
IMENFAAC

تلفن : 021-27664000
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A100 راھنمای نصب اپراتور شیشھ ای



AUTOMATIC DOOR A100 COMPACT 

ENGLISH 

 1 .شکل

  توضیحات -1
بطور FAAC سری دربازکن ھای خودکاراز  A100سیستم ھای کمپکت 

  .اتوماتیک فعال شده و در بھای کشویی تک لنگھ یا دو لنگھ را کنترل می کنند
 شده یمکشیس و مونتاژ کامال بطور A100سری سیستم ھای خودکار کمپکت 

 مخصوص فرم در کھ یمشتر درخواست مورد یکربندیپ اساس بر شده تست و
 کھ یصورت در. شوند یم ارسال است نموده مشخص مربوطھ سفارش

 براساس نصب و مونتاژ باشد، نشده مشخص انیمشتر توسط یخاص یکربندیپ
  .شد خواھد انجام کارخانھ یھا تیک

 لیتشک ریز قطعات از ھا بازکن در از یسر نیا)  1 شکل(ونیاتوماس شاسی
   : است شده

  )1.1شکل ( پروفیل حمایتی
را بطور کامل بھ یک  شاسیاین پروفیل زمانی استفاده می شود کھ بتوان 

  .   محکم کاری کرد) حمال(ساختار باربر 
  ).1.2شکل ( واحد موتور

بھ یک انکودر و یک سیستم قفل کن لنگھ درب مجھز شده است  DCموتور 
   ).نبیلوازم جا(

  ).1.3شکل ( واحد مدار فرمان
پس از وصل شدن برق واحد مدار فرمان، میکروپروسسور پارامترھای 

    .عملیاتی درب را فعال می کند

  ).1.4شکل ( واحد تغذیھ توان الکتریکی
مستقیما بھ واحد مدار فرمان تغذیھ وصل می واحد تغذیھ توان الکتریکی کھ 

شود مقادیر صحیح ولتاژ مورد نیاز برای تامین توان سیستم خودکار را فراھم  
  .می کند

  . تامین می شود شاسیلوازم جانبی کھ ھمراه با  -1.1

  مونتاژ می شوند شاسیاین قطعات بر روی 
  )1.8شکل ( ب شیشھ ایمحفظھ بستن لنگھ در

این قطعھ یک پروفیل آلومینیومی است کھ حرکت بستھ شدن سیستم خودکار را 
موجب بستھ شدن کامل سیستم می ) 1.11شکل (پانل ھای جانبی . فعال می کند

   . شوند
  )1.9شکل ( واحد قفل موتور
قفل شدن درب را ھنگامی کھ لنگھ ھای درب بستھ شده اند از واحد قفل موتور 

واحد قفل موتور می تواند برای درب ھای تک . ی کندلحاظ مکانیکی تضمین م
  . لنگھ و دو لنگھ مورد استفاده قرار گیرد

کھ در صورت ) 1.10شکل (مجھز شده است  خالص کنواحد قفل موتور بھ 
این واحد ھمچنین . لزوم برای باز کردن اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد

طوری طراحی شده است کھ اسباب آزاد کننده خارجی نیز در صورت لزوم بر 
قفل موتور مستقیما بر روی موتور  واحد ).اختیاری(روی آن قابل نصب است 

    . ظ مکانیکی آن را قبل می کندعمل نموده و از لحا
   نظارت بر قفل موتور

نظارت نموده و بستھ بودن ح بودن عملکرد واحد قفل موتور صحیبر این سیستم 
طراحی را بھ  در صورت لزوم می توان. کامل و دقیق درب را کنترل می کند

وجود  ژیرآ/امکان فعال نمودