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دستگاه فنر زن برقی سیم کشی  "راحت"

• قابلیــت فنــر زنــی تــا 150 متــر مســیر مســتقیم و مســیری بــا 16 زانــوی 90 درجــه تــا 100 متــر در 	
کمتــر از 15 ثانیــه 

• قابلیت فنر زنی انواع لوله های برق از قطر 20 میلیمتر تا  قطر 63 میلیمتر	
• قابلیت جلوگیری از سیم دزدی یا کابل دزدی  بوسیله ریسمان  انتظار	
• قابلیت فنر زنی  با سرعت باال ) 10 متر در هر ثانیه(	
• کاهش نیروی انسانی	
• 	AC ولتاژ ورودی 220 ولت
• وزن 2.8 کیلوگرم	
• طول  40 سانتیمتر	
• ارتفاع 30 سانتیمتر	
• قابلیت حمل	
• قابلیت  انتقال توسط  لوله های انتقال فشار هوا 	

نمای جانبی دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"
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  نمای باالیی دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"

نمای پشتی دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"

درب و ترمز هوایی دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"
• ترمــز  هوایــی در حالــت  بســته ) ریســمان خــارج نمــی گــردد و  	

فقــط فشــار هــوا  خــارج مــی گــردد که جهــت تمیز کــردن لولــه های 
بــرق از آب، خــاک ، ســنگریزه و... از ایــن حالــت اســتفاده مــی شــود(.

• ترمــز هوایــی در حالــت بــاز) ریســمان بــه همــراه  فشــار هــوا  از 	
دســتگاه خــارج مــی شــود کــه پــس از طــی مســیر لولــه  عملیــات 

فنــر زنــی پایــان مــی یابــد (.
• ــتگاه 	 ــز دس ــه ترم ــوید ک ــن ش ــردن مطمئ ــوت ک ــگام ش در هن

ــاز اســت. ــا ب کام
• در هنــگام تمیــز کاری لولــه مطمئــن شــوید کــه ترمــز دســتگاه 	

کامــا بســته اســت.

شاسی روشن و خاموش دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"
• در نظــر داشــته باشــید عملیــات فنــر زنــی بــرای مســافت 100 	

ــر ریســمان  ــذا اگ ــرد  ل ــی گی ــه انجــام م ــر از 10 ثانی ــر در کمت مت
از ســمت دیگــر کاندوئیــت خــارج نشــد عملیــات را متوقــف کنیــد.

• در صــورت داغ شــدن موتــور بــه دلیــل اســتفاده پیوســته سیســتم 	
حفاظتــی حرارتــی عمــل مــی نمایــد و دســتگاه اتوماتیــک خامــوش 
مــی گــردد در ایــن صــورت دســتگاه را بــه مــدت 30 دقیقــه خاموش 

نگهداریــد تــا ســرد شــود و دوبــاره شــروع بــه اســتفاده نماییــد.
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کلمپ نگه دارنده درب دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت" 
• جهت ثابت نگه داشتن درب دستگاه در هنگام عملیات فنر زنی	
• ــه 	 ــن بدن ــه در طرفی ــی ک ــمان: دو کلمپ ــض ریس ــت تعوی جه

دســتگاه  قــرار دارد بــاز مــی گــردد  و دســتک هــا از   قــاب  هــای 
ــذاری   ــس از جایگ ــپس پ ــود و س ــی ش ــرون آورده م روی درب بی
ریســمان  در ســیلندر دســتگاه، دســتک هــا در قــاب هــا قــرار داده 

مــی شــود و کلمــپ  هــا بســته مــی شــود.

ناحیه مکش دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"

• در هنــگام کار بــا دســتگاه بــه هیــچ وجــه نبایــد  قســمت مکش 	
دســتگاه بســته باشد.

 

قالب بند دوشی دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"

پایه  دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت" 
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سیلندر و ریسمان  و لوله انتقال  فشار دستگاه فنر زن برقی سیم 
کشی "راحت"

• در مرکــز ســیلندر ریســمان یــک لولــه قــرار دارد کــه نــازل 	
خروجــی هــوای تولیــد شــده از موتــور اســت این لولــه عملیــات انتقال 
هــوا از موتــور بــه ریســمان را انجــام مــی دهــد کــه از ســمت بیــرون 
مابیــن ترمــز و ریســمان قــرار مــی گیــرد. دقــت داشــته باشــید کــه 
هنگامــی کــه ترمــز بســته اســت ریســمان بیــن ترمــز و لولــه مرکزی 
خــروج هــوا قــرار مــی گیــرد و مانــع از شــوت شــدن ریســمان مــی 

شــود.
• هنگامــی کــه ترمــز بــاز اســت مطمئــن شــوید فاصله کافــی بیــن لوله خروجــی هــوا و ریســمان رعایت 	

شــده باشــد کــه ریســمان بــه راحتــی بتوانــد بــه بیرون شــوت شــود.
• هنــگام تعویــض ریســمان مطمئــن شــوید درپــوش دســتگاه در جــای درســت خــود قــرار گرفتــه اســت 	

درپــوش مــی بایســت  کامــا در مرکــز ســیلندر باشــد و تمایــل بــه چــپ و راســت نداشــته باشــد. شــما مــی 
توانیــد بــا تنظیــم ارتفــاع میلــه هــای کنــاری ایــن کار را انجــام دهیــد.

ریسمان   مصرفی  دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت" 
• طول 1100 متر	
• قدرت کشش 15 کیلوگرم	
• ریسمان از داخل باز می شود 	
• ــی 	 ــر م ــن فن ــی باشــد و جایگزی ــی م ــن ریســمان مصرف ای

باشــد  بعــد از عملیــات فنــر زنــی ســیم کشــی مــی توانــد بافاصلــه 
ــه یــک ســر و کشــیدن ریســمان از ســر دیگــر  ــا بســتن ســیم ب ب
بــا دســت و یــا  وســایلی کــه بــرای ایــن منظــور دیــده شــده اســت 
صــورت پذیــرد و یــا  ریســمان بصــورت انتظــار داخــل لولــه هــا بمانــد و پــس از مــدت زمانی) حتــی طوالنی 

( عملیــات ســیم کشــی انجــام پذیــرد 
 سیلندر شفاف دستگاه فنر زن برقی راحت

• سیلندر محل قرار گیری ریسمان فنر زن می باشد.	
• شــفاف بــودن آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه اپراتــور مــی تواند 	

ــرون آن  ــگام کار را از بی ــمان در هن ــروج ریس ــدم خ ــا ع ــروج ی خ
مشــاهده نمایــد.

دستک
• دســتک در طرفیــن بدنــه دســتگاه و متصــل بــه کلمــپ هــا 	

وجــود دارد  کــه وظیفــه آن محکــم کــردن درب دســتگاه  بــر روی 
ســیلندر مــی باشــد که بصــورت پیچــی بــودن مــی تــوان درب را بر 

روی ســیلندر  و بــا تنظیــم ایــن دو دســتک تنظیــم نمــود.
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قالب
• دو قــاب بــر روی درب دســتگاه قــرار دارد کــه محــل اتصــال 	

دســتک هــا متحــرک بــه بدنــه دســتگاه می باشــد.

 لوله های انتقال فشار 
• لولــه مــدوالر و لولــه شــفاف: ایــن لوله ها بصــورت پیچی بــر روی 	

نــازل خروجــی دســتگاه بســته می شــود  و وظیفه انتقــال  ریســمان و هوا 
بــه لولــه هــای بــرق را بــر عهــده دارنــد کــه بعــد از هــر بــار تعویــض 
ریســمان، ریســمان از درون  هــر یــک کــه بــه انتخــاب کاربــر برایــش 

راحــت تــر اســت عبــور داده مــی شــود  و قســمت رزوه شــده آن بــر روی نــازل دســتگاه بســته مــی شــود. 
فوم مخصوص و حافظه دار  و گوی ها

• ــریع  	 ــت تس ــوم جه ــن ف ــه دار ای ــوص و حافظ ــوم مخص ف
ــی  ســر  ــر زن ــات فن ــل از شــروع عملی ــی قب ــر زن ــات فن در عملی
ــی کــه دارد  ــه خاصیــت ذات ــا ب ریســمان بســته مــی شــود  و  بن
ــه در  و فــرم پذیــری خاصــی کــه دارد در قســمت هایــی کــه لول
ــا فشــار  ــی شــده باشــد ب ــه شــدگی احتمال طــول مســیر دچــار ل
هوایــی کــه پشــت آن قــرار مــی گیــرد شــکل لــه شــدگی لولــه را 
بــه خــود مــی گیــرد و پــس از رد کــردن مکانــی کــه لــه شــدگی 
در آن اتفــاق افتــاده   شــکل لولــه را بــه خــود مــی گیــرد  و بــه طــی کــردن مســیر و کشــیدن ریســمان 

تــا انتهــای مســیر ادامــه مــی دهــد. 
• از گوی ها نیز برای لوله هایی که سطح درونی آنها صاف نمی باشد استفاده می شود.	

