جدول عيبيابي
خرابي

 -١برد روشن نمي شود

 -٢چراغ سبز روشن مي شود

ولي چشمك مي زند

 -٣حركت غير عادي درب

 -٤برد لرن نمي شود ) روشن

مي شود ولي حركت ندارد و يا
درست لرن نمي شود(

 -٥درب در طول مسير متناوب

باز و بسته مي شود

 -٦درب در انتها ضربه مي زند

 -٧برد در حالت اتوماتيك

فرمان نمي گيرد

علت خرابي

شماره

راه حل

نشانه خرابي

١-١

سوختگي فيوز

 Ledسبز رنگ جلوي برد خاموش است در حاليكه  LEDمنبع تغذيه روشن است

تعويض فيوز در نمايندگي

٢-١

خرابي منبع تغذيه

 Ledسبز رنگ منبع تغذيه خاموش است

تعويض منبع تغذيه در نمايندگي

٣-١

نصب اشتباه يا قطعي سيم هاي پاور ورودي به

 Ledسبز رنگ جلوي برد خاموش است در حاليكه  LEDمنبع تغذيه روشن است

اتصال سيمها مطابق نقشه سازنده

٤-١

سوختگي ميكرو

 Ledسبز رنگ جلوي برد روشن ولي  ledقرمز رنگ خاموش است و برد هيچ حركتي

تعمير برد در نمايندگي

٥-١

خرابي كليد ON/OFF

اهرم كليد حركت نمي كند و برد را نميتوان توسط آن روشن و خاموش نمود.

تعمير برد در نمايندگي

١-٢

وجود اتصال كوتاه

با روشن كردن برد led ،سبز رنگ روي برد روشن و خاموش مي شود.

تعمير برد در نمايندگي

١-٣

عدم اجراي صحيح فرايند لرنينگ

حركت غير عادي /ضربه مي زند /مكرر باز و بسته مي شود /حركت با سرعت پائين

انجام فرايند لرنينگ بصورت صحيح

٢-٣

عدم نصب صحيح مكانيكي  /شل بودن تسمه تايم

حركت غير عادي  /حركت با سرعت پائين

برطرف كردن مشكل مكانيكي

٣-٣

خرابي انكودر

عﻼيم ظاهري شكستگي در انكودر ديده مي شود /برد لرن نمي شود.

تعويض انكودر در نمايندگي

٤-٣

نصب اشتباه سوكت انكودر

حركت تكه تكه  /حركت با شرعت غير عادي

٥-٣

خرابي موتور

١-٤

خرابي يا جا نخوردن سوكت اينكودر

 Ledقرمز روشن مانده و درب متوقف و در محل خود تق تق مي كند.

٢-٤

خرابي يا سفت بودن كليد لرنينگ

وقتي با فشردن آن برد روشن مي شود led ،رمز رنگ چند چشمك نمي زند و سپس ممتد تﻼش با فشار دادن بيشتر كليد  /تعويض در

٣-٤

خرابي درايو

برد در هنگام روشن شدن حركت ندارد.

١-٥

جا نخوردن سوكت اينكودر به برد

٢-٥

فرمان هاي روي برد

٣-٥

وجود مانع فيزيكي در سيل كابين

٤-٥

عدم اجراي صحيح فرايند لرنينگ

كانكتور

ندارد

تعويض موتور در نمايندگي

روشن نمي ماند /.شكستگي كليد

نصب سوكت انكودر  /تعويض انكودر
نمايندگي

١-٦

عدم اجراي صحيح فرايند لرنينگ

حركت غير عادي /ضربه مي زند /مكرر باز و بسته مي شود /حركت با سرعت پائين

انجام فرايند لرنينگ بصورت صحيح

٢-٦

عدم تنظيم صحيح سرعت كند

برد انتها را تشخيص مدهد ولي ضربه مي زند

تنظيم صحيح سرعت در حالت دستي

٣-٦

عدم نصب ضربه گير ﻻستيكي در

عدم نصب ضربه گير ﻻستيكي در

دريافت ضربه گير از نمايندگي و نصب

١-٧

عدم نصب يا نصب غلط سيم هاي فرمان

 Ledفرمان روي برد روشن نمي شود.

