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-1   معـرفـی
گاورنر سرعت، یک دستگاه ایمنی می باشد. سیستم کلی آسانسور و گاورنر در شکل (1-1) نشان داده شده است. 

 

        همان طور کـه در شکل باال نشان داده شده است، گاورنر توسط سیم بکسل به کابیـن متصل است.  در نتیـجه سرعت خطـی سیم بکسل

گاورنر و سرعت  خطی کابین یکی است. در صورتی که سرعت کابین بنا به هر دلیلی از سرعت نامی تجاوز کند (چه در سمت باال و چه در

سمت پایین)، گاورنر اضافه ي سرعت را تشخیص داده و باعث توقف کابین می شود.

“سرعت عملکرد گاورنر مربوط به ترمز ایمنی کابین باید حداقل 115% سرعت نامی وکمتر از موارد زیر باشد:

یا 0/8 متر بر ثانیه براي ترمز ایمنی از نوع لحظه اي به جز نوع غلطکی،   - الف

یا    1 متر بر ثانیه براي ترمز ایمنی از نوع غلطکی،  - ب   

 - پ  1/5 متر بر ثانیه براي ترمز ایمنی لحظه اي با اثر ضربه گیر و براي ترمز ایمنی تدریجی که براي سرعت هاي 1 متر بر ثانیه و کمتر

 یا          استفاده می شود،

-ت                           بر حسب متر بر ثانیه براي پاراشوت ایمنی تدریجی که در سرعت هاي بیش از 1 متر بر ثانیه استفاده می شود.”

      گاورنر باید به منظور تعمیر و نگهداري در دسترس باشد. در صورتی که گاورنر در داخل چاه نصب شده باشد، باید بتوان از خارج از چاه

به آن دسترسی داشت. قبل از این که کابین توسط سیستم ایمنی (پاراشوت در جهت باال یا پایین) متوقف شود، باید سیستم محرکه ي آسانسور

توسط یک وسیله ي ایمنی برقی (مانند سوییچ) متوقف شود. 

0.25
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: سیستم گاورنر سرعت ( )1-1

چرخ باالي گاورنر سرعت

چرخ پایین گاورنر سرعت

موتور

وزنه ي تعادل
کابین

زنجیر جبران

فنر کششی گاورنر سرعت

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.

commercial
NIKAN

www.NIKANLIFT.com



     بعد از آزاد شدن پاراشوت ایمنی، گاورنر نباید به طور خودکار آماده به کار شود، باید با کمک یک وسیله ي ایمنی برقی (مانند سوئیچ)

آسانسور (تا وقتــی که گاورنر بـه حالت عادي برنگشته)، ممانعت کنـد.  قطـر نامــی طناب مـورد استفـاده در گاورنرهـاي از حـرکت مجـدد

متروپالست حتماً 6 میلیمتري باشد.

 2- عالئم مورد استفاده در این راهنما

این عالمت به این معنی است که نباید هیچ گونه تنظیم و تغییري اعمال شود.

این عالمت به این معنی است که، با توجه به ریسک باال باید حداکثر احتیاط در نظر گرفته شده

و دستورالعمل ارائه شده به صورت کامل اجرا شود.

3 - قوانین کلی 
این دستورالعمل نه تنها جهت نصب راحت و به صورت ایمن می باشد، بلکه براي نگهداري تجهیزات امنیتی نیزآماده شده است.

     قبل از نصب، بایـد چاه آسانسور از مالت و اضافات باقیمانده در نتیجه اجـراي کارهاي ساختمانـی به طورکامل تمیـز شود، همچنین ریـل

آسانسور نیز باید بـه طورکامل تمیز گردد.  محصول بعد از اتمام تنظیمات الزم بـه کاربر تحویل داده مـی شود، بنابر ایـن مهر و موم محصول

خریداري شده باید بررسی شود.

     محصوالتی که مهر و موم آنها از بین رفته و یا در حین حمل و نقل آسیب دیده باشد، نباید مورد استفاده قرارگیرد. نصب محصوالت باید

کتابچه ي راهنما توسط کاربر انجام شود، در غیر این صورت خطا در نصب می تواند از کارآیی دقیقاً با توجه به توضیحات مشخص شده در

درست محصول جلوگیري کند. این محصول براي کاربردهاي آسانسور ساخته شده است. بنابراین، در صورتی که در جایی غیر از آسانسور

مورد استفاده قرارگیرد، مسئولیت مشکالت به وجود آمده بر عهده ي کاربر خواهد بود. عملیات نصب باید توسط متخصصین مجرب و داراي

اطالعات کامل در مورد طریقه ي نصب، نوع نصب و ...  انجام شود .

