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مقدمه

شــرکت آسانســور بهــران اولیــن تولیــد کننــده موفــق موتــور گیربکــس آسانســور در ایــران مــی باشــد.
ــر  ــا در بخــش موتورهــای الکتریکــی، گیربکــس هــای حلزونــی وب ــه CE اروپ ــن محصــول دارای گواهینام ای
اســاس اســتانداردهای صنعــت آسانســور طراحــی و ســاخته شــده اســت. در تولیــد ایــن محصــول از قطعــات 
ــاال اســتفاده شــده و کلیــه ی مراحــل طراحــی، ریختــه گــری، ســاخت، ماشــین کاری،  ــا کیفیــت ب ــوازم ب و ل
ـی روز جهــان و بهــره گیــری از ماشــین آالت مــدرن CNC انجــام  مونتــاژ و تســت بــر اســاس دانــش فـن
شــده و انجــام تســت هــای مختلــف در شــرایط کاری ســخت، باعــث تضمیــن کیفیــت ایــن محصــول گردیــده 
ــه شــرایط اقلیمــی، محیطــی و عملیاتــی در کشــور ایــران  اســت. در تولیــد ایــن محصــول توجــه ویــژه ای ب

شده که موجب کارایی بهتر این محصول می گردد.
حرکــت نــرم موتورگیربکــس و بــی صــدا بــودن آن در هنــگام کارکــرد، قــدرت بــاال و اســتحکام بــاالی مکانیکــی 
و الکتریکــی از مشــخصه هــای بــارزی اســت کــه ایــن محصــول را قابــل رقابــت بــا ســایر محصــوالت مشــابه 

اروپایی و وارداتی نموده است.

مقدمه:

١



مشخصات فنی موتور گیربکس 

مشخصات فنی موتور گیربکس :

مشخصات فنی گیربکس :

مشخصات فنی الکتروموتور :

موتورگیربکــس هــای مــدل (BL280,BL260,BL240)  بــا موتــور AC2 و VVVF ، ظرفیــت هــای باالبــری مختلــف و 
سرعتهای خطی1 و 1/6 متر بر ثانیه برای سیستم بکسل بندی 1:1 طراحی و ساخته شده است.

ـی موتورگیربکــس هــا بــه تفکیــک الکتروموتــور و گیربکــس درجــداول ذیــل ارائــه شــده  اســت. مشــخصات فـن

٢

Ty
pe Order No. Load (Kg) Max. Speed (m/s)

Max. Static Load 
(Kg)

Traction  Sheave 
Dia. (mm)

Rope Dia. (mm) Rope Qty. GearBox Ratio
GEARBOX Efficiency 

(ɳg)

BE014155A110 450 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE014161A110 500 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE014155V110 450 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE014161V110 500 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE016173A210 630 1 3100 560 10 5 1/44 80
BE016173V210 630 1 3100 560 10 5 1/44 80
BE016173V316 450 1/6 3100 560 10 5 2/53 89
BE016192V316 630 1/6 3100 560 11 5 2/53 89
BE018192V210 975 1 5000 560 12 5 1/44 85
BE0181B2V210 1200 1 5000 560 12 6 1/44 85
BE018192V316 750 1/6 5000 560 12 5 2/53 89
BE0181D2V316 975 1/6 5000 560 12 5 2/53 89
BE0181F2V316 1200 1/6 5000 560 12 6 2/53 89

BL
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0
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قطعات اصلی

بــا توجــه بــه شــکل ذیــل قطعــات اصلــی موتورگیربکــس بــه تفکیــک، شــماره گــذاری و نامگــذاری شــده اســت، از 
این پس در این راهنما از اسامی مشخص شده در این شکل استفاده می گردد.

۹- پیچ تنظیم کفشک ترمز
۱۰- دسته آزاد کردن ترمز

۱۱-  درپوش روغن
۱۲-  نمایشگر سطح روغن

۱۳-  پیچ تخلیه روغن
۱۴- پوسته موتور 

۱۵- جعبه ترمینال الکترو موتور
۱۶- درپوش فن الکتروموتور

۱- فالیویل
۲- فلکه اصلی

۳- حفاظ سیم بکسل
۴- پوسته گیربکس

۵- مگنت ترمز
۶- جعبه ترمینال مگنت ترمز 

۷- کفشک ترمز
۸- پیچ تنظیم فنر ترمز

قطعات اصلی:
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ابعاد موتور

B L 2 4 0

در این بخش مشخصات ابعادی موتور گیربکس به صورت شماتیک مشخص شده است.

