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 محک جک پارکینگیمتعلقات 

 

 بازوی چپ .1

 بازوی راست .2

 اتصاالت فلزی .3

 تابلو برق .4

 چراغ چشمک زن به همراه آنتن .5

 یک جفت سنسور چشمی .6

 عدد ریموت 2تعداد  .7

 عدد کاور آلومینیومی 2تعداد  .8
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 پارکینگ محکاجزای جک 

 

  

 محک جک پارکینگیمشخصات فنی 
 

  

 در پوش خالص کن  -8  درپوش موتور -1

 بازوی تلسکوپی -9 موتور-2

 نگهدارنده ی بازو -10 کابل برق -3

 خار فنری  -11 خار فنری  -4

 پین سر عدسی بلند -12 نگهدارنده موتور -5

 کاور آلومینیومی  -13 پین سر عدسی کوتاه -6

   خالص کن  -7
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 مشخصات فنی جک پارکینگی محک

 

 

 

 

 

 توضیحات مشخصات فنی 

 هرتز 50 –ولت  220  منبع تغذیه

 170w*2  وات در هر بازو(   170)  توان موتورها

 0.8A*2آمپر در هر بازو(   8/0)   جریان مصرفی

 ثانیه 20حداقل   زمان باز شدن کامل درب

 ثانیه 110حداقل   زاویه باز شدن درب

 دور بر دقیقه 1400  سرعت موتور

 متر برای هر لنگه 4  حداکثر طول درب  )بازوی کوتاه(

 کیلوگرم هر لنگه 380  )بازوی کوتاه(حداکثر وزن درب  

 متر برای هر لنگه 3  حداکثر طول درب  )بازوی بلند(

 کیلوگرم برای هر لنگه 450  حداکثر وزن درب  )بازوی بلند(

 +  درجه سانتی گراد55تا  -20   دمای کارکرد

 متر در فضای باز 50حدود   شعاع کارکرد ریموت

  

 پایانه های ورودی

 50HZ   ،220V ACبرق شهر    

 سیگنال دریافتی از سنسور چشمی 

 سیگنال دریافتی از آیفون تکنما 

  

 پایانه های خروجی

 220V ACتغذیه برق موتورها :   

 220V ACتغذیه چراغ چشمک زن )فالشر( :   

 12V DCتغذیه برق سنسور چشمی :  

 12V DCسیگنال تحریک قفل الکتریکی :  

 روشن شدن چراغ چشمک زن )فالشر( حین بازو بسته شدن درب   حفاظتیمکانیزم 

 سنسور مادون قرمز برای توقف درب در صورت وجود مانع
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 نکات ایمنی نصب جک پارکینگ

ستگاه و یا افراد خواهد شد ،لذا رعایت نکات زیر نصب نادرست و استفاده ی ناصحیح از این محصول موجب بروز صدماتی به د

 : الزامی است

 .در هنگام نصب و استفاده از جک برقی ،از رفت و آمد اطفال در محدوده حرکت درب جلوگیری نمایید      

 .از قرار گرفتن هر نوع مانع در مسیر حرکت درب جلوگیری نمایید      

 .ن قرار دهید تا از باز و بسته شدن ناخواسته درب جلوگیری شودریموت را دور از دسترسی کودکا      

 .نصب چراغ چشمک زن باعث کاهش احتمال برخورد درب با افراد و یا اتومبیل میشود      

تنظیم دقیق زمانهای باز و بسته شدن درب و نصب صحیح سنسور های حفاظتی ،از صدمات احتمالی به جک       

 .جلوگیری میکند

 .از تعمیر و تنظیم محصول خودداری نمایید و در صورت نیاز از اشخاص متخصص استفاده نمایید      

بهتر است صحت عملکرد جک پارکینگ و تمامی اتصاالت به صورت دوره ای توسط اشخاص متخصص کنترل شود و از       

 .شرایط مناسب انها اطمینان حاصل شود

 نکات قابل توجه قبل از نصب

 .بکارگیری روش های خارج ازاین دستورالعمل ، موجب لغو گارانتی میشود      

 .کلیه عملیات جوشکاری و یا تغییرات در درب را قبل از نصب انجام دهید      

 .از نرمی حرکت درب بدون هیچ برخورد و درگیری اطمینان حاصل نمایید      

 .آنها هیچگونه مشکل حرکتی ای وجود نداشته باشد وضعیت لوال ها را بررسی نمایید تا در      

 380Kgو حداکثر وزن هر لنگه  M 1.8  آن طول حداکثر که است نصب قابل  جک بازو کوتاه بر روی درب هایی      

 .باشد

جک بازو بلند بر روی درب هایی قابل نصب است که حداکثر طول آن برای هر لنگه جک بازو بلند بر روی درب هایی       

 .باشد  450Kgو حداکثر وزن هر لنگه  3Mقابل نصب است که حداکثر طول آن برای هر لنگه 

 .در هنگام جوشکاری ، بازوهای جک را از حرارت حاصل از جوشکاری دور کنید تا به آنها آسیبی نرسد      
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 راهنمای نصب جک پارکینگ محک

 .ابعاد پیشنهادی جهت نصب جک مطابق شکل و جدول زیر میباشد

 

 

 

اگر محل نصب جک پارکینگ شما طوری باشد که نتوان ابعاد ارائه شده را دقیقا اعمال نمود و ابعاد پیشنهادی نیاز به  -1