این دستورالعمل باید در دسترس افرادي که از این قطعات استفاده می کنند باشد.

ابتدا دستورالعمل به طورکامل مطالعه شود، بعد نسبت به نصب اقدام گردد.

مسئولیت خطاي اتفاق افتاده در حین نصب کامال بر عهده ي شرکت نصاب میباشد.

نباید بدون رضایت شرکت تولیدکننده، تغییراتی بر روي محصول اعمال شود.

قطعات جانبی باید از شرکت تولیدي تهیه شده و قطعات غیر اصل نباید استفاده شود.
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4 - نصب و راه اندازي عمومی

) : نماي روبرو از گاورنر )2-4
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دکمه تست رویزیون:

در طول ایـن فرآیند دکمه بایـد بـه طور مداوم فشـار داده شود تا کم سـرعت (رویزیون) استفاده مـی شود.      این دکمه در آزمون هاي ترمز

پاراشوت عمل کند. بـه منظور آزاد کردن آسانسور از قفل، فشـار دادن دکمه را متوقف کنید و آسانسور را در خالف جهتــی که قفل شـده

است به حرکت در بیاورید.

     گاورنر سرعت حداقل با دوعدد پیچ رولپالك مخصوص بتون، به صورت متقارن (از دو طرف گاورنر) به کف ثابت شود. فرآیند نصب

در حین عمل قفل شدن گاورنر، به طناب آن حداقل نیروي کششی با توجه به دستورالعمل هاي مشخص شده بر روي محصول انجام شود. باید

300 نیوتن وارد می شود؛ بنابراین تنش بایدبررسی شود. درصورتی که طناب مربوط به گاورنر شل یا سفت شود (با توجه به اثر تنش به علت

در ایـن که  چرخشـی حرکت مـی کند به سمت پایین یا باال به صورت  چرخ گاورنر طول کشیدگی،شکستگـی و دالیل دیگر اتفاق مـی افتد)،

صورت سوییچ هاي امنیتـی بایـد عمل کنند، (EN 81 – 1 / 9.9.11.3) بنابر ایـن باید اطمینان حاصـل شود کـه سوییچ ها درست عمـل

می کنند ، در غیر این صورت فرآیند نصب به درستی انجام نشده است.

     چرخ پایین باید تنها با استفاده از فنر(یا وزنه) که براي کشش قرار داده شده، تضمین شود. سیستم باید در برابر شرایطی از قبیل کشش فنر

محافظت شود. طناب باید در کانال تست قرار گیرد و محصول باید پس از فرایند نصب، آزمایش و کنترل شود که سوییچ ها به طور صحیح

عمل می کنند. فنرهاي تنش باید در فرآیند تست به سوراخ اتصال تجدید نظر قرار گیرد.

A-3 (4-3) : گاورنر با سیستم

دکمه ي تست رویزیون

A-3  بوبین
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5 - هشدارهاي مهم: 

6 - نمونه لیبل

     تنظیم نادرست یا در جهت اشتباه قرار دادن محصول ممکن است منجر به سقوط کابیـن شود. در صورت  نیاز به هرگونه تغییر در شرایط

جدید، ضروري است که این تغییرات به اطالع شرکت برسد و توسط پرسنل مجاز انجام شود.

بازیابی پس از فعال شدن گاورنر باید توسط پرسنل مجاز انجام شود. هر نوع خطر ایجاد شده از تغییرات در محصوالت تولیدي        عملیات

بدون اطالع شرکت تولیدکننده و استفاده ي نادرست از آن، تحت مسئولیت شرکت مونتاژ است.

      استفاده ي دوباره از تجهیزات بعد از فعال شدن دستگاه هاي حفاظتی فقط در صورتی که از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل شده است

مجاز می باشد. (گاها بعد از فعال شدن دستگاه هاي حفاظتی بعضی از قطعات دچار تغییر شکل و عیب میشوند). اتصاالت الکتریکی دستگاه

باید به طورکامل برقرار باشد. شماره سریال، سرعت عمل و حداکثر سرعت قفل در روي محصول مشخص شده است.

