جهت حركت را امتحان كن -6

 تواند در محدود كورس عملکرد آن حركت نمايد. ميشير  ،ها و جهت چرخش عملگر سوئيچد قطع ميکرو پس از اطمينان عملکر -7

 باشد. اثر می های حد و گشتاور بی : در اثر جهت چرخش برعکس عملکرد عملگر میکروسوئیچتذکر مهم

 
 نگهداری -6

نصب و  یبندی آن بايستي با موارد مندرج در اين دستورالعمل و استانداردها همچنين آب ،مراقبت و نگهداری عملکرد شير -

 نگهداری مطابقت داشته باشد.

برق و رفت و آمد در محل نصب شير مسدود و چنانچه شير در خط نصب  ها بي در هنگام بازرسي يا اقدامات حفاظتي بايستي سيم -

 زير انجام شود: است در حالت بسته و خط بدون فشار باشد. سپس موارد

 تست قرار گيرد و سپس تميز و رنگ آن اصالح شود.مورد بررسي و  همچنين عملگرو شرايط بيروني شير  - 
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 ها تست شود. بندی فلنج آب -

 يد.فلکه دستي در كورس كامل حركت نمايبا  -

 يد.بندی شير را تست نماي بودن شير آب هنگام بسته -

 يد.ت نمايررسي و تسبندی محل نصب گيربکس را ب آب -

 

 بندی تعویض الستیک آب (1-6

توان روبند روی الستيک  ، برای اين منظور ميبندی را تعويض نمود توان الستيک  آب مي ،بندی خارج شود چنانچه شير از آب

 ری شود.شير در حالت باز نگهدا ی بيرون آوردن الستيک معيوب بايدآببندی را باز و الستيک معيوب را خارج نمود، برا
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عملگر آئوما: -7  

 توان از وارد آمدن خسارت به آن د كه با رعايت موارد زير ميعملگر چند دور آئوما، دستگاه الکترو مکانيکي ارزشمندی مي باش

 جلوگيری كرد.

 

  1-7) روش حمل و نقل و نگهداری 
.نصب حمل كنيد با دقت، به كارگاه عملگر را با بسته بندی محکم و  - 

.قالب به فکه عملگر خودداری كنيديا  برای بلند كردن، از بستن طناب  - 

.ک و با تهويه مناسب نگهداری كنيدعملگر را در محل خش  - 

.ی قفسه يا پالت چوبي نگهداری كنيدرا رو ، آنزمين به عملگربرای جلوگيری از سرايت رطوبت   - 

.بپوشانيد  را روی آنه داخل عملگر نفوذ گرد و غبار ب برای جلوگيری از  - 

.ورده را با مواد ضد زنگ بپوشانيد، سطوح تراش خبرای جلوگيری از زنگ زدگي  - 

 

شرایط محیط کار عملگر ها (2-7  

 توان در شرايط محيطي زير بکار برد : عملگر های برقي چند دور آئوما را مي

+  )شرايط استاندارد(  °88  c تا   -°25   c  الف( نوع  SA : از       

°68  + c تا   -°68   c از       : SAL  ب( نوع 

°128  + c تا   صفر °  c از       : SAH  ج( نوع 

°68  + c تا   -°25   c از        : SAR  د( نوع 

°48  + c تا   -°25   c از       : SAEx  ه( نوع 

°48  + c تا   -°25   c از    : SAREx  و( نوع 

برای كار  SAR عملگر نوعطراحي شده است.  E0530دقيقه ( طبق استاندارد  15ثانيه الي2) كوتاهبرای كار  SAعملگر نوع  

 متناوب

VDE0530 تعيين تعداد مجاز قطع و وصل به آخرين بروشور حاوی  جهـتطراحي شده.   طبق استاندارد  ( 25%  ED ثانيه تا  4 )  

.مراجعه كنيـــد  SAR   مشخصات فني
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روی شیر یا گیربکس نحوه نصب بر(  3-7  

( با Driveآئوما را مي توان در هر وضعيتي نصب و مورد استفاده قرار داد. قبل از نصب مطمئن شويد فلنج خروجي محرك ) عملگر

