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       پاراشوت تدریجی یا آنی؛

، سرعت کابین و نوع ریل. (ظرفیت آسانسور  ) P+Q       مقدار نیروي اعمال شده به ریل ها از طرف لقمه ي متحرك

       ضریب اصطکاك و تأثیر فشار لقمه ي متحرك.

       ضریب اصطکاك و تأثیر و مقدار دمپینگ (حالت فنري) لقمه ي ثابت بر روي لقمه ي متحرك.

111 معیارهاي انتخاب قطعات امنیتی  معیارهاي انتخاب قطعات امنیتی  معیارهاي انتخاب قطعات امنیتی 

      وقتی پاراشوت عمل مـی کند، ریل بین لقمه ي ثابت و متحرك فشرده مـی شود و بـه آن نیرویـی وارد مـی شود. مقدار ایـن نیرو به ضریب

اصطکاك بین وجـه درگیر شونده ي ریل با لقمه ها و مقدار دمپینگ لقمه ي ثابت بستگـی دارد. لذا به هنگام انتخاب قطعات ایمنـی آسانسور،

ویژگی هاي بیان شده در پایین، باید مشخص شده و هنگام سفارش اعالم گردند:

در حالی که: کیلوگرم م یباشد، ( P + Qمجموع بار عملکرد قطعات ایمنی (

P : برابر وزن نفرات  ............ کیلوگرم.

Pبراي مشخص شدن مقدار  وزن کامل کابین: یوك، ادوات متصل شده به کابین، سیم بکسل ها، طناب زنجیرتعادل، کابل فلکسیبل و
                                                                      دیگرقطعات موجود باید حساب شوند.

Q : برابر وزن کابین   ............ کیلوگرم.

بار نامی اعالم شده آسانسور است.

V : سرعت نامی کابین   ............ متر بر ثانیه. 

سرعت نامی اعالم شده براي آسانسور م یباشد.

Rail : ابعاد ریل  ............ میلیمتر.

به جنس ریل و نوع روغن کاري توجه شود.

ماشین کاري شده                                 روغنی

                                                               خشک

ماشین کاري نشده (سرد)                      روغنی

                                                              خشک
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 اگر سرعت کابین بیش از سرعت اعالم شده باشد، با فرمان رگوالتور(گاورنر) پاراشوت در هر دو جهت باال و پایین عمل می کند.

 داراي طراحی جمع و جور و یک پارچه و در عین حال نصب، راه اندازي و تعمیر و نگهداري راحت می باشد.

قابلیت نصب هم به یوك باال و هم به یوك پایین.

داراي رنج وسیع استفاده.

مزایا و مشخصات پاراشوت متروپالستمزایا و مشخصات پاراشوت متروپالستمزایا و مشخصات پاراشوت متروپالست222

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.

این دستورالعمل، براي نصب محصول بر روي یوك به صورت ایمن و براي نگهداري تجهیزات ایمنی نیزآماده شده است.

مسئولیت خطاي اتفاق افتاده در حین نصب کامالً بر عهده ي شرکت نصاب می باشد.

، نباید تغییراتی بر روي محصول اعمال شود، همچنین قطعات جانبی را  متروپالستبدون  هماهنگی با نمایندگی 

تهیه کرده و استفاده از قطعات متفرقه اجتناب شود.  متروپالست حتماً از نمایندگی

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.

عالئم مورد استفاده در این راهنماعالئم مورد استفاده در این راهنماعالئم مورد استفاده در این راهنما333

قـوانیــن کلّـی قـوانیــن کلّـی قـوانیــن کلّـی 444
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1-5) نصب و راه اندازي عمومی

          نصب محصوالت باید با استفاده و توجه دقیق به توضیحات بیان شده در کتابچه ي راهنما توسط کاربر انجام شود. در غیر این صورت

خطا در نصب، می تواند باعث کارکرد اشتباه دستگاه شود. این محصول براي کاربردهاي آسانسور ساخته شده است، بنابراین، اگر در جایی

غیر از صنعت آسانسور استفاده شود؛ مسئولیت مشکالت به وجود آمده بر عهده يکاربر خواهد بود.