بدون اطالع شرکت تولیدي ، تحت هیچ شرایطی نمی توان در دستگاه ایمنی
 تغییراتی از قبیل افزودن، استخراج یا تنظیم انجام داد.

پس از 20 بار عمل کردن، دستگاه ایمنی باید دوباره تنظیم شود و قطعات آن بایستی جایگزین شود.

(6-1) : نمونه لیبل
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- 9 اتصاالت الکتریکی

شرایط مهم و قابل توجه 8 - 

جزئیات تعمیر و نگهداري 7 - 

الف) شکل بیرونی سوییچ 

: شکل بیرونی  و اتصال الکتریکی رگوالتور و چرخ پایین آن (9-1)

1-9) سوئیچ:  طرح نمودار اتصال الکتریکی رگوالتور و چرخ پایین در شکل (1-9) نشان داده شده است:

تحت هیچ شرایطی نباید هیچگونه تعمیري در وسیله حفاظتی انجام شود.

اگر الزم باشد، قطعات را می توان با تأیید شرکت تولیدي جایگزین کرد.

عملیات نصب باید توسط پرسنل متخصص انجام شود.

این تجهیزات امنیتی مطابق با استانداردهاي ایمنی تولید شده است. با این وجود، لطفا در طول فرآیند نصب

از لباس و مواد محافظ استفاده شود.

لطفا براي جلوگیري از سقوط و هرگونه تغییر شکل و به منظور جلوگیري از آسیب دیدن محصوالت اقدامات احتیاطی به عمل آید.

لطفا در طول مراحل نصب در مکان هاي با ارتفاع باال، اقدامات احتیاطی الزم را انجام دهید. از کمربند ایمنی استفاده شود و از امن

بودن مکان نصب اطمینان حاصل کنید.

      سوییچ ها در حین نگهداري و بازرسـی به طور منظم کنترل شوند تـا از درست عمل کردن آنها اطمینان حاصل شود. چرخ پایین گاورنر

کنترل شود. باید در مقابل عواملی که مـی تواندعملکرد وزنه کشش را خنثـی کند، محافظت شـود. شیارهاي طناب بایـد در برابر خوردگـی

بررسی شوند، و در صورت خوردگی باید جایگزین شود.

“پس ا ز 20 عملکرد، وسیله حفاظتی باید دوباره تنظیم شود و قطعات آن باید جایگزین شود.”
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ب) کنتاکت هاي داخلی سوییچ 
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  :A-3 2-9) بوبین

1-2-9) نوع عملیات محصول:  

    بوبین A-3  مورد استفاده گاورنر هاي متروپالست، هم 24 ولت DC  و 190 ولت DC  تولیـد مـی شود و با توجه بـه درخواست مشتـري

روي گاورنر نصب می شود.

 

A-3  بدون برق است و میله ي داخل آن مانع از حرکت چرخ گاورنر می شود. وقتی      در حالت توقف کابین در یک طبقه ي خاص، بوبین

کابین مـی خواهد حرکت کند، قبل از موتور، ایـن بوبین برق دار مـی شود و میله ي آن به سمت بیـرون کشیده شده و در نتیجه چـرخ گاورنر

آزاد می شود و بعد از این عملیات موتور برق دار شده و کابین شروع به حرکت می کند.

محدوده ي کارکنتاکت سوئیچ گاورنر مربوط به مدار ایمنی:

حداقل سایز کابل 0/75 میلیمترحداکثر جریان قابل عبور: 3 آمپرحداکثر ولتاژ قابل اعمال 230 ولت

A-3 شکل بیرونی مربوط به گاورنر سیستم : ( )9-2

A-3 شکل بیرونی بوبین مربوط به سیستم :( )9-3

شکل بیرونی و شکل داخلی بوبین مربوط به سیستم A-3 به ترتیب

در شکلهاي (3-9) و (4-9) آمده است.
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همان طور که در شکل (4-9) مشخص شده است، با تحریک بوبین، بازوي مکانیکی آن به سمت داخل حرکت می کند و همزمان بازوي

سوئیچ را به سمت پایین کشیده و آن را فعال می کند.