 راحتي در محل خود قرار گيرد.فلنج شير و گيربکس هماهنگي داشته باشد. توجه داشته باشيد خارهای دو فلنج به 

A  با دنده های شفت شیر باید هماهنگی داشته باشد.   تذکر: دنده های محرک خروجی نوع

  

ارسال مي  همراه با عملگراشد، مهره شفت مربوطه بدون رزوه دنده های محرك خروجي به وضوح سفارش داده نشده باگر وضعيت 

اجعه كنيد. )مطابـــق شکل صفحــه اين دستورالعمـل مر (9-12)اين مهره به قسمت  كاری ماشين دستيابي به چگونگيبرای  شود.

 (Cشماره 15

 16است. )مطابق شکل صفحه تهيه شده ISO 5210 با سوراخ و خار و معموالً بر اساس B4,B3,B2,B محرك های خروجي انواع 

 (Dشماره 

. ه باشدت شير با گيربکس هماهنـــگي داشتها و جای خار فلنج محرك خروجي و شف كنترل كنيد كه سوراخ-  

ماده خارجي ديگر، بطوركامل تميزكنيد. از روغن يا هر محل تماس عملگر با شير يا گيربکس را  

 

.شير يا گيربکس را به مقدار كمي گريس آغشته كنيدمحل ورودی شفت   - 

باشـد.( 8/8پيچها حداقل  )گريد .کم كنيديچ ها را به صورت ضربدری محپ گيربکس قرار داده و عملگر را روی شير يا-   

 

بسته کردن شیر                                                  و باز( 4-7  

 قراردادن در وضعیت دستی 

 تذکر : استفاده دستی از شیر فقط در زمانی که موتور عمـــلگر در حال سکون است انجام شـــود.

)مطابق . سپس فلکه را كمي بچرخانيد و طرف باال بلندكنيده درجه ب 85سط فلکه قرار دارد حدود و ضامن عمليات دستي را كه در -

 (Bشماره  15شکل صفحه 

در  مي گردد( در اين حالت عملگر آماده استفاده دستي مي باشد. ، فنر به محل اوليه خود بر)با نيروی كشش .ضامن را آزادكنيد -

.ه حالت اوليه برگردانيـدرا ب ود برنگشت با كمک دست آنراحتي به محل خه كه ضامن ب صورتي  

(Power tools) توجه داشته باشيد كه حداكثر دور  ،هت چرخاندن فلکه استفاده مي كنيدج  اگر در حالت دستي از ابزارهای  -

 كمکي 

 دور در دقيقه مي باشد. 388مجاز 

 

 خارج شدن از حالت دستی :

.ه حالت اتوماتيک قرار مي گيردب ز حالت دستي خارج ومحض استارت موتور، عملگر اه ب -  
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                                                                                                                                 نحوه راه اندازی( 5-7

 .يديبه مقررات ايمني توجه فرما

  ثانيهميلي  28برق مي باشد،نبايد از حدوقطع شدن  كه فاصله زماني بين قطع شدن كليدگشتاور يا كليد(Time delay)تاخير  زمان

وسيله كليد حد و كلـيد گشتاور قطع شود.ه . توصيه مي كنيم جريان كنتاكتورهای موتور مستقيما بتجاوز كند  

 كنترل موتور به روش های زير امکان پذير است :

.SAR و SA ر نوع روی عملگ  (AUMA MATIC) نصب دستگاه ماتيک  -  

.(Actuator) نصب كنتاكتور در خارج از عملگر -  

.ان و فركانس مناسب را كنترل كنيدجريمشخصات مندرج روی موتور، ولتاژ،  با توجه به -  

.رپوش محل ورودی كابل را باز كنيدد -  

.را از محل خود خارج كنيد  (Socket) ينال مخصوص پيچها را باز نموده و ترم -  

.نظر گرفته شده محکم ببنديددر محل در  گلند مناسب با نظر خارجي كابل را انتخاب و -  

در صورتی تضمین می شود که از گلند کابل بطور صحیح استفاده شود.   IP67   تذکر: آب بندی دستگاه براساس

. زیر برای حالتی است که عملگر شیر با چرخش میله و در جهت عقربه های ساعت بسته می شودتوضیحات استاندارد 

برای وضعیتی که عملگر شیر با چرخش میله در جهت عکـــس عقربه های ساعت بسته می شود باید به دستورالعمل 

 های مربوطه مراجعه شود.
 

KMS .(رجوع شود  )به نقشه   AC وصل برق موتور سه فاز 

W1,V1,U1 وصل كنيد. در نتيجه موتور در جهت سيم زمين را به اتصال زمين و،   را به ترتيب به ترمينالهای   L3,L2,L1 -  

.های ساعت مي چرخد فازهای حركت عقربه  

.جعبه ترمينال قرار دارد وصل كنيدكه داخل درپوش   KMS   سيم های كنترل را مطابق نقشه  -

 ای ولتاژ یکسان مناسب هستند. برای ولتاژهای مختلف باید ازکلیدهای مرکبفقط بر ،هردو مدار یک کلید :تذکر 

Tandem .استفاده کرد 

دهای حـد يا گشتاور بايد يک از كلي وسيله كدامه ، برق موتور بمان بسته يا باز شدن كامل شيرسازنده شير تعيين مي كند در ز  -

.قطع شود  

سه عدد ترمي سي تور منظور شده  ( AREX ها قرار دارد. )برای  آئوما سه كليد حرارتي در سر راه سيم پيچملگرهای عدر  -  

 .(تعبيه مي شود قطع كن مناسب اضافي برحسب درخواست ی)مدار ها .است

، ودر غيـر اينصورت ضمانت شركت ي يا ترمي سي تور، تضمين مي شودحفاظت كامل موتور فقط با نصب صحيح كليدهای حرارت -

.بار ساقط استئوما از درجه اعتآ  

استفاده شود.دار روكش توصيه مي گردد از سيمهای   (IWG و   RWG) -  برای اتصال سيستم ارسال كننده وضعيت  

.ل شود اورينگها صدمه نديده باشند.كنترنين محل ورودی كابل را تميز كنيدبندی درپوش جعبه ترمينال و همچ سطوح آب -  

.طوحي كه بايد آب بندی شوند بماليدس( به اليه نازك گريس ضد اسيد )وازلين يک  

.يدصورت ضربدری محکم كنه را ب های آن حل خودش قرار داده و پيچپوشش جعبه ترمينال را در م -  

.تضمين گردد  IP 67 بندی  طور كامل محکم كنيد تا آبه گلند كابل را ب -  
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                                                                               راه اندازی آزمایشی                                           (6-7

ييچ های كار انداختن ميکروسوه برداريـد. برای ب مايشگر مکانيکي را در صورت وجود،صفحه ن درپوش محل قرار گرفتن كليدها و -

 مورد استفاده قرار گيرد.(T)  ، كليدهای قرمز رنگحد و گشتاور

.ستي در وضعيت نيمه باز قرار دهيدبا حركت د ر راشي -  

جهت حركت را كنترل كنيد.  -  

درست نبود موتور را خاموش و جای  . اگر جهت چرخش موتوركوتاهي روشن كنيدعملگر را در جهت باز شدن شير برای مدت  -

 را سريعاً تعويض نماييد.   U1,W1اتصاالت

بچرخانيد.   DOL ، درجهت فلش را ""ازب""كليد قرمز آزمايش  -  

.وتور بايستد مدار كنترل صحيح استاگر م -  

مي باشد. برای توقف اضطراری  DOL/DSR   .ه طرف فلش بچرخانيدآزمايش را ب كليد قرمز دو قطع نشد هر موتور اگر -

.ا بررسي و اشکال آن را برطرف كنيدمدار كنترل ر -  

از چرخش يا حركت از زمان ست ا ن حركت عبارت)اي جهت باز و بسته شدن مشخص كنيد. دو را در هر  (over run) حركت  -

برق موتور تا هنگام توقف كامل(كليد قطع اضافي   

 

               تنظیم کلید حد ها                                                                                                              (7-7

.(( مراجعه شود7-4وضعيت دستي. ) به بخش ) دادن درقرار  -  
 

( تنظیم وضعیت بسته )منطقه سیاه (1-7-7  

را نيز مد  (7-6) بخش امکان حركت اضافي ذكرشده در بسته شود. بگردانيد تا شيركامالً قدر جهت عقربه های ساعت آن فلکه را در -

 E)شماره 16شکل صفحه ) نظر قرار دهيد.