 

     قطعات امنیتی باید به یوك باال ویا یوك پایین نصب شود، با استفاده از چهار عدد پیچ 12 میلیمتري. پیچ هاي مورد استفاده باید از جنس

فوالد آبدیده باشد و مقاومت کافی جهت تحمل بار روي پاراشوت را داشته باشد. هر دو پاراشوت مشابه که در دو طرف کابین مورد استفاده 

قرار گرفته، با استفاده از یک قطعه میانی (به صورت میله گرد یا چهار گوش) و به صورت همزمان عمل میکنند.

توصیه می شود این میله میانی تو پر باشد. قطعه ي میانی بین دو پاراشوت باید حرکت کامل و هم اندازه را به پاراشوت ها انتقال دهد.

           عملکرد بین پاراشوت و گاورنر باید به صورت مداوم  و دستی کنترل شود واز درست عمل کردن آنها اطمینان حاصل شود. به هنگام

کنترل دستی، آسانسور نباید کار کند و احتیاط هاي ایمنی باید انجام شود.

           استفاده از هرگونه رنگ بر روي پاراشوت که باعث ایجاد اختالل در عملکرد این دستگاه شود، ممنوع می باشد.

و تمام قطعات آسانسور نصب شده در چاه، بـه طورکامل باید            مالت و اضافات کارهاي ساختمانی باقی مانده در چاه آسانسور، ریل ها

تمیز شـود. در غیـر این صورت، ایـن اضافات مـ یتواند باعث عـدم تماس لقمـه ي متحرك پاراشوت بـا ریل شـود؛ که عـدم کارکـرد درست

پس از تمیزکردن کامل ریـل، از تمیز بودن روغن محافظ ریـل اطمینان حاصل شود.  روغن محافظ باید در داخل دستگاه را سبب مـی شود.

ظرفـی سالم جمع شـود. در صورت تمیز نبودن روغـن و داشتن ناخالصی، ضریب اصطکاك و مقادیر فیزیکی محاسبه شده و مورد انتظار در

هنگا م عملکرد کمتر و یـا بیشتر از حـد پاراشوت تحت تأثیر قـرارگرفته و مسافت مـورد انتظار سـر خوردن لقمه ي متحرك بـر روي ریـل بـه 

پاراشوت بایدکنترل شود و لقم هي متحرك ن می کند. تحت این شرایط  بلوك هاي انتظار خواهد بود. در این حالت پاراشوت به درستی عمـل

به طور کامل تمیز شود. قبل از انجام این کنترل ها، نباید آسانسورکار کند.

           دستگاه پاراشوت پس از انجام تنظیمات الزم در جعبه هایی با بسته بندي محافظ و دربسته به کاربر تحویل داده می شود. در این رابطه

در اثرحمل و نقل آسیب دیده، هنگام خرید دستگاه، به بسته بندي آن توجه شود، همچنین از خرید و استفاده از دستگاه با جعبه ي بازشده و یا

خودداري نمایید. 

          روند مونتاژ باید توسط متخصصان آموزش دیده که اطالعات کامل در زمینه ي مباحث فنی، مقادیر نامی پاراشوت آسانسور، جهت

حرکتی پاراشوت، طریقه نصب، نوع نصب و ... دارند، انجام شود .

555 تهیه و نصب دستگاه ایمنی (پاراشوت)  تهیه و نصب دستگاه ایمنی (پاراشوت)  تهیه و نصب دستگاه ایمنی (پاراشوت) 
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2-5) تصاویر نصب

(3-5) : نماي پاراشوت یا هوزینگ
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(5-5) : سوراخ هاي پیچ پاراشوت بدون مکانیزم

(شکل صحیح)

سوراخ هاي روي پاراشوت 

جهت نصب به یوك

(شکل غلط)

سوراخ هاي روي پاراشوت 

جهت نصب به یوك

(5-4)
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(7-5) : پیچ تنظیم فاصله ي بین ریل و فک هاي پاراشوت

پیچ تنظیم

با استفاده از پیچ تنظیم

که در پشـت پاراشوت

موقعیت قــرارگــرفته، 

پاراشوت نسبت به ریل

قابل تنظیم م یباشد.

4-5) نصب و راه اندازي
در صورت نصب پاراشوت در جهت نادرست؛  این دستگاه ایمنـی      اطمینان حاصل کنید که پاراشوت در جهت صحیح نصب شده است، 

کابین جلوگیري نماید. نمیت واند از سقوط

براي اینکه بلوك پاراشوت در یک شرایط منظم و هماهنگ با ریل کار کند، فاصله کار بین فک ثابت در پاراشوت

و ریل باید 1/5 میلیمتر باشـد. براي اینکه اندازه ها بـه صورت دقیق تنظیم شوند؛ بایـد از نوارهـاي فوالدي که ضخامت 

آن تنظیم شده است، استفاده شود. 

تنظیمات چشمی: م یتواند از انجام کار حساس جلوگیري کند. با توجه به احتمال خطا در ریل هدایت، این محدوده 

میلیمتر داشته باشد.- / +میت واند تلورانس 0/1

3-5) موقعیت پاراشوت نسبت به ریل

(6-5) : فاصله ي بین پاراشوت و ریل                           
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دقت: تنظیمات فاصله ي بین ریل و پاراشوت باید دقیقاً انجام شود و قبل از شروع عملیات اصلی، باید

           دوباره بررسی شود.

      توجه داشته باشید که مقدار مسافت جهت تنظیمات پاراشوت در نظر گرفته می شود.همچنین قبل از ایـن که آسانسور شروع بـه کارکند

نظر گرفته شـده، با توجه بـه اندازه هاي در پاراشوت ها باید تست شـوند. چنانچه در هنگام تست متوجه اختالف در اندازه ها شدیـد، مـی باید

این اختالفات اصالح شود. الزم بـه ذکر است که ریل هاي استفاده شده باید مطابق بـا استانداردهاي ISO 7465 باشند.  ضرایب اصطکاك

مواد مورد استفاده در دستگاه ایمنی با توجه به ویژگی هاي ریل سرد و ماشین کاري مشخص شده در استاندارد تعیین می شود.

     توجه کنید که روغن کاري بیش از حد ریل و آلودگی ها و گرد و غبار روي ریل ضریب اصطکاك طراحی شده را تغییر می دهد. بنابراین

قبل از کار و تست پاراشوت ها، ریل ها باید به طور دقیق چک شوند تا کامالً تمیز بوده و مقدار روغ نکاري نرمالی داشته باشند.

     نباید هنگام روغن کاري، روغن بیش از حد روي ریل وجود داشته باشد. درکنترل ماهانه، باید داخل بلوك پاراشوت چک شود،که فاقد

جسم خارجی باشد. همچنین در این کنترل ها باید از عدم وجود خوردگی در بلوك و بدنه ي پاراشوت اطمینان حاصل شود. درکنترل ماهانه،

پس از باید محل قرارگیري لقمه ي متحرك کنترل شود و در کنترل هاي شش ماهه یا یک ساله باید محل قرار گیري لقمه ي متحرك تمیز شود.

عمل پاراشوت، باز کردن آن از ریل باید توسط افراد متخصص و در جهت مخالف پاراشوت انجام شود.

جهت دستگاه ایمنی باید به درستی نصب شود!.