A-3 (4-9): شکل داخلی بوبین مربوط به سیستم

شکل بیرونی و شکل داخلی این بوبین به ترتیب

در شکلهاي (5-9) و (6-9) آمده است.

:A-3 2-2-9) محدوده ي کار بوبین

3-9) بوبین مخصوص تست رویزیون در آسانسورهاي روم لس:

(5-9) : شماي بیرونی بوبین مربوط به بوبین مخصوص تست رویزون در آسانسور هاي روم لس

ولتاژ قابل اعمال: 24 ولت مستقیم

حداکثر جریان قابل انتقال: 55/0 آمپر

حداقل سایز کابل75/0 میلیمتر

ولتاژ قابل اعمال: 190 ولت مستقیم

حداکثر جریان قابل انتقال: 2/2آمپر

حداقل سایز کابل75/0 میلیمتر

بوبین تست رویزون
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با اعمال جریان به بوبین مخصوص تست رویزیون چرخ گاورنر قفل می شود، ولی سوییچ امنیتی در این لحظه قفل نمی شود.

4-9) بوبین مخصوص ریست سوییچ به حالت عادي در سیستم هاي روم لس:   

شماي بیرونی و شماي داخلی این بوبین به ترتیب در شکلهاي(7-9) و (8-9) آمده است.

) شماي بیرونی مربوط گاورنر روم لس به همراه سوییچ  و بوبین هاي روي آن )7-9

این بوبین داراي دو نوع 24 ولت و 190 ولت DC  می باشد، حداقل سایز کابل 0/75 میلیمتر میباشد.

) شماي داخلی بوبین مربوط به بوبین مخصوص تست رویزیون در آسانسورهاي روم لس )6-9

بوبین ریست سوییچ 

سوییچ 

تست بوبین 
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لسالف) شماي داخلی مربوط به سوییچ و بوبین م ب) شماي بیرونی بوبین مربوط به سیستم ریست سوییچ درآسانسور هاي رو

(9-8) سوییچ گاورنر روم لس به همراه بوبین ریست آن

این بوبین داراي دو نوع 24 ولت و 190 ولت DC  میب اشد، حداقل سایز کابل 0/75 میلیمتر میب اشد.

جریان الکتریکی به بوبین سوئیچ گاورنر نباید بیش از 3 ثانیه اعمال شود. 

توجه داشته باشید که ولتاژ اشتباه به بوبین هاي نصب شده بر روي گاورنر داده نشود، ولتاژ اعمال شده باید با مقدار نوشته شده بر روي لیبل

همخوانی داشته باشد، در غیر این صورت احتمال سوختن بوبین هست.

آزادسازی بعد از قفل کردن گاورنر0 1- 
با حرکت دادن کابین به اندازه 20 تا 30 میلی متر بر خالف جهت قفل شده، سیستم آزاد می شود. 

اتصاالت پاراشوت وشیار  باید بعد از قفل شدن چک شوند.

این عملیات باید در فرم پیوست 1 ثبت شود.

مزایای گاورنر مترو پالست: - 11
داراي بدنه استیل

عملکرد بدون صدا

با توجه به وجود ناخن هاي متقارن در دو  طرف چرخ، به هنگام فعال شدن داراي عملکردي متوازن می باشد

و به سمت چپ یا راست خم نمی شود. 

سوئیچ

بوبین براي
ریست کردن سوئیچ

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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گاورنر هاي متروپالست:  -12 
در حالت کلی، همه ي گاورنر هاي متروپالست داراي چرخ متحرك مشابه هستند؛ تنها نوع کنترل آن ها متفاوت می باشد که به

صورت کنترل دستی یا از راه دور انجام می پذیرد.

Moment 250 گاورنر سرعت دو جهته 

کد محصول : 113

Moment 250-A3 گاورنر سرعت دو جهته 

کد محصول: 114

گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 روم لس

 کد محصول: 115

 گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 روم لس
و مخصوص نسب بر روي ریل

کد محصول: 119

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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Moment 250 1-12) کد 113:  گاورنر سرعت دو جهته

     این گاورنر سرعت براي کار با طناب با قطر 6 میلی متر طراحی شده است. در حین عمل قفل شدن گاورنر، به طناب

آن حداقل نیروي کششی 300 نیوتن وارد می شود.

     این دستگاه که نوعی محدودکننده ي سرعت می باشد، در کارخانه با سرعت آسانسور مورد نیاز مشتري (از 0/4 متر

بر ثانیه تا 2/5 متر بر ثانیه) تنظیم شده و سپس مهر و موم می شود.

     قطعات اصلی گاورنر در شکل (2-12) مشخص شده است:

2- محور یاطاقان  3- چرخ متحرك  4- صندلی متحرك  5- فنرها  6-  ورقه ي ثابت *1- پایه و دیواره  * * *  *

10- صفحه ي قفل  . -  قرقره ي کوچک 120 میلیمتري  9 - ........ *7-  فنرهاي تنظیم سرعت  8 * *

(جهت قفل کردن چرخ متحرك)11- میله هاي مخصوص مرکزسازي صفحه ي قفل  12- درپوش  13- سوئیچ الکتریکی  14- شاسی تست رویزیون  * * *

(1-12) نماي کلی از گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 ؛ کد3 11

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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این گاورنر که به صورت دو جهته کار می کند، در دو حالت فعال می شود:

(2-12) قطعات اصلی گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 ؛ کد3 11

شاستی مخصوص
تست پاراشوت در

حالت رویزیون

) شاستی مخصوص تست پاراشوت در حالت رویزون )12-3

1-1-12) حالت اول؛ تست رویزون: 
جهت تست پاراشوت در سرعت تقریبا صفر، براي این کار باید شاستی روي گاورنر به صورت دستی به داخل فشار داده شود.

این شاستی در شکل شماره (3-12) نشان داده شده است:

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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لطفا به شکل شماره (4-12) الف و ب توجه فرمایید.

الف: دکمه ي مخصوص تست رویزیون آزاد است و چرخ

          داخل گاورنر می تواند آزادانه حرکت کند.

ب: دکمه ي مخصوص تست رویزیون به صورت دستی

       به داخل فشار داده شده است و چرخ داخل گاورنر

       نمی تواند آزادانه حرکت کند.

توجه: سوئیچ  الکتریکی روي این گاورنر در حالت  تست رویزیون ( وقتی شاستی مخصوص تست رویزون به صورت دستی به داخل فشار

            داده شده است)، فعال نمی شود.

2-1-12) حالت دوم:  حالت کار عادي آسانسور

     در زمان کارکرد عادي آسانسور و یا به هر دلیل دیگر (به طور مثال در زمان انجام عملیات نجات اضطراري)، احتمال دارد سرعت کابین

آسانسور به سمت باال یا پایین از سرعت نامی آن بیشتر شود.  گاورنر به واسطه ي طناب ایمنی به کابین متصل است و باعث می شود سرعت

چرخش گاورنر افزایش پیدا کند. در نتیجه قطعات متحرك داخل گاورنر به دلیل نیروي گریز از مرکز تمایل پیدا می کنند به سمت خارج از

محور گاورنر حرکت کنند. اما فنرهاي موجود در سیستم گاورنر تا زمانی که سرعت گاورنر حداقل به 115% بار نامی نرسیده باشد از حرکت

ایـن قطعات به سمت خارج جلوگیري نمایند.  بایـد توجه داشت که در صورت افزایـش سرعت به باالتر از مقدار 115%  سرعت نامـی، ابتدا

سوئیچ الکتریکی درگیر شده (سرعت درگیري سوئیچ الکتریکی از 115% سرعت نامی شروع می شود) و مدار امنیتی سري باز می شود.

    چنانچه اضافه سرعت ادامه داشته (شتاب خطی کابین و شتاب زاویه اي چرخ متحرك مثبت باشد)، بعد از فاصله ي زمانی خیلی کم  و پس

از درگیر شدن سوئیچ  الکتریکی، چرخ متحرك قفل شده، پاراشوت ها فعال می شوند و کابین متوقف می گردد.

(12-5) سوییچ الکتریکی نصب شده بر روي گاورنر

سوئیچ الکتریکی نصب شده بر روي گاورنر را در شکل (5-12) مشاهده فرمایید.

مدار الکتریکی داخلی این سوییچ را در شکل (1-9 ) مشاهده کنید.