درجه 98مي شود. به ازای هر  شنيده صدای درگيرشدن احساس و درجهت فلش بچرخانيد. داده و ن فشارطرف پاييه را ب  A ميله  -  

مقابل  Bرا بچرخانيد تا نشانگر  Aعبور كند مجدداً ميله  Cيک دور مي چرخد. وقتي نشانگر از نقطه  B، نشانگر Aچرخش ميله  

 قرار گيرد. Cنقطه 

برداشتید، این میله به محل اصلی خود به طرف بیرون  Aاینکه فشار را از روی میله ز اتذکر: اطمینان حاصل کنید پس 

 بازگردد.
 

(( تنظیم وضعیت باز )منطقه سفید2-7-7  
 باز شود. قدر بچرخانيد تا شير كامالً فلکه را در جهت عکس عقربه های ساعت آن -

 ( مي باشد.7-7-1) بخشقرار گيرد. ساير اقدامات مشابه  Fل نقطه مقاب Eرا در جهت پيکان آنقدر بچرخانيد تا نشانگر  Dميله  -

(DUO Switch) نظیم وضعیت میانیت (3-7-7  

.موتور باید با یکدیگر یکسان باشد، و جهت حرکت می میانیطرف نقطه تنظیه تذکر : جهت حرکت ب  

(E شماره  16مطابق شکل صفحه ) .وضعيت مياني مورد نظر قرار دهيد شير را در -  

.را مشاهده كنيد  H و نشانگر  را بچرخانيد  G ، ميله جهت بسته شدن در وصل موتور برای قطع و -  

( شرح داده شده است.(7-7وركه در بخش )همانط)  

. كنيد مشاهده را  L نشانگر  و را بچرخانيد  K - ميلهجهت باز شدن در وصل موتور قطع و برای ،  

.(( شرح داده شده است7-7نطوركه در بخش ))هما  
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 (Torque Switch) تنظیم کلید گشتاور( 8-7  

تذکر: گشتاور تنظیم شده برای عملگر باید برای شیر مناسب باشد. اگر عملگر توسط سازنده شیر تعبیه شده باشد،  

های الزم لذا در آن فقط با موافقت شازنده شیر باید انجام شود. )مطابق شکل صفحه   Fتنظیم در زمان آزمایش شماره 

 (Fماره ش 15

.ر دارد باز كنيدرا كه روی صفحه نمايش گشتاور قرا  O هر دو پيچ  -  

.ر مقابل نقطه مورد نظر قرار گيردد دكمه تنظيم گشتاور را بچرخانيد تا -  

محکم كنيد . را مجدداً  O پيچهای  -  

 ام دهد یا موتورکلید گشتاوردرحالت دستی هم کار می کند. وقتی که شیر حداکثر حــرکت خود را انجــــ تذکر:

  توســـط کلید حد خاموش شود، کلید گشتـــاور به عنوان رله محافظ بار اضافـــی عمل می نماید.

به محل قرار گرفتن  . يک اليه نازك گريس ضد اسيده و مطمئن شويد اورينگ سالم باشدمحل قرار گرفتن درپوش را تميز كرد -

.درپوش بماليد  

.ده و پيچ های شش گوش را محکم كنيددرپوش را در جايش قرار دا -  

زمان خرید( نشانگر مکانیکی )سفارش مخصوص در تنظیم (9-7   

درجه از حالت باز تا حالت بسته و بالعکس حركت مي كند . 188ديسک نشانگر تقريبا   

كند اين چرخ دنده يردركورس تغي دور تعداد باشد قرار عملگر های آئوما نصب شده است. اگر يک چرخ دنده كاهنده مناسب در

 (Gشماره  16)مطابق شکل صفحه كاهنده نيز بايد عوض شود. 