٤

Ty
pe Order No. Load (Kg) Max. Speed (m/s)

Max. Static Load 
(Kg)

Traction  Sheave 
Dia. (mm)

Rope Dia. (mm) Rope Qty. GearBox Ratio
GEARBOX Efficiency 

(ɳg)

BE014155A110 450 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE014161A110 500 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE014155V110 450 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE014161V110 500 1 2700 550 10 4 1/43 80
BE016173A210 630 1 3100 560 10 5 1/44 80
BE016173V210 630 1 3100 560 10 5 1/44 80
BE016173V316 450 1/6 3100 560 10 5 2/53 89
BE016192V316 630 1/6 3100 560 11 5 2/53 89
BE018192V210 975 1 5000 560 12 5 1/44 85
BE0181B2V210 1200 1 5000 560 12 6 1/44 85
BE018192V316 750 1/6 5000 560 12 5 2/53 89
BE0181D2V316 975 1/6 5000 560 12 5 2/53 89
BE0181F2V316 1200 1/6 5000 560 12 6 2/53 89
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Order No.
GearBox 

Total Length 
(L)

BE014155A110 806
BE014161A110 806
BE014155V110 774
BE014161V110 774



ابعاد موتور

ایــن نقشــه هــا شــامل  مــوارد ذیــل مــی باشــند کــه بــه منظــور طراحــی مناســب ، تعییــن فضــای مــورد نیــاز 
ــه قســمت هــای  ــوط ب و  پایــه ی مــورد نیــاز جهــت نصــب موتــور گیربکــس و همچنیــن محاســبات مرب

مکانیکی کاربرد دارد.

مشخصات ابعادی: 

B L 2 6 0
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ابعاد موتور

B L 2 8 0
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مشخصات فنی موتورگیربکس

هــر موتــور گیربکــس دارای 2 پــالک اصلــی مشــخصات فنــی می باشــند که در شــکل ذیل نشــان داده شــده اســت. 
پــالک مشــخصات گیربکــس شــامل شــماره ســریال و مشــخصات فنــی گیربکس و پــالک مشــخصات الکتروموتور 

شامل مشخصات الکتریکی موتور و فن خنک کننده می باشند.

پالک های مشخصات فنی:

٧

0000000V132M5.5KW AC2 

4/1650380
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BL 240 550 
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فلکه اصلی موتور

فلکــه اصلــی گیربکــس کــه وظیفــه انتقــال نیــرو از گیربکــس بــه کابیــن آسانســور را دارد، بــر اســاس 
نیروهــای اصطکاکــی عمــل نمــوده و بــه دلیــل اصطــکاک مابیــن ســیم بکســل هــای اصلــی و شــیارهای فلکــه، 

نیروی موتورگیربکس به کابین منتقل می گردد.

زاویه ی داخلی هر شیار در شکل ذیل نشان داده شده است.

مشخصات فنی فلکه اصلی موتور:

٨

Order No.

Gr
oo
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le 

(ß
)

BE014155A110 103
BE014161A110 103
BE014155V110 103
BE014161V110 103
BE016173A210 103
BE016173V210 103
BE016173V316 103
BE016192V316 97
BE018192V210 97
BE0181B2V210 97
BE018192V316 97
BE0181D2V316 97
BE0181F2V316 97



سیستم ترمز

مشخصات فنی سیستم ترمز:
سیســتم ترمــز موتــور گیربکــس آسانســور یکــی از مهمتریــن بخــش هــای ایمنــی در ایــن محصــول مــی باشــد، 
ترمــز ایــن موتورگیربکــس بــه صــورت الکترومکانیکــی بــوده کــه در حالــت معمــول بســته و فقــط توســط نیــروی 
الکتریکــی بــه مگنــت و یــا اهــرم دســتی کــه روی مگنــت ترمــز تعبیــه شــده اســت قابــل بــاز شــدن مــی باشــد. ترمــز 
دارای 2 عــدد کفشــک بــوده کــه لنــت هــای ترمــز بــر روی آن نصــب شــده اســت، ایــن کفشــک هــا توســط 
2 عــدد فنــر بــه ســمت کاســه ی ترمز(کــه بخشــی از فالیویــل مــی باشد)فشــرده شــده و اصطــکاک مابیــن لنــت هــا 
و کاســه ی ترمــز  از حرکــت موتــور جلوگیــری نمــوده وگیربکــس در موقعیــت خــود کامــال" قفــل مــی شــود و تــا 
هنــگام فرمــان بــاز شــدن توســط نیــروی الکتریکــی بــه ســیم پیــچ مگنــت ترمــز و یــا اعمــال نیــرو بــه اهــرم دســتی، 
امــکان حرکــت موتــور وجــود نــدارد. بنابرایــن در صــورت قطــع بــرق و یــا سیســتم هــای ایمنــی آسانســور، سیســتم 
ــه  ــور گیربکــس ب ــز در موت ــروی ترم ــزان نی ــه صــورت خــودکار متوقــف مــی ســازد. می ــز، موتورگیربکــس را ب ترم

مقدار فشردگی فنرها بستگی دارد که در بخش تنظیم ترمز ها به آن اشاره خواهد شد.