) عملکرد دکمه ي مخصوص تست رویزیون روي گاورنر )4-12

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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     توجه داشته باید که سوئیچ گاورنر بعد از عمل کردن، به صورت خودکار به حالت اولیه بر نمیگردد و باید به صورت دستی به حالت اول

برگردد، جهت درك بهتر لطفا به شکل (6-12) الف وب توجه فرمایید:

    فاصله ي لبه ي دکمه ي روي سوییچ از لبه ي سوییچ در شرایط قبل و بعد از تحریک سوییچ در شکل (6-12) نشان داده شده است. بعد از رفع مشکل

پیش آمده و کنترل پاراشوت ها، ریل ها و... ، به طور دقیق ایـن دکمه باید بـه صورت دستـی بـه سمت بیرون کشیده شود و بـه حالت نشان داده شـده در

شکل (6-12) الف در بیاید.

3-1-12) مشخصات فنی گاورنر  کد113

MOMENT
250 040

MOMENT
250 050

MOMENT
250 063

MOMENT
250 080

MOMENT
250 100

MOMENT
250 120

MOMENT
250 160

MOMENT
250 200

MOMENT
250 250

Data/Type

2.5 M/S2.0 M/S1.6 M/S1.2 M/S1.0 M/S0.8 M/S0.63 M/S0.5 M/S0.4 M/S
NORMAL

VELOCITY

(ب)بعد از تحریک شدن سوییچ (الف) قبل از تحریک شدن سوییچ

(6-12) : سوییچ الکتریکی روي گاورنر

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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Moment 250-A3 2-12) کد 114:  گاورنر سرعت دو جهته

      این نوع گاورنر، نه تنها همه ي خصوصیات گاورنر نوع کد 113 را دارد، بلکه داراي یک عدد بوبین (میله ي فلزي داخل این بوبین) و

یک عدد میکروسوییچ الکتریکـی نصب شده بر روي ایـن بوبین مـی باشد. وقتـی موتور برق دار نیست (یعنی کابین در یک طبقه ي مشخص

توقف کرده) این بوبین هم بدون برق می باشد و میله ي فلزي داخلی در مرکز این بوبین (شکل 8-12) مانع از حرکت چرخ متحرك گاورنر

می شود. در نتیجه اگر در حالت توقف کابین، بنا به هر دلیلی کابین حرکت کند ایـن سیستم پاراشوت هاي ایمنـی را فعال کرده و از حرکت

کابین جلوگیري م یکند.

12): نماي کلی از گاورنر سرعت دو جهته Moment 250-A3 ؛ کد4 11 7)-
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   طریقه ي عملکرد دقیقا مثل مدل با کد 113 که توضیح دادیم می باشد. جهت تست پاراشوت در سرعت تقریبا صفر، براي این کار بایستی
نشان داده شده است. به صورت دستی به داخل فشار داده شود. این دکمه در شکل شماره (12-9)  دکمه ي روي گاورنر

(وقتـی دکمه به صورت دستـی به داخل فشار توجه: سوییچ الکتریکـی مربوط به اضافه ي سرعت روي این گاورنر در حالت تست رویزیون

            داده شده است) فعال نمی شود.

A-3 بوبین : (12-8)

: شاستی روي گاورنر سرعت دو جهته Moment 250-A3 ؛ کد 114 ( )9-12

میله ي فلزي داخل بوبین

این گاورنر که به صورت دو جهته کار می کند، در دو حالت فعال می شود:

commercial
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1-2-12): حالت اول؛ تست رویزیون: 

دکمه ي مخصوص
تست پاراشوت در

حالت تست

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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لطفا به شکل شماره (10-12) : الف و ب توجه فرمایید:

الف: دکمه  آزاد است و چرخ داخل گاورنر می تواند

           آزادانه حرکت کند.

به صورت دستی به داخل فشار داده شده است ب: دکمه 

       و چرخ داخل گاورنر نمیت واند آزادانه حرکت کند.

دکمه ي روي گاورنر سرعت دو جهته Moment 250-A3 ؛ کد4 11  : (7-12)

توجـه: بـه هنگام تست رویـزیـون، تاثیرگزاري بوبین و میله ي داخلی بوبین (که در مرکز آن مـی باشد)، بر روي چرخ متحرك گاورنر حتما

           غیرفعال شود. براي این کار بایـد میله ي فلزي را به سمت بیرون کشیده و اهرم فلزي را (که در شکل زیرنشان داده شده) به سمت باال

           هدایت کنیـد و در شکاف روي میله قرار دهیـد تا چـرخ متحرك از ایـن میله آزاد شـود و در حالت بـدون برق، بوبیـن هم بچرخـد.

           کل این مراحل رادر شکل(11-12) مشاهده کنید.

1 2 3

A-3 اهرم بوبین : ( )11-12

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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2-2-12) : حالت دوم؛ حالت کار عادي آسانسور: 

3-2-12) : مشخصات فنی گاورنر  کد114 

     در این حالت جهت حرکت کابین بین طبقات؛ ابتدا بوبین A-3 فعال می شود،  (با برق مستقیم190 یا 24 ولت که از طریق پانو کنترل آسانسور

و به پانو اطالع می دهد که بوبین A-3 چرخ گاورنر تامین می شود.) همزمان سوییچ الکتریکی نصب شده روي این بوبین هم فعال می گردد

را رها کرده است، در این مرحله پانو ابتدا ترمز موتور را رهـا کرده و بـه موتور برق مـی دهد. در حالت کار عادي آسانسور، چنانچه سرعت

کابین بنا بـه هر دلیلـی بیشتر از سرعت نامـی باشد، فنـرهاي داخل گاونر؛ بـه دلیل نیروي گریز از مرکز؛ باز شـده و باعث فعال شدن  گاورنر

می شود که نه تنها پاراشوت ها را فعال کرده و به کابین اجازه ي حرکت نمی دهد بلکه سوییچ الکتریکی روي گاورنر را هم فعال می کند.

     توجه داشته باشیدکه در این حالت، ابتدا سوییچ الکتریکی درگیر شده و موتور الکرتیکی از کار می افتد و بعد از فاصله ي زمانی خیلی کمی

(بعد از توقف موتور) پاراشوت ها فعال می شوند و کابین می ایستد. 

MOMENT
250 040

MOMENT
250 050

MOMENT
250 063

MOMENT
250 080

MOMENT
250 100

MOMENT
250 120

MOMENT
250 160

MOMENT
250 200

MOMENT
250 250

Data/Type

2.5 M/S2.0 M/S1.6 M/S1.2 M/S1.0 M/S0.8 M/S0.63 M/S0.5 M/S0.4 M/S
NORMAL

VELOCITY
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3-12) کد 115:  گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 روم لس

      عملکرد این نوع گاورنر مشابه کد 113 می باشد، با این فرق که این نوع گاورنر در سیستم هاي روم لس مورد استفاده می باشد و گاورنر

زیر نشان داده شده است: داخل چاه و بر روي پروفیل نصب می شود؛ لذا داراي دو عدد بوبین اضافه میب اشد که در شکل  (12-13) 

): نماي کلی از گاورنر سرعت دو جهته روم لس Moment 250 ؛ کد5 11 )12-12
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استفاده      در سیستم هاي روم لس، گاورنر داخل چاه آسانسور مـی باشد و دسترسی بـه آن ممکن نیست، بنابر این براي کنترل آن از بوبین ها 

می شود (نشان داده شده در شکل 12-13) که از داخل پانو برقی کنترل می شود. شرح کار این بوبین ها در زیر توضیح داده شده است:

     بوبین شماره یک: جهت تست رویزیون، بایستی چرخ داخل گاورنر قفل شـود، با برق دار شدن این بوبین، میله ي فلزي که داخل ایـن

بوبین می باشد به حرکت در م یآید و مانع حرکت چرخ متحرك می شود. (ب وبین شماره یک در شکل 12-13 نشان داده شده است.)

     بوبین شماره دو: در حالتـی که سرعت کابین از سرعت نامـی بیشتر شود؛ گاورنر فعال مـی شود و میکروسوییچ روي ایـن گاورنر عمل

کرده و برق موتور الکتریکی آسانسور را قطع می کند. این میکروسوییچ به صورت خودکار به حالت اولیه برنمی گردد، از طرفی رگوالتور

داخل چاه آسانسور می باشد و امکان دسترسی ندارد، لذا با تحریک بوبین شماره دو (بوبین شماره ي دو در شکل 12-13 نشان داده شده است.)

از طریق پانو الکتریکی این سوییچ به حالت اول برمی گردد.

) : بوبین هاي گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 روم لس ؛ کد 115 )13-12

این گاورنر (کد 115) در دو حالت فعال می شود:

توضیحات این دو حالت فعال در صفحه ي بعد آمده است.