 .داشت ، اصالح آنها تنها در محدوده ی جدول زیر مجاز میباشدتغییر 
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نباید  C کمتر باشد و اندازه 45mmنباید از  D برای اینکه بازوی جک فاصله ی مناسبی تا ستون داشته باشد ، اندازه ی 2-

  (بیشتر باشد.)شکل اول 80Cmاز 

 .حفره ای در ستون ایجاد کرددر برخی موارد جهت اعمال اندازه ها و نصب صحیح جک باید  3-

 

 

مطابق ابعاد پیشنهادی و موارد ذکر شده در بندهای قبلی ، نگهدارنده موتور را به ستون نصب نمایید.طول قطعه نگهدارنده  4-

نباید  3موتور را به ستون نصب نمایید. طول قطعه نگهدارنده موتور را باید به میزان الزم تنظیم نمایید . ) این میزان طبق بند 

 ( .کمتر باشد 45mmاز 
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 .اتصال نگهدارنده ی موتور به ستون میبایست با عملیات جوشکاری انجام شود 5-

  .را به وسیله ی پین سر عدسی کوتاه روی نگهدارنده موتور مانند شکل زیر نصب نمایید جک پارکینگ 6-

 

جک بازویی را با استفاده از آچار مخصوص خالص کنید. ) نحوه ی انجام این کار در بخش عملکرد دستی توضیح داده شده 7-

 (است

 .جابه جایی خود برسدبازوی تلسکوپی را به سمت بیرون بکشید تا به انتهای 8-

 

 (جک را با استفاده از آچار مخصوص قفل نمایید. ) نحوه ی انجام این کار در بخش عملکرد دستی توضیح داده شده است9-
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که فاصله پشت دو شاخه آلومینیومی تا  L سپس بازوی تلسکوپی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا اندازه ی10-

 .دشو 360MMابتدای غالف مشکی رنگ میباشد ، 

 

 : توجه

میباشد، لذا جهت جلوگیری از آسیب دیدن بازوهای جک رعایت موارد  280MMحداکثر جابه جاییی مفید بازوی تلسکوپی 

 : ذیل الزامی میباشد

 .بیشتر شود 360MMنباید از  L در حالت بسته بودن درب ، اندازه ی -الف

 .کمتر شود 75MMنباید از  L در حالت باز بون درب اندازه -ب

 

 .نگهدارنده بازو را با استفاده از پین سر عدسی بلند به دو شاخه بازوی تلسکوپی متصل نمایید-11
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را با استفاده از تراز به صورت کامال افقی نگه دارید و محل نصب  جک پارکینگ  دد و بازوی درب را کامال ببندی12-

 .نگهدارنده بازو را بر روی درب مشخص نمایید

 

 .نمایید نگهدارنده بازو را بوسیله خال جوش به صورت موقتی به درب متصل 13-

 .را خالص کنید و مطمئن شوید که درب به صورت روان حرکت میکند جک پارکینگ 14-

از  جک پارکینگ حاال جک را از نگهدارنده بازو جدا نمایید و جوشکاری نگهدارنده بازو را کامل کنید.) این عمل ) جدا 15-

 .میباشدنگهدارنده ی بازو ( جهت جلوگیری از آسیب دیدن بازوی جک الزم 

 

 

مطابق شکل زیر کاور آلومینیومی را به صورت کشویی از 16-

 .سمت نگهدارنده بازو بر روی بازو نصب کنید

 .مراحل فوق را برای نصب بازوی دوم تکرار نمایید-17
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 عملکرد دستی جک برقی محک

 

 . در مواقع قطع برق ، باز و بسته شدن درب به صورت دستی انجام میشود

 :برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید

 .در صورت وجود کلید برق اصلی ، آنرا در حالت خاموش قرار دهید و یا کابل اصلی را از برق جدا کنید -1

 .الستیکی خالص کن را برداریددر پوش  -2

 .قرار دهید 1با استفاده از آچار مخصوص ، خالص کن را در وضعیت  -3

 .اکنون میتوانید درب را حرکت داده و در وضعیت دلخواه قرار دهید -4

 . دهید  با استفاده از آچار مخصوص ، خالص کن را در وضعیت صفر قرار -5

 .برق دستگاه را وصل کنید -6
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 راهنمای سیم کشی جک پارکینگی محک

 

 3x1.5mm2  : کابل بازوی جک      

 3x0.5mm2 : کابل سنسور چشمی      

  )2x1.5mm2 کابل چراغ چشمک زن ) فالشر      

 کابل آنتن : کابل کواکسیال یا کابل مخصوص آنتن      

  

       :Aتابلو برق 

      :B بازو های جک 

     :C سنسور چشمی 

      :D  چشمک زن و انتن چراغ 
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 نکات قابل توجه در اتصاالت برد جک محک

  درب شامل دو لنگه است : لنگه اول و لنگه دوم .به طور مثال لنگه ی اول لنگه ای است که قفل درب بر روی

آن نصب شده است و در هنگام باز شدن ، ابتدا این لنگه باید باز شود.بنابراین سیم بازوی نصب شده بر روی 

وصل  MOTOR 2وم را به و سیم بازوی نصب شده بر روی لنگه ی د  MOTOR 1لنگه ی اول را به 

 میکنیم.
 .اتصال سیم های هریک از بازوها )موتور ها ( را باتوجه به شکل و جدول زیر انجام دهید 
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