 

.ه حركت در آوريد تا شير بسته شودعملگر را ب -  

.فلش درمقابل هم قرار گيرنـد تا با قدر بچرخانيد روی شيشه نشانگــــر را آن              صفحه دارای عالمت )بسته (       -  

.د تا شير باز شودلگر را روشن كنيعم -  

.ا با فلش در مقابل هم قرار گيرنـدقدر بچرخانيد ت روی شيشه نشانگر را آن   صفحه دارای عالمت )باز (                -  

 

تنظیم (7-11 مقاومت  متغیر(Setting of potentiometer) )سفارش مخصوص درزمان خرید (  

.در حالت اتوماتيک شير را ببنديد -  

%= بسته (8%= باز و188) دهيد. قرار ابتدای مقاومت متغير ومت را در، زبانه مقا R2 با چرخاندن ميله  -  

روی منبع، تنظيم نهايي را بريد، با استفاده ازدكمه تنظيم مي را بکار مقياس درصد دهنده با نشان و آئوما  PS O1 وقتيکه منبع  -  

(E شماره  16)مطابق شکل صفحه  .انجام دهيد   

اتيک شير را باز كنيد.حالت اتوم در  

% را نشان دهد.188كنيد تا نشانگر  ، حداكثر را تنظيمدر منبع تغذيه  
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()سفارش مخصوص درزمان خرید  G,IWG 11-7) تنظیم انتقال دهنده  

میلی آمپری  21 تا 4 رشته ای و 4یا  3میلی آمپری برای سیستم های  21تنظیم مقدار واقعی سیگنال صفر تا  (1-11-7

: رشته ای 2برای سیستم   

 

رشته  2يستم برای س ميلي آمپر 4رشته ای و 4يا  3پر برای سيستم صفر ميلي آم معموالً).لگر را روشن كنيد تا شير بسته شودعم -

 (E شماره 16ای( ) مطابق شکل صفحه 

 
 

در وضعيت شروع مکانيکي قرار دهيد : را  R2 ارسال كننده   -  

.د تا توقـــف احساس شـودبچرخاني ا در جهت كم شدن جريان خروجـي آنقدرر        ميله ورودی ارسال كننده         -  

      ميله تنظيم مقاومت متغيير -    L رو به افزايش گذارد. جريـــان خروجــــي تا را در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد 

ميلي آمپر برای حالت 1/8تقريبي تا يک جريـــــان  جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانيد در را  L  رميله تنظيم مقاومت متغيي -
                                                                          

قطه صفر الکتريکي . اين امر اطمينان مي دهد از نرشته ای مشاهده شود 2برای حالت  ميلي آمپر 1/4رشته ای و يا جريان  4يا  3

. عبور نکرده ايم  

.وشن كنيد تا شير به حالت باز درآيدعملگر را ر -  

.ميلي آمپر تنظيم كنيد 28( برای  )تقويت كننده / دامنه را  M            max مقاومت متغير  -  

تنظيم را  ، در صــورت لزوم مجدداًرا كنترل كنيد. نقطه صفر معين شده بسته در آيد حالت كامالًه عملگر را روشن تا شير ب مجدداٌ -

 انجام دهيد

.. 

 

RWG5020Ex 
 سیستم دو سیمی

RWG 4020 
 1 مشخصات فنی

 سیستم سه یا چهار سیمی سیستم دو سیمی

میلی آمپر  4-21 میلی آمپر  4-21  میلی آمپر  1-21   

میلی آمپر  4-21  
I روجی جریان خ  2 

  

11-5/28 و  VDC 14VDC+IxRB

و+ -15%  

ولت 31حداکثر  

-33VDC 15+% و-  

18  
Uv ولتاژ تغذیه   3 

 

میلی آمپر 21 میلی آمپر 21   
میلی آمپر  21میلی آمپر در  24

 جریان خروجی
 4 حداکثر جریان کششی

  

(UV-15V)/21mA (UV-14V)/21mA 611 اهم حداکثر مقاومت خارجی  
R 

 b 5 

O
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  : رشته ای 4یا  3میلی آمپری برای سیستم  21تا  4تنظیم مقدار سیگنال  (2-11-7
.ضعيت بسته را انجام دهيدمربوط به و اقدامات (7-11-1)مانند مراحل ذكر شده در بند  -  