دسته دستگاه
• دســته بــرای حمــل و همچنینــی محــل قــرار گیــری شاســی  	

روشــن و خامــوش دســتگاه مــی باشــد

کابل  و دو شاخه

• برای اتصال به برق و تامین برق مورد نیاز دستگاه	



6

دستور العمل کار کرد دستگاه فنر زن برقی راحت
دستگاه فنر زن برقی " راحت "  با برق تکفاز  220 ولت کار می نماید که پس از آنکه دوشاخه دستگاه به 

برق متصل گردد  با فشار کلید شاسی  که روی  دسته  دستگاه  قرار دارد موتور دستگاه روشن  می گردد و با 
رها کردن انگشت از روی کلید شاسی دستگاه خاموش می شود . دستگاه در زمانی  که روشن است از نازل  

خروجی دستگاه هوا با فشار ممتد خارج می گردد.   

عملکرد عملیاتی دستگاه فنر زن برقی
در روی درب دستگاه  فنر زن برقی " راحت" ترمزی قرار دارد که  با دست می توان آنرا باز و بسته نمود. در 
حالت بسته بودن  ریسمان از سیلندر دستگاه و نازل خروجی آن خارج نمی شود و فقط فشار هوا  دمیده می 

شود که این حالت  برای تمیز کردن لوله های برق از نخاله های احتمالی  که درون لوله های برق ممکن است 
وجود داشته باشد : نظیر آب گرد و خاک سنگریزه مورد استفاده قرار می گیرد و با باز کردن ترمز دستگاه  با 

دست ، ریسمان  به همراه هوا از خروجی و نازل  دستگاه خارج می گردد . به گونه ای که اگر در فضای باز  و 
بدون اتصال به لوله دستگاه روشن شود ریسمان 2 تا 4 متر پرتاب می گردد و در حالت خاموش بودن دستگاه 
ریسمان  را به راحتی با دست می توان کشید و ریسمان از نازل خروجی دستگاه خارج می شود که در تصاویر 

زیر ترمز دستگاه در حالت بسته و باز  نشان داده شده است.   
• ــا کشــیدن دســت  حرکــت 	 ترمــز در حالــت بســته : ریســمان ب

ــگام روشــن شــدن فقــط هــوا مــی  ــد  و دســتگاه در هن نمــی کن
دمــد  از ایــن حالــت دســتگاه فنــر زن برقــی " راحــت " بــرای تمیز 
کــردن لولــه هــای بــرق از نخالــه هــای احتمالــی  کــه درون لولــه 
هــای بــرق ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد  نظیــر آب  ، گــرد و 

خــاک  و ســنگریزه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

• ترمــز در حالــت بــاز: ریســمان بــا کشــیدن دســت  بــه راحتــی 	
بیــرون مــی آیــد و دســتگاه در هنــگام روشــن شــدن ریســمان  بــه 
همــراه هــوا از خروجــی و نــازل  دســتگاه خــارج مــی گــردد بــه گونه 
ای کــه اگــر در فضــای بــاز  و بــدون اتصــال بــه لولــه هــای انتقــال 
فشــار دســتگاه روشــن شــود ریســمان 2 تــا 4 متــر  در فضــای آزاد 
پرتــاب مــی گــردد و در صورتــی کــه  ریســمان بــه همــراه  فــوم 
هــای  مخصوصــی کــه ســر ریســمان بســته مــی شــود  و  توســط 
لولــه انتقــال فشــار هــوا  کــه در ســر نــازل خروجی بســته می شــود 
درون لولــه بــرق  قــرار گیــرد ، در اینحالــت  در هــر ثانیــه بــه طــور متوســط ده متــر ریســمان در صــورت 
روشــن بــودن دســتگاه  ریســمان درون لولــه بــرق حرکــت مــی کنــد تــا  از ســر دیگــر لولــه ریســمان خارج 

گــردد و عملیــات فنــر زنــی  صــورت پذیــرد.
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نکته 1: دستگاه فنر زن برقی راحت  در هر ثانیه ده متر  لوله را فنر زنی می نماید  و در تست های انجام شده  
مسیری با 100 متر طول با 16 زانویی 90 در جه را در کمتر از 10 ثانیه  فنر زنی نموده است لذا  از  ممتد کار 
کردن  دستگاه بیش از 10 ثانیه جدا خودداری نمایید زیرا در صورت ممتد کار کردن ترموستات حرارتی برای 

جلوگیری از  صدمه به موتور عمل می کند و موتور دستگاه خاموش می شودو پس از سرد شدن  موتور دوباره   
موتور در مدار قرار می گیرد.