بوبین شماره ي یک: جهتبوبین شماره ي یک: جهت
فعال کردن گاورنر از راهفعال کردن گاورنر از راه
دور جهت تست رویزیوندور جهت تست رویزیون

بوبین شماره ي یک: جهت
فعال کردن گاورنر از راه
دور جهت تست رویزیون

بوبین شماره دو: جهت آزاد کردنبوبین شماره دو: جهت آزاد کردن
سوییچ گاورنر بعد از این که گاورنرسوییچ گاورنر بعد از این که گاورنر

فعال شد (کنترل از راه دور)فعال شد (کنترل از راه دور)

بوبین شماره دو: جهت آزاد کردن
سوییچ گاورنر بعد از این که گاورنر

فعال شد (کنترل از راه دور)

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.
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3-2-12) مشخصات فنی گاورنر  کد 115

MOMENT
250 040

MOMENT
250 050

MOMENT
250 063

MOMENT
250 080

MOMENT
250 100

MOMENT
250 120

MOMENT
250 160

MOMENT
250 200

MOMENT
250 250

Data/Type

2.5 M/S2.0 M/S1.6 M/S1.2 M/S1.0 M/S0.8 M/S0.63 M/S0.5 M/S0.4 M/S
NORMAL

VELOCITY

1-3-12) حالت اول: حالت کار رویزیون

2-3-12) حالت دوم:  حالت کار عادي آسانسور

(توضیحات در مبحث گاورنر (کد 113) آمده است.). جهت تست پاراشوت در دقیقا مشابه گاورنر (کد 113) میب اشد،      طریقه ي عملکرد

بـه با تحریک بوبین از راه دور بایـد دکمه ي روي گاورنر سرعت تقریبا صفر، براي ایـن کار همانطور که در صفحه ي قبل توضیح داده شـد،

داخل فشار داده شود که در نتیجه ي این کار چرخ متحرك قفل می شود.

     در حالت کار عادي آسانسور (مشابه عملکرد دیگر گاورنرها)، چنان چه سرعت کابین بنا به هر دلیلی بیشتر از سرعت نامی باشد، فنرهاي

و اجازه را فعال مـی کند که نـه تنها پاراشوت ها مـی شوند و باعث فعال شدن گاورنر مـی شود داخل گاورنر؛ به دلیل نیروي گریز از مرکز؛ باز

بلکه سوییچ الکتریکی روي گاورنر هم فعال می شود. حرکت به کابین نمی دهد

فاصله ي زمانـی خیلـی و بعد از شده و موتور الکترتیکی از کار مـی افتد      توجه داشته باشید که در این حالت، ابتدا سوییچ الکتریکی درگیر

فعال شده وکابین متوقف می شود.  کمی (بعد از توقف موتور) پاراشوت ها
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MOMENT
250 040

MOMENT
250 050

MOMENT
250 063

MOMENT
250 080

MOMENT
250 100

MOMENT
250 120

MOMENT
250 160

MOMENT
250 200

MOMENT
250 250

Data/Type

2.5 M/S2.0 M/S1.6 M/S1.2 M/S1.0 M/S0.8 M/S0.63 M/S0.5 M/S0.4 M/S
NORMAL

VELOCITY

1-4-12) مشخصات فنی گاورنر  کد 119

4-12) کد 119:  گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 روم لس تیپ ریل

(14-12) : نماي کلی از گاورنر سرعت دو جهته Moment 250 روم لس تیپ ریل ؛ کد 119

     عملکرد ایـن نوع گاورنر مشابه گاورنر (کد 115) مـی باشد که دو عـدد بوبین جهت کنترل از راه دور  دارد وکلیـه ي توضیحات تکنیکال

در مورد طریقه ي کار هم مشابه گاورنر (کد 115) می باشد.

ت فاوت  که این نوع گاورنر در سیستم هاي روم لس  مستقیما بر روي ریل نصب می شود. با این
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 تصاویر و اندازه گیري ها در این دستورالعمل براي استفاده ضروري هستند.

 این مقاله را نمی توان بدون اجازه کپی کرد.

شرکت ما مسئول خطاهاي چاپی نیست.

commercial
NIKAN

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.

commercial
NIKAN

 تنظیم کننده: آقاي حسین بختیارزاده از شرکت متروپالست

و بازرگانی نیکان
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