که لقمه ي متحرك در داخل بلوك داراي اندازه ي مساوي از هر دو جهت باشد. در حرکت دادن اهرم ترمز به باال و پایین، بررسی شود      با

لقمـه ي متحـرك بـا روي بـه هنگام فعال شـدن پاراشوت در جهت باال یـا پایین،  حالت خنثی، اهرم پاراشوت بایـد در وسط بلوك قرارگیرد.

لقمه ي متحرك بـه ریل فشار وارد و در حین چرخش، پس از ایـن تماس، عمل پاراشوت شروع مـی شود ریـل تماس پیدا مـی کند.

بدنه ي ریل می شود. دندانه هاي لقمه ي متحرك وارد و در برخی از موارد می کند

     وظیفه ي لقمه ي متحرك ایـن است کـه حیـن فرآیند پاراشوت، بـه همراه فک هاي ثابت پاراشوت بـه ریـل فشار وارد کند. به هنگام تماس

بین توپی دندانه دار لقمه ي متحرك با سطح ریل و فشرده شدن این ها عمل ترمز انجام می شود.

     همان طورکـه قبالً هم توضیح دادیم، اتصال پاراشوت ها بـه یوك باید بـا پیچه اي فوالدي12 میلیمتري و بـه طورکامل انجام شـود. هـر دو

بلوك پاراشوت باید اندازه ي یکسانی با ریل داشته باشند و در عمق وجه هاي ریل به طور یکسان وارد شده باشند.

هـم دو پاراشوت شرایطی کامالً مشابه، هنگام فعال شدن سیستم ایمنی داشته باشند و     اجراي تنظیمات باال بـه ایـن دلیل اجباري است،که هر

این صورت یکی از پاراشوت ها زودتر از دیگري فراهم شود. در غیر این شرایط باید زمان عمل کنند. هنگام انجام تنظیمات کفشک آسانسور،

فعال می شود و یا یکی از آنها اصال فعال نمیشود که این حالت، یک وضعیت نامطلوب در عملکرد پاراشوت و سیستم ایمنی آسانسور است.

محاسبات پاراشوت بر اساس این فرض میباشد که هر دو طرف در یک زمان برابر و به صورت متقارن عمل خواهند کرد.
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    این دستگاه ایمنی با گاورنر دو طرفه استفاده می شود، لذا قبل از کارکردن با پاراشوت،  اطمینان حاصل کنید که گاورنر سرعت به درستی

کار می کند و در جهت صحیح وصل شده است.

5-5) اتصال گاورنر

در اتصال پاراشوت به یوك، ضروري است که اهرم پاراشوت در همان جهت باشد که طناب گاورنر قرار دارد.

هنگامی که این تنظیم انجام می شود، بلوك هاي پاراشوت نباید معکوس شوند. جهت باال همیشه باید ثابت باقی بماند.

براي انجام این تنظیمات جاي پاراشوت هاي هر دو طرف باید عوض شود.

اگر سرعت آسانسور بیش از سرعت نامی شده باشد و گاورنر به سرعت     فعال شدن پاراشوت، باید با فعال شدن گاورنر سرعت همراه باشد.

عملکردش برسد، این دستگاه امنیتی باید فعال شود که باعث متوقف شدن حرکت طناب رگوالتور می شود. این توقف حرکت باعث می شود

بازوي اهرمی پاراشوت کشیده شود و باعث عمل کردن آن می شود. این سیستم امنیتی با توجه به جهت حرکت کابین (جهت باال یا پایین)،

در هر دو جهت می تواند فعال شود. در اینجا مهم ترین نکته مقدار نیروي اعمال شده به طناب رگوالتور است.

     نیروي حاصل از رگوالتورکه از طریق طناب به بازوي اهرمـی پاراشوت منتقل مـی شود، باید به اندازه اي بزرگ باشـد که به

راحتـی بتواند پاراشوت را فعال کند. در این راستا، نیروي فنر هاي موجود در مکانیزم پاراشوت که جهت تنظیمات آن مـی باشد 

باید مدنظر باشد. فنر هاي با قدرت کم، نمی تواند بلوك هاي پاراشوت را در هنگام عملکرد آن در مرکز نگه دارد در حالی که

فنر هاي با قدرت زیاد باعث اختالل در عملکرد پاراشوت مـی شوند. بنابر این قدرت این فنر باید با مشخصات پاراشوت هماهنگی

داشته باشد.