اتصال سيمهاي فرمان مطابق نقشه سازنده

٢-٧

خرابي بخش فرمان بر روي برد

 Ledفرمان روي برد روشن مي شود ولي برد حركت نمي كند و برد در حالت دستي نيست .تعمير برد در نمايندگي

٣-٧

عدم نصب يا نصب غلط سيم هاي فرمان

 Ledهاي داخل برد روشن نمي شود.

٤-٧

قرار دادن جامپر بصورت اشتباه

در سيستم با فرمان دوسيمه) ،(C/CMجامپر متصل است.

برداشتن جامپر و روشن كردن مجدد سيستم.

١-٨

كم بودن مقدار ولوم IM

هنگام باز شدن در led ،قرمز رنگ جلوي برد چشمك مي زند.

اطمينان از عدم وجود مانع در مسير حركت در و

پس از اطمينان از خارج كردن برد از حالت

دستي ،نصب سيم ها مطابق نقشه سازنده صورت

گيرد.

 -٨باز شدن درب در ميان راه
در حين دادن فرمان بسته شو

-٩

 -١٠در حالت اتوماتيك برد درب

قراردادن برد در حالت دستي باز و زياد كردن
ولوم جريان)(IM

٢-٨

كم بودن زمان تابلو

هنگام باز شدن در led ،قرمز رنگ جلوي برد چشمك نمي زند و ledسبز داخل برد روشن افزايش زمان تابلو و تست مجدد

است.

٣-٨

وجود نويز بر روي سيستم انتقال فرمان از تابلو

در حين بسته شو led ،سبز رنگ فرمان براي چند لحظه روشن مي شود.

تغيير سيم كشي فرمان سيستم  /تعمير برد

١-٩

عدم اجراي صحيح فرايند لرنينگ

حركت غير عادي /ضربه مي زند /مكرر باز و بسته مي شود /حركت با سرعت پائين

انجام فرايند لرنينگ بصورت صحيح

 ١-١٠قرار دادن جامپر بصورت اشتباه

در سيستم با فرمان دوسيمه) ،(C/CMجامپر متصل است.

برداشتن جامپر و روشن كردن مجدد سيستم.

 ٢-١٠تغيير فرمان از تابلو

در حالت بسته شو بايد  LEDقرمز داخل برد و در حالت بازشو  LEDسبز داخل برد روشن

تصحيح فرمان تابلو

را پس از بستن  ،دوباره باز مي كند  ٣-١٠كم بودن مقدار ولوم IM

باشد.

هنگام باز شدن در led ،قرمز رنگ جلوي برد چشمك مي زند.

قراردادن برد در حالت دستي و زياد كردن ولوم
جريان)(IM

 ٤-١٠اشكال مكانيكي
 -١١در حالت اتوماتيك پس از

بستن درب ،در ابتدا يا حين

 ١-١١نويز فرمان

در حين بسته شو led ،سبز رنگ فرمان براي چند لحظه روشن مي شود.

تغيير سيم كشي فرمان سيستم  /تعمير برد

 ٢-١١عدم اتصال سري ايمني

پس از بسته شو led ،سبز فرمان روشن مي شود يعني تابلو فرمان باز روي برد گذاشته.

رفع مشكل اتصال سري ايمني

 -١٢در حالت اتوماتيك ،در

 ١-١٢پل كردن فتوسل در بردهاي رله دار

در بردهاي رله دار Led ،سبز رنگ فرمان روشن مي شود ولي برد هيچ حركتي نمي كند

اتصال)پل كردن( پين اول و چهارم سوكت

 -١٣در حالت دستي در فرمان

 ١-١٣خرابي كليد فرمان دستي)منوال(

عدم حركت /حركت غير عادي در زمان فرمان دستي

تعمير برد در نمايندگي

 -١٤تنظيم ولوم ها اعمال نمي

 ١-١٤عدم قرار دادن برد در حالت دستي

تنظيم ولوم ها اعمال نمي شود.

بستن در بطور دستي و سپس تنظيم ولوم

 ٢-١٤شكستگي ولوم

تنظيم ولوم ها اعمال نمي شود.

تعمير برد در نمايندگي

حركت در باز مي شود.

فرمان بسته شو نمي گيرد
نمي گيرد
شود.

فتوسل