توجه: لنت های ترمز در محل کارخانه بر روی کاسه ی ترمز کامال آب بندی شده است.                    

٩



سیستم خنک کننده

یکــی از بخــش هــای مهــم موتــور الکتریکــی، سیســتم خنــک کننــده موتــور مــی باشــد، بــا توجــه بــه اینکــه در 
داخــل موتــور، مســیری بــرای جریــان طبیعــی هــوا بــه منظــور خنــک کــردن ســیم پیــچ هــای داخــل موتــور وجــود 
نــدارد و تــوان اســتارت بــاال در موتــور و کارکــرد آن در ســرعتهای تنــد و کنــد، موجــب افزایــش تصاعــدی حــرارت 
در ســیم پیــچ هــای موتــور الکتریکــی شــده و بــه مــرور باعــث آســیب جــدی بــه آنهــا خواهــد شــد. بنابرایــن 

وجود سیستم خنک کننده برای خنک کردن داخل سیم پیچ بسیارحیاتی می باشد.

سیســتم خنــک کننــده موتــور شــامل یــک دســتگاه فــن ســانتریفوژ می باشــد که با ولتــاژ 220 ولــت متناوب کار 
مــی کنــد کــه هــوا را از محیــط بیــرون بــه داخــل ســیم پیــچ مــی دمــد و جریــان هــوا باعــث خنــک کــردن ســیم 
پیــچ میگــردد. روی بدنــه موتورالکتریکــی یــک دســتگاه ترموســتات نصــب گردیــده کــه فرمانهــای الکتریکــی بــه 
موتــور فــن را صــادر مــی کنــد و در صــورت افزایــش حــرارت فــن خنــک کننــده بــه صــورت اتوماتیــک روشــن شــده 
و تــا زمــان کاهــش دمــا روشــن باقــی مــی مانــد. مشــخصات فــن خنــک کننــده در پــالک موتورالکتریکــی قابــل 

مشاهده است. (موتورهای vvvf درای فن خنک کننده نمی باشند.)

مشخصات فنی سیستم خنک کننده:

١٠

Order No.
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BE014155A110 103
BE014161A110 103
BE014155V110 103
BE014161V110 103
BE016173A210 103
BE016173V210 103
BE016173V316 103
BE016192V316 97
BE018192V210 97
BE0181B2V210 97
BE018192V316 97
BE0181D2V316 97
BE0181F2V316 97



حمل ونقل و انبارداری

موتــور گیربکــس بهــران بــر روی اســتند فلــزی مقــاوم کــه بــه ایــن منظــور طراحــی گردیــده، نصــب و توســط 
جعبــه چوبــی پوشــیده شــده اســت، ایــن بســته بنــدی دارای اســتحکام کافــی بــرای حمــل و نگهــداری موتــور 
گیربکــس مــی باشــد. حمــل و نقــل صحیــح محصــول میتوانــد از بســیاری از عیــوب ناشــی از ضربــه، ســقوط، 

شکستگی و... جلوگیری نماید.

نکاتی در مورد حمل ونقل و انبارداری:

١١



حمل ونقل و انبارداری

۱- از باز کردن جعبه تا زمان نصب خودداری کنید.
۲- برای حمل موتورگیربکس در هنگام بارگیری و تخلیه حتی االمکان از لیفتراک استفاده نمائید.

۳- از قرار دادن موتورگیربکس در معرض باران ،محل های خیس یا آفتاب شدید خودداری نمائید.
۴- در هنگام حمل ونقل از کشیدن موتورگیربکس بر روی زمین جدًا خودداری نمائید.

۵- قــالب تعبیــه شــده در روی موتورگیربکــس بــه منظــور تعمیــرات یــا حرکــت در ارتفــاع کــم در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
هرگز از این قالب برای حمل در ارتفاع زیاد استفاده نکنید.

نکاتی که بایستی در مورد حمل ونقل این محصول در نظر گرفت:

نحوه غلط حمل موتور
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حمل ونقل و انبارداری

۶- بــرای حمــل موتــور گیربکــس توســط جرثقیــل یــا باالبرهــای مشــابه از تســمه هــای مناســب اســتفاده نمائیــد. 
(مانند تصویر زیر)

۷- در هنگام باز کردن جعبه از ابزارهای مناسب استفاده نمائید تا آسیبی به موتورگیربکس نرسد.
۸- وزن موتــور گیربکــس هــای BL۲۸۰ , BL۲۶۰ , BL۲۴۰ بــه ترتیــب حــدود ۲۶۰ , ۳۴۰ و ۳۹۰کیلوگــرم مــی باشــند، 

از بلند کردن یا جابجایی با دست خودداری نمائید.
۹- در زمان حمل به هیچ عنوان به فلکه فالیویل و فلکه اصلی موتور ضربه ای وارد نگردد .