3 نیوتن باید به بازوي پاراشوت اعمال گردد. در شرایطی ، مقدار نیروي  00     براي این که پاراشوت بتواند حرکت کند (در جهت باال یا پایین)

غیر از ایـن براي معادالت نیـرو؛ در جهت حرکت پایین بایـد نیروي کشش سیم بکسل گاورنر و در جهت حرکت باال بایـد نیروي حاصل از

وزنه ي کشش یا فنرکشش گاورنر در نظرگرفته شود.

6-5) مکانیزم هم مرکزسازي
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قطعه ایمنی (پاراشوت) باید پس از چهار تست مجدداً تنظیم شده و قطعات جایگزین شود.

هرگونه افزودن یا حذف قطعه و ایجاد تغییرات بر روي عنصر ایمنی (پاراشوت) بدون اطالع شرکت سازنده

ممنوع است.

در صورت نیـاز بـه اعمال تغییرات در حیـن تنظیمات،      تنظیم نادرست پاراشوت یا نصب نادرست آن مـی تواند باعث سقوط کابین شود.

     انجام این تغییرات باید با اطالع شرکت سازنده وتوسط متخصص مجاز انجام شود.

     بازیابی و برگشت به حالت اولیه پس از فعال شدن پاراشوت باید توسط متخصصین مجاز در این کار انجام شود.

همچنین استفـاده در محـدوده اي خـارج از      مسئولیت خطرات ناشی از تغییرات ایجاد شده  در محصوالت بدون اطالع  شرکت سازنده و

بر عهده ي شرکت نصاب آسانسور می باشد. طرف شرکت سازنده،      محدوده ي تعریف شده از

فک داخلی پاراشوت باید 5 میلیمتر باشد و در حالت کـار نرمال آسانسور نباید سیستم پاراشوت ریـل را لمس کند.      فاصله ي بین ریل و

بلوك و دیگر قطعات کنترل شوندکـه از حالت لقمه ي متحرك،      بعد از عملکرد پاراشوت، باید قطعات حساس ایمنی پاراشوت اعم از

     عادي خارج نشده و ترك برنداشته باشند.

هشدارهاي مهمهشدارهاي مهمهشدارهاي مهم666

اگر چه گاورنرها دو طرفه هستند، ولی جهت منقار قفل کننده ي آن  باید رو به پایین باشد.

    طناب گاورنرکه به بازوي اهرمی پاراشوت متصل می باشد، نباید مانع عملکرد پاراشوت شود و همچنین طناب نباید هنگام کار آسانسور به

صورت شل و افتاده باشد. هنگام فعال شدن گاورنر سرعت، جهت کشیده شـدن طناب را کنترل کنید تا مطمئن شویـدکه پاراشوت در جهت

باال فعال می شود.

www.NIKANLIFT.com

Metroplast Elevator Parts Manufacturing Co. Ltd.

commercial
NIKAN

شماره سریال، ظرفیت، ضخامت ریل و حداکثر سرعت ترمز در محصول مشخص شده است.

            ضخامت ریل: سایز ریل (9 میلیمتر، 16 میلیمتر و ...) روي لیبل مشخص شده است.

حداکثر سرعت ترمز: حداکثر سرعت پاراشوت در m / s  مشخص شده است.

                     ظرفیت:  به صورت  P+Q  کل جرم به کیلوگرم مشخص شده است.
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درکنترل ماهانه، باید داخل بلوك پاراشوت چک شود، که فاقد جسم خارجـی باشد     روغن کاري نباید بیش از حد روي ریل انجام پذیرد.