نکته 2: در صورتی که  برای هر مسیر  دستگاه بین 3 تا 4 ثانیه حداکثر روشن ) مسیر بین 30 تا 40 متر( و با وقفه 
20 ثانیه ای خاموش گردد دستگاه بصورت ممتد کار می کند بدون آنکه ترموستات حرارتی  دستگاه عمل کند. 

 نحوه گره زدن  ریسمان یا بست گوی یا فوم مخصوص حافظه دار 
 برای مسیرهای کوتاه  نیاز به بستن  گوی و یا فوم  سر ریسمان نمی 

باشد  بلکه فقط چند گره کفایت می نماید  که در تصویر نحوه گره 
زدن  سر ریسمان را می توان مشاهده نمود

• بــرای مســیرهای طوالنــی  بســتن فــوم  مخصــوص و حافظــه 	
دار توصیــه مــی گــردد و نحــوه بســتن فــوم در تصویــر مشــاهده مــی 

شــود بعــد از بســت فــوم  قســمت اضافــی ریســمان چیــده شــود. 
• ــا صــاف نمــی 	 ــی آنه ــه ســطح داخل ــی ک ــه های ــرای لول ب

باشــد  بســتن گــوی توصیــه مــی گــردد نحــوه بســتن گــوی  در تصویــر مشــاهده مــی شــود بعد از بســت 
گــوی  قســمت اضافــی ریســمان چیــده شــود. 

نکته : برای  عملکرد بهتر  توصیه می شود از فوم استفاده شود.
نحوه تعویض ریسمان

برای تعویض ریسمان ابتدا کلمپ های که در طرفین دستگاه قرار دارد را باز می کنیم،  دستک ها را  از قاب 
هایی که روی درب دستگاه قرار  دارند  آزاد می کنیم  درب دستگاه را برداشته پاستیک دور ریسمان را در باال 
و پایین ریسمان می بریم و ریسمان را  درون سیلندر می گذاریم به گونه ای که  قسمت  خالی مرکز ریسمان  
در مرکز  و دور تا دور لوله انتقال فشار داخلی دستگاه قرار گیرد  سر نخ را از مرکز حلقه ریسمان  بیرون کشیده 

و از نازل خروجی روی درب دستگاه با دست رد می کنیم درب را بر روی سیلندر قرار می دهیم به گونه ای 
که  قاب های روی  درب دستگاه در امتداد  دستک ها قرار گیرد دستک ها را با قاب ها درگیر نموده و  

دو کلمپ را همزمان می بندیم  به گونه ای که درب محکم بر روی سیلندر  سفت شود.  در تصاویر مراحل  
تعویض ریسمان را به صورت مرحله به مرحله می توانید مشاهده نمایید. 



دسته 

شاسی روشن و خاموش

 بدنه فوق مقاوم
 کابل برق

 کلمپ
 نگهدارنده
 درب

 دستک
 نگهدارنده درب

 پایه
 قالب نگهدارنده درب

اتصال دستگاه با لوله انتقال فشار هوا و ریسمان

 سیلندر شفاف
 قالب بند

 درب

ریسمان

 ترمز
دستگاه
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ریسمان   مصرفی  دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت" 
طول 1100 متر  •

قدرت کشش 15 کیلوگرم  •

کلمپ نگه دارنده درب دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت" 
جهت ثابت نگه داشتن  درب دستگاه در هنگام عملیات فنر زنی  •

جهت تعویض ریسمان  باز می گردد و پس ازتعویض ریسمان دوباره بسته می شوند  •

ورودی مکش هوای دستگاه فنر زن سیم کشی "راحت"

قالب بند دوشی دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت" 

لوله انتقال فشار هوا 

پایه  دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت" 

ترمز هوایی دستگاه فنر زن برقی سیم کشی "راحت"
ترمز  هوایی در حالت  بسته ) ریسمان خارج نمی گردد و  فقط فشار هوا  خارج   •

می گردد که جهت تمیز کردن لوله های برق از آب، خاک، سنگریزه و... از این حالت 
استفاده می شود(

ترمز هوایی در حالت باز) ریسمان به همراه  فشار هوا  از دستگاه خارج می شود   •
که پس از طی مسیر لوله  عملیات فنر زنی پایان می یابد (

9