نحوه صحیح حمل موتور
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نصب موتور گیربکس 

موتورگیربکس آسانسور های کششی، عموما" در محل موتورخانه در قسمت فوقانی چاه آسانسور نصب میگردد.
محل نصب موتور گیربکس باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱- کف محل نصب موتور گیربکس می بایست کامال" صاف وتراز باشد.
۲- ارتفــاع ســقف موتورخانــه مــی بایســت بــه انــدازه ای در نظــر گرفتــه شــود کــه امــکان اســتفاده از وینــچ هــا 

یا سایر باالبرهای رایج در هنگام نصب یا تعمیرات آتی براحتی مقدور باشد.
۳- موتورخانه باید دارای روشنایی مناسب حتی در هنگام تاریکی هوا باشد.

۴- موتورخانه باید تحمل وزن موتور گیربکس و سایر تجهیزات آسانسور را داشته باشد.
۵- یک قالب با قدرت تحمل حداقل بار استاتیکی آسانسور، باید در باالی موتورگیربکس تعبیه شود.

۶- تعبیه تهویه ی مناسب جهت خروج گرما و ورود هوای تازه به داخل موتورخانه الزامی است.
۷- آب باران یا برف نبایستی به هیچ عنوان به محل موتورخانه نفوذ کند.

ــه ای  ــه گون ــاع آن ب ــزی نصــب شــود و ارتف ــه فل ــک پای ــر روی ی ــی بایســت ب موتورگیربکــس آسانســور م
محاســبه شــود کــه زاویــه نشســت ســیم بکســل هــا بــر روی شــیارهای فلکــه، بتوانــد نیــروی اصطــکاک مــورد 
نیــاز جهــت انتقــال بــار مــورد نیــاز را تأمیــن نمایــد، همچنیــن بــر روی پایــه موتورگیربکــس بایــد محلــی بــرای 

نصب فلکه هرزگرد در نظرگرفته شود.
در محــل قرارگیــری موتورگیربکــس بــر روی پایــه ۴ ســوراخ جهــت اتصــال موتورگیربکــس بــر روی پایــه تعبیــه 

شده است.
پایه موتور گیربکس بایستی  از پروفیل های مقاوم و مناسب ساخته شود . 

شرایط محل نصب:

پایه موتور گیربکس:

شــرکت آسانســور بهــران اقــدام بــه طراحــی، ســاخت و عرضــه شاســی مخصــوص موتورگیربکــس بــه صــورت 
پیش ساخته نموده است که نقشه های ابعادی در شکل های ذیل نشان داده شده است.

(بــه منظــور تهیــه شاســی پیــش ســاخته موتورگیربکــس بهــران بــا بخــش فــروش شــرکت تمــاس حاصــل 
فرمائید)
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نصب موتور گیربکس 

توصیــه مــی شــود کــه در نصــب موتــور گیربکــس از شاســی پیــش ســاخته بهــران یــا از شاســی هایــی مطابــق 
با مشــخصات فنی فوق اســتفاده شود.

در هنگام ساخت و نصب شاسی موتورگیربکس رعایت نکات ذیل ضروری میباشد:
۱- شاسی مورد استفاده باید طبق مشخصات فنی بهران بوده و از استحکام کافی برخوردار باشد.

۲- شاسی باید از استحکام جوش خوب و استاندارد برخوردار باشد.
۳- محل نصب بایستی کامال" تمیز و عاری از هرگونه برجستگی یا شیء خارجی باشد.

۴- از الستیک های ضربه گیر مرغوب در زیر شاسی استفاده شود.
۵- شاسی موتورگیربکس در موقعیت کامال" تراز قرار داشته باشد.

۶- در هنگام نصب دقت شود که پایه های شاسی هیچگونه خالصی نداشته باشند.
۷- از اتصال شاسی به اسکلت ساختمان، دیوارها یا کف موتورخانه اکیدًا خودداری شود.

پس از نصب پایه موتور گیربکس مراحل ذیل را انجام دهید:
۱- از قرار گرفتن شاسی موتورگیربکس در موقعیت صحیح اطمینان حاصل کنید.

۲- موتورگیربکس را از پایه فلزی که به جهت حمل و نقل ساخته شده است جدا نمائید.
۳- به وسیله ابزار باالبر مناسب، موتورگیربکس را روی شاسی فلزی قرار دهید.

۴- موقعیــت نصــب موتورگیربکــس را بــه گونــه ای انتخــاب کنیــد کــه فضــای کافــی در پشــت موتــور گیربکــس 
وجود داشته باشد.