(لقمه ي متحرك) کنتـرل شـود. در باید محل قرارگیري توپی دندانه دار در بازدیدهاي ماهانه، تـا از خـوردگـی هاي احتمالی جلوگیري شود.

بازدید هاي شش ماهه و ساالنه محل قرار گیري توپی دندانه دار باید تمیز شود.

اتصال طناب گاورنر باید بررسـی شود. رنگ شدن که مکانیسم بلوك پاراشوت به درستی کار مـی کند،     در بازدیدهاي ماهانه بررسی کنید

بیش از حد نرمال باعث عدم کارکرد درست پاراشوت خواهد شد. روغن ریل، خود ریل و قطعات پاراشوت نباید داراي گرد و غبار باشند.

نمونه لیبلنمونه لیبلنمونه لیبل777

 اطالعات نگهداري اطالعات نگهداري اطالعات نگهداري888
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        هرگز قطعات دستگاه ایمنی را تعمیر نکنید. در صورت نیاز، با هماهنگی بازرگانی نیکان جهت سرویس و یا تعویض قطعات دستگاه

ایمنی اقدام کنید. توجه داشته باشید هر قطعه ي پاراشوت با توجه به وزن کابین، بار نامی، سرعت و نوع ریل متفاوت است. به هنگام سفارش

و تعویض قطعات به این موارد (وزن کابین، بار نامی، سرعت و نوع ریل) حتماً توجه داشته باشید.

     با توجه به این که پاراشوت قطعه اي است که براي ایمنی مورد استفاده قرار میگیرد، سوئیچ هاي مورد استفاده باید

عایقی در سطح             داشته باشند. با توجه به این که محل قرارگیري پاراشوت م یتواند در یوك پایین (که دسترسی

روي آن باید به صورت خودکار به حالت اولیه به این قسمت از چاه وجود ندارد) باشد، سوئیچ هاي مورد استفاده بر

برگردد (برعکس سوئیچ هاي مورد استفاده در گاورنرها که باید به صورت دستی به حالت اولیه برگردد).

این سوئیچ  باید به صورت ماهانه کنترل و بررسی شود.

IP4X 
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محصول در بسته هاي مقوایی عرضه می شود.

وزن بسته بندي حدود  ............. کیلوگرم میب اشد.

و غبار باشد. محل انبار محصول باید فاقد رطوبت، وگرد

انجام هرگونه مونتاژ باید توسط پرسنل آموزش دیده انجام شود.

این دستگاه پاراشوت با توجه کامل به استانداردهاي ایمنی تولید شده است؛ با این وجود در حین کار و مونتاژ، از لباس و ابزار محافظ

حتماً استفاده شود.

براي جلوگیري از خسارت به بلوك هاي پاراشوت؛ از افتادن، ضربه خوردن و هر نوع تغییر شکل ممانعت بعمل آورید. 

هنگام نصب در مکان هاي با ارتفاع باال اقدامات ایمنـی را انجام دهیـد. از کاله و کمربند ایمنـی استفاده کرده و در رابطه با ایمن بودن

محل مونتاژ مطمئن شوید.

الف

ب

ج

د

الزامات عمومی قابل توجهالزامات عمومی قابل توجهالزامات عمومی قابل توجه999

حمل و نقل و ذخیره سازيحمل و نقل و ذخیره سازيحمل و نقل و ذخیره سازي101010
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(( (( قطعه ي ایمنی (پاراشوت) باید پس از چهار تست مجدداً تنظیم شده و قطعات جایگزین شود.

(P+Q)ردیفتاریخسرعت پاراشوت توضیـحات

1

2

3

4

فرم ثبت پاراشوتفرم ثبت پاراشوتفرم ثبت پاراشوت111111
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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.
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 تنظیم کننده: آقاي حسین بختیارزاده از شرکت متروپالست

و بازرگانی نیکان
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