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شودموتورگيربكس روشن نمي*   

كليد انتخاب دستي يا اتوماتيك را روي حالت دستي قرار دهيد و استارت را
: فشار دهيد اگر موتور شروع به كار نكرد موارد زير بايد كنترل شونــد 

 بايد روشن باشند در غيراينسه عدد سيگنال باالئي روي درب تابلو. 1
صورت فيوزهاي مربوطه را بايد كنترل نمود

اگر سيگنال باالي استوپ روشن شده بود، به علت اضافه بار موتور. 2
متال باعث قطع حركت موتور شده است گيربكس بوده كه رله بي

  آبي رنگ  RESET پس از زمان يك دقيقه با  فشار دادن دكمه
اگر اين . گنال  باالي  استوپ  بايد خاموش شودمتال  ، سيروي  بي

متال اشكال داردسيگنال خاموش نشد احتماال رله بي
اگر سيگنال باالي استارت روشن شود، كليد انتخاب دستي يا اتوماتيك بايد كنترل شود،  در صورت سالم بودن آن اگر كنتاكتور عمـل                      . 3

متـال سـوخته و يـا اينكـه خـوب بـه       كتور عمل كرد ولي موتور روشن  نشد ، رلي بي در موردي كه كنتا. نكرد ، كنتاكتور اشكال دارد      
.كنتاكتور وصل نشده است و يا موتور سوخته است 

.اگر با فشار دادن استارت سيگنال باالي استارت روشن نشد موارد زير كنترل شود . 4
اي اگر سوخته ، تعويض شودفيوز شيشه. 5
ممكن است كه شستي استوپ يا استارت ، درست كار نكنند. 6
اي خوب نصب نشده و يا اينكه سوخته باشداحتمال دارد كه رله شيشه. 7

با فشار دادن استارت موتور روشن ميشود ولي پس از رها كردن استارت موتور متوقف ميشود*   

:  زير بايد كنترل گردداشكال مربوط به سنسور داخل گيربكس دانخوري ميباشد كه موارد
بعلت نزديك شدن هرزه گرد به سنسور موتور متوقف شده. 1
جهت آزمايش سنسور ، برق را از تابلوي اصـلي قطـع نمـوده و در قـسمت جعبـه                    ( سوختن سنسور باعث توقف موتور شده است        . 2

6 و5رده و يا يك قطعه سيم ترمينـال    از ترمينال باز ك    ) 6 و   5شماره  (تقسيم پشت گيربكس ، دو رشته سيم مربوط به سنسور را            
را بهم وصل كنيدو سپس استارت را بزنيد اگر موتور شروع به حركت نمود معلوم ميشود كه سنسور مشكل دارد و بايد عوض شود         

. )در غيراين صورت سنسور سالم است 

مواردي كه قبل از برطرف شدن عيب بايد رعايت نمود *   

طع شده باشدبرق تابلوي اصلي بايد ق. 1
هـاي مربوطـه در    با توجه به شـماره    ( اي از ترمينال تابلو تا جعبه تقسيم پشت گيربكس دانخوري بايد كنترل شود               رشته 7اتصال كابل   . 2

)نقشه راهنما 
پس از قطع برق از تابلو ، اقدام به تعويض قطعات و يا سرويس دستگاه شود. 3