۵- فلکه ی اصلی موتور گیربکس را در وضعیتی قرار دهید که به راحتی قابل دسترسی باشد.
۶- توصیــه میشــود کــه موقعیــت موتورگیربکــس را چنــان تنظیــم کنیــد کــه ســیم بکســل هــای کابیــن یــا وزنــه 

بصورت مستقیم وبدون هیچ واسطه ای روی فلکه اصلی قابل نصب باشد.
۷- با استفاده از پیچ و مهره های خشکه پایه گیربکس را به شاسی متصل و محکم نمائید .

ــا همــان ســایز و کیفیــت مناســب اســتفاده شــود) ــری ب ــری از شــل شــدن مهــره، از واشــرهای فن ــه منظــور جلوگی (ب
۸- پس از تنظیم کامل موتورگیربکس و شاسی مربوطه از تراز بودن مجموعه اطمینان حاصل کنید. 

نصب :
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نصب موتور گیربکس 

به منظور تنظیم فاصله ی سیم بکسل های متصل شده به کابین و وزنه تعادل از فلکه های
هرزگــرد و مناســب اســتفاده نمائیــد. نکاتــی کــه بایســتی در انتخــاب و نصــب فلکــه هرزگــرد مــد نظــر قرارگیــرد 

عبارتند از:
۱- حداقل قطر فلکه هرزگرد مورد نیاز در موتورگیربکس۴۰ سانتی متر می باشد.

۲- فلکــه هرزگــرد مــی توانــد از جنــس چــدن یــا هــر مــاده دیگــری کــه بــه ایــن منظــور طراحــی شــده اســت، 
باشد.

۳- بلبرینگ های داخلی فلکه هرزگرد باید دارای سایز مناسب بوده و دارای کیفیت مطلوبی باشد.
۴- شافت فلکه هرزگرد باید از جنس فوالد بوده و تحمل مکانیکی باالیی داشته باشد.

۵- شافت فلکه هرزگرد باید به گونه ای روی پایه های مربوطه نصب شود که امکان حرکت
شعاعی یا طولی در مقابل نیروهای اعمالی وجود نداشته باشد.

۶- شیارهای فلکه هرزگرد باید با شیارهای فلکه اصلی گیربکس هم گام باشند.
۷- شیارهای فلکه باید مناسب برای نصب سیم بکسل مربوطه در نظر گرفته شود.

۸- موقعیــت فلکــه هرزگــرد را بــه گونــه ای تنظیــم کنیــد کــه فاصلــه ی ســیم بکســل های کابیــن و وزنه تأمین شــود.
۹- شیارهای متناظر فلکه هرزگرد با فلکه اصلی موتور بایستی دقیقًا هم راستا باشند.

۱۰- فلکه هرزگرد نباید هیچگونه انحرافی نسبت به فلکه اصلی داشته باشد.
۱۱- پس از تنظیم نهایی، فلکه هرزگرد باید به پایه ی موتورگیربکس کامًال متصل یا جوشکاری  شود.

فلکه هرز گرد : 

ســیم کشــی موتــور الکتریکــی در نحــوه ی کارکــرد و طــول عمــر الکتروموتــور و تجهیزات الکتریکی از اهمیت بســیار 
ــی باشــد. ــی م ــن خصــوص الزام ــج در ای ــکات ایمنــی و اســتانداردهای رای ــت ن ــی باشــد و رعای باالیــی برخــوردار م

سیم کشی :

۱- از سیم و کابل با کیفیت باال و استاندارد استفاده نمائید.
۲- توصیه میشود از برچسب های مناسب جهت نشانه گذاری سیم ها یا کابل ها استفاده شود.

۳- در صورت اســتفاده از ســیم های افشــان از ســر ســیم های مناســب اســتفاده نمائید یا آنها را قلع اندود نمائید.
۴- مسیر عبور سیم ها و کابل ها نباید در معرض عبور ومرور باشد.

۵- برای عبور سیم ها و کابل ها از لوله های فوالدی یا PVC یا داکت های مناسب استفاده شود.
۶- در محل ورود سیم ها یا کابلها از لوله های خرطومی فلزی یا PVC با کیفیت باال استفاده شود.

نکات عمومی:
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نصب موتور گیربکس 

۱- درپوش ترمینال الکتروموتور را باز کنید. 
(نقشه ی سیم کشی الکتروموتور به منظور دسترسی آسان در داخل در پوش قرار دارد.)

۲- چنانچــه فاصلــه موتورگیربکــس از تابلــوی کنتــرل کمتــر از ۱۰ متــر باشــد، حداقــل ســطح مقطــع ســیم هــای 
الکتروموتور۲٫۵ میلیمتر مربع و سایر سیم ها ۱٫۵ میلی متر مربع استفاده شود. 

تذکر : توصیه می شود برای فواصل باالی ۱۰ متر برای سیم های الکتروموتور از سیم با مقطع ۴ میلی متر مربع 
به باال استفاده شود.