عملگر را روشن تا شير در وضعيت باز قرار گيرد. -  

.ميلي آمپر جريان تنظيم كنيد 16ی برا را   M           max مقاومت متغيير  -  

.ا در وضعيت كامالٌ بسته قرار گيردحركت در آوريد ته را ب دوباره عملگر -  

ميلي متر اضافه مي شود، 4 خود به جريان انتهاييه ب . خودميلي آمپر تنظيم كنيد 4اوليه را  جريان  L       وسيله مقاومت متغيره ب -
    

.ميلي آمپر تنظيم شده اسـت 28تا  4در نتيجــه جريان خروجي بين   

.انجام دهيد در وضعيت بسته و باز قرار دهيد در صورت لزوم تنظيم را مجدداً را شير مجدداً -  

 

A ماشینکاری مهره میله محرک نوع ( 12-7  

.فلنج نصب شده روی عملگر باز شود نياز نيست  

(C   شماره 16مطابق شکل صفحه ) .( را از جای خود خارج كنيد88-2) مهره نگهدارنده بلبرينگ -

.( خارج كنيد88-2( و رينگهای )88-1مراه با رولبرينگ )( را ه88-3بوش ) -  

.ينگ و رينگها را از بوش جدا كنيدرولبر -  

.اخ كاری، داخل تراشي و رزوه كنيدبوش را سور -  

: موقع داخل تراشی بوش دقت شود که قطعه کار دور باشد.ذکرت  

.محل رزوه شده را تميز كنيد -  

.و بر روی بوش رزوه شده قرار دهيد رافيتي چرب نمودهرولبرينگها و رينگها را با گريس گ -  

  .قرار گيرند در داخل فلنج اتصال قرار دهيد و دقت كنيد زبانه های بوش دنده شـده درداخل شيارها قطعات فوق را -

.ل خود بچرخانيد تا به انتها برسددرپوش را در مح -  

 از طريق گريس خور مقداری گريس وارد كنيد -

 

دارینگه (13-7  

باشد در  نخــــوردهنقل و نصب صدمه ای  رنگ سطح عملگر را بعد از راه اندازی کنترل کنید تا در موقع حمل و :تذکر

 صـورت صدمه دیدگی آن را سریعاً برطرف تا از خورندگی جلوگیری شود .

. مهم ی شوند عمر طوالني خواهند داشتازكه به طرز صحيحي راه اند های آئوما به نگهداری كمي احتياج دارند و در صورتيعملگر -

بسته شده باشد تا آب و گرد و  است اورينگهای درپوش ها سالم و صحيح در جای خود قرار گرفته و گلند كابل محکم در جای خود

 غبار داخل قسمت های مختلف عملگر نشود.

ار آن را به طور آزمايشي روشن كنيد تا مطمئن شويد ب هر شش ماه يک ،زماني دير به دير استفاده مي شوداگر از عملگر در فاصله  -

 هميشه آماده كار است.

گيربکس را كنترل و محکم كنيد. های بين عملگر و بدنه شير يا بار پيچ ازگذشت شش ماه از راه اندازی و سپس هر سال يک بعد -  

 : Aصورت استفاده از عملگر با فلنج اتصال در 

 جداگانه انجام گیرد. : گریس کاری میله شیر بایدتذکر

 .روغن شده برای چند سال دوام داردكه دركارخانه پر از  . جعبه دنده،گريس پمپ گريس خورها را پركنيد بار با هر شش ماه يک

 ، ارسال خواهد شد.خواستيات دستورات نگهداری در صورت در يجز

O



 شركت ميراب تخليه مخروط ثابتشير  نگهداریبهره برداری و  نصب،ل دستورالعم

 
 

 

 ML-FCFD-1095F                                                                         شرکت میراب : تولیدکننده شیرآالت صنعتی

 06 از 06 صفحه                                                    82خیابان  – 01کیلومتر  –جاده مخصوص کرج  –آدرس : تهران 

 55454641تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