۳- بــه منظــور ورود ســیم یــا کابلهــای مــورد اســتفاده از گلندهــای تعبیــه شــده بــر روی جعبــه ترمینال اســتفاده نمائید.
۴- سیم های داخل ترمینال بایستی اندازه ی مناسب داشته باشند.

۵- ســیم کشــی های مربوط به بخش قدرت الکترو موتور را حتی االمکان از ســیم های فشــار ضعیف ایزوله نمائید.

سیم کشی الکتروموتور:
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نصب موتور گیربکس 

۶- پــس از شــماره گــذاری و نصــب ســر ســیم مــورد نیــاز مطابــق نقشــه ارائــه شده،ســیم کشــی را انجــام دهیــد.
۷- ولتــاژ ترمینــال هــای ورودی FTO  کــه بــه سنســورهای حرارتــی داخــل ســیم پیــچ هــا متصــل اســت، نبایــد 

بیشتر از ۲٫۵ ولت مستقیم (DC) باشد

توجــه: در صــورت اعمــال ولتــاژ بــاال، سنســورهای فــوق آســیب دیــده و مــی توانــد موجــب اتصالــی داخلــی در 
سیم پیچ های اصلی موتور شود.

۸- سیم ارت را به محل مشخص شده متصل نمائید.
۹- تمامی ترمینالها را آچار کشی نموده و از محکم بودن اتصاالت اطمینان حاصل نمائید.

۱۱- سیم های مربوط به مگنت ترمز را از جعبه ی ترمینال خارج نمائید.
۱۲- در پوش جعبه ترمینال موتور را در محل خود نصب نمائید.

VVVF نمونه نقشه سیم کشی موتور AC2 نمونه نقشه سیم کشی موتور
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نصب موتور گیربکس 

۱- در پوش ترمینال مگنت ترمز را باز کنید.
۲- سیم های مربوط به مگنت ترمز را با استفاده از روکش محافظ مناسب وارد جعبه ترمینال نمائید.

۳- سیم ها را شماره گذاری نموده و از سر سیم مناسب استفاده نمائید.
۴- سیم ها را به ترمینال های مربوطه متصل نمایید.

۵- در پوش ترمینال را در محل خود نصب نمائید.

سیم کشی مگنت ترمز :

توجه: ولتاژ مورد نیاز برای تغذیه مگنت ترمز ۲۰۰ ولت مستقیم ( ۲۰۰VDC)  میباشد.
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نصب موتور گیربکس 

به منظور تنظیم ترمز گیربکس به ترتیب ذیل عمل کنید.
۱- در کفشــک ترمــز ســمت راســت مگنــت ، مهــره شــماره ۲ را بــاز کنیــد و پیــچ شــماره ۱ را درخــالف  جهــت عقربه 

های ساعت بپیچانید تا از میله برنجی مگنت ترمز فاصله بگیرد.
۲- مهره شماره ۳ را در جهت عقربه های ساعت پیچانده تا پولکی شماره ۴ به فنر مماس شود، سپس مهره 

را در همان جهت به اندازه ۹ دور کامل بچرخانید.
۳- مراحل ۱و ۲ را برای کفشک سمت چپ تکرار کنید.

۴- در کفشک ترمز سمت راست مگنت، پیچ شماره ۱ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا به میله برنجی مگنت 
مماس شود، سپس پیچ را نیم دور در همان جهت بچرخانید.

۵- مهره شماره ۲ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کامًال محکم گردد.
۶- مراحل ۴و ۵ را برای سمت چپ مگنت ترمز تکرار کنید.

ــه صــورت  ۷- اهــرم دســتی مگنــت ترمــز را در یــک جهــت کشــیده (در ایــن حالــت ترمــز آزاد مــی شــود) و ب
دستی فالویل را بچرخانید، و از عدم تماس لنت به کاسه ترمز در هردو طرف اطمینان حاصل کنید.

تنظیم ترمز :

۲
۱

۳
۴
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نصب موتور گیربکس 

روغــن گیربکــس در روانــکاری و خنــک شــدن قطعــات داخلــی گیربکــس نقــش بســیار مهمی را ایفــا میکند.یک 
ــرای قرائــت  ــرای بازدیــد ســطح روغــن موجــود درگیربکــس تعبیــه  شــده اســت. ب عــدد نشــانگر شیشــه ای ب
صحیــح ســطح روغــن، ابتــدا بایــد موتورگیربکــس بــه مــدت حداقــل ۳ دقیقــه در حالــت اســتراحت بــوده و در 
ایــن وضعیــت بایــد ســطح روغــن در نیمــه باالئــی از مرکــز نشــانگر شیشــه ای دیــده شــود. بــرای تخلیــه کامــل 

روغن یک عدد پیچ در پایین نشانگر شیشه ای روغن در نظر گرفته شده است.

به منظور شارژ روغن در سطح قسمت فوقانی گیربکس یک عدد در پوش در نظر گرفته شده است.

روغن گیربکس :

محل شارژ روغن

نشانگر سطح روغن

محل تخلیه روغن

٢١



نصب موتور گیربکس 

حجم روغن مورد نیاز برای گیربکس های BL۲۴۰ ، ۳ لیتر ، BL۲۶۰ ،  ۳.۵ لیتر و BL۲۸۰ ، ۵.۵ لیتر میباشد.
سایر روغن های قابل استفاده در این گیربکس مطابق جدول ذیل میباشد .

۱- روغن گیربکس در محل کارخانه به میزان مورد نیاز شارژ شده است .
۲- استفاده از روغن های غیر مجاز موجب ابطال گارانتی خواهد بود .

۳- برای روغن های معدنی پیشنهاد می شود هر ۱۸-۱۲ ماه روغن تعویض گردد .
۴- برای روغن های سنتتیک پیشنهاد می شود هر ۳۶-۲۴ ماه تعویض گردد .

۵- در صــورت اســتفاده بیــش از انــدازه موتــور گیربکــس پیشــنهاد مــی شــود تعویــض روغــن ســریعتر صــورت 
گیرد . 

۶- در صــورت مخلــوط شــدن جســم دیگــری بــا روغــن ماننــد آب یــا روغــن دیگــری ، تعویــض روغــن بایــد ســريعا 
انجام شود . 

۷- در صورت افزایش دمای روغن بیش از ۸۵ درجه تعویض روغن الزامی می باشد .

تذکر : 

مشخصات روغنهای مجاز معدنی :

مشخصات روغنهای مجاز سنتتیک :
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راه اندازی موتورگیربکس

نصب سیم بکسل :
برای نصب سیم بکسل نکات ذیل را رعایت نمائید:

۱- گارد محافظ سیم بکسل را باز کنید.
۲- از سیم بکسل های استاندارد و مخصوص آسانسور استفاده نمائید.

۳- حتی االمکان طول تمامی سیم بکسل ها به صورت یکسان در نظر گرفته شود.
۴- هــر رشــته ســیم بکســل را در شــیار فلکــه اصلــی گیربکــس قــرار داده و پــس از عبــور از شــیار متناظــر بــا 

فلکه هرزگرد توسط سربکسل های مناسب و مجهز به فنر ،به یوک کابین و وزنه متصل نمائید.
ــا شــیارهای متناظــر  ــه بایســتی ب ۵- چیدمــان ســیم بکســل هــا در محــل اتصــال بــه یــوک هــای کابیــن و وزن

بافلکه ی اصلی همخوانی داشته باشند.
۶- پس از نصب همه ی سیم بکسل ها، گارد محافظ سیم بکسل را نصب نمائید.

۷- فاصله ی گارد محافظ تا روی سیم بکسل را حداقل ۲ وحداکثر ۸ میلیمتر تنظیم نموده و محکم کنید.
بارگذاری موتورگیربکس:

۱- پــس از نصــب ســیم بکســل هــا، وزنــه تعــادل را کنتــرل نمــوده تــا حداقــل بــه انــدازه وزن کابیــن دارای وزنــه 
باشد.

۲- کابین یا وزنه تعادل که قبال" مهار شده است را به آرامی آزاد نموده و به سمت پایین حرکت دهید.
۳- بــا احتیــاط کامــل و بــه آهســتگی بــار کابیــن و قــاب وزنــه را بــه موتورگیربکــس منتقــل نمائیــد تــا کابیــن و 

قاب وزنه به صورت کامل به حالت معلق در آیند.
۴- نسبت به تنظیم دقیق کشش سیم بکسل ها اقدام نمائید.

تذکــر : تقســیم بــار بیــن ســیم بکســل هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار مــی باشــد در صــورت عــدم باالنــس بــار 
ــار بیشــتری مــی شــوند، دارای  ــا آنهــا متحمــل ب درســیم بکســل هــا، شــیارهایی کــه ســیم بکســل متناظــر ب

استهالک باالتری بوده و موجب خوردگی زودرس و ناهماهنگی بین عمق شیارها می گردد.
مالحظات نصب :

۱- میزان کشش سیم بکسل ها کنترل و تنظیم شود.
۲- ســکوهای زیــر کابیــن و قــاب وزنــه نصــب شــده و از فاصلــه مجــاز یــوک کابیــن و وزنــه در باالتریــن نقطــه 

اطمینان حاصل نمائید.
۳- در صــورت عــدم وجــود فاصلــه اســتاندارد بیــن یــوک کابیــن یــا قــاب وزنــه بــا ســقف چــاه آسانســور، نســبت 

به تنظیم طول سیم بکسل ها اقدام نمائید.

راه اندازی موتورگیربکس :
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راه اندازی موتورگیربکس

برای راه اندازی اولیه موتورگیربکس به صورت ذیل عمل نمائید:
۱- از عملکــرد مگنــت ترمــز در حالــت کنتــرل دســتی اطمینــان حاصــل کنیــد. در صــورت عمــل نکردن،مــدارات و 

سیم کشی کنترل شود.
هرگز قبل از اطمینان از عملکرد صحیح ترمز اقدام به راه اندازی نکنید.

ــرل  ــت ســرعت کندکنت ــن را در حال ــت کابی ــت حرک ــرار داده و جه ــت دســتی ق ــرل آسانســور را در حال ۲- کنت
نمائید. (در صورت معکوس بودن جهت حرکت، ۲ فاز از دور کند را جابجا کنید.)

۳- بصورت دستی در حالت سرعت تند جهت حرکت موتور را کنترل نمائید.
۴- با اتصال ترمینال ۵ به ۶ ترمینال های موتور، به صورت دستی فن موتور را آزمایش کنید.

۵- جهت حرکت فن را مطابق با نشانگر نصب شده در پشت فن خنک کننده کنترل نمائید.
۶- از محکم بودن اتصاالت الکتریکی مربوط به موتور در تابلوی کنترل اطمینان حاصل کنید.

۷- از اتصال سیم ارت به چاه ارت اطمینان حاصل نمائید.
۸- میزان مقاومت چاه ارت در محل اتصال به موتور باید بر اساس استانداردهای ملی ایران باشد.

راه اندازی موتورگیربکس :

نکته: بررسی مقاومت چاه ارت بصورت سالیانه الزامی می باشد

٢٤
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سرویس و نگهداری

طراحــی موتورگیربکــس بهــران  بــه گونــه ای مــی باشــد کــه بــه حداقــل ســرویس و نگهداری نیاز داشــته باشــد. 
بــرای طــول عمــر بیشــتر و پیشــگیری از خرابــی هــای احتمالــی بازرســی هــای مســتمر و انجــام ســرویس هــای 

ذیل ضروری می باشد.
سرویس های دوره ای

سرویس های ماهیانه:
۱- نظافــت موتورگیربکــس (شــامل بدنــه الکتروموتــور، گیربکــس، تــوری هــا، مگنت ترمز، فلکه اصلــی و فالیویل)

۲- بازید سطح روغن گیربکس (مطابق دستورالعمل بخش روغن کاری)
۳- کنترل روغن ریزی در قسمت های پیچ تخلیه و نشانگر شیشه ای

ــل و  ــرزش، عــدم وجــود خالصــی افقــی درفالیوی ــرل عملکــرد گیربکــس در حیــن کار از قبیــل صــدا ، ل ۴- کنت
خالصی در فلکه اصلی

۵- کنترل عملکرد مگنت ترمز در حین کار
۶- کنتــرل خوردگــی شــیار فلکــه اصلــی موتــور ( عمــق شــیارها بایســتی یکســان بــوده و در صــورت خوردگــی 

بیش از ۵ میلیمتر نسبت به تعویض آن اقدام کنید )
۷- عملکــرد صحیــح فــن خنــک کننــده الکتروموتــور را کنتــرل نمــوده و از صحــت کارکــرد آن اطمینــان حاصــل 

نمایید.(درصورت موجود بودن )

توجه:
- از دستمال های بدون پرز و یا اسفنج برای تمیز کردن استفاده نمایید.

- از ریختن آب بر روی موتور گیربکس خودداری نمایید.
(در صورت نیاز از پارچه یا اسفنج نم دار استفاده شود.)

- هرگز از حالل هایی نظیر تینر و بنزین و یا مواد اسیدی برای نظافت استفاده نشود.
- برای پاک کردن سطوح آلوده از شوینده های استاندارد استفاده شود.

سرویس و نگهداری:

سرویس های سه ماهه:
۱- وضعیت لنت های ترمز کنترل و در صورت نیاز تنظیم شود.

۲- در صورتی که ضخامت لنت ترمز از ۳ میلیمتر کمتر باشد نسبت به تعویض لنت ها اقدام شود.
۳- فاصله گارد بکسل کنترل و در صورت نیاز تنظیم شود.

سرویس های ساالنه:
۱- لقــی فلکــه گیربکــس، کنتــرل و در صــورت لقــی بیــش از ۰٫۳ میلیمتــر بــا بخــش پشــتیبانی و خدمــات پــس 

از فروش شرکت بهران تماس حاصل کنید.

٢٥
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یادداشت



یادداشت
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تهران ، بزرگراه فتح ، فتح سیزدهم ، پالک ۱۹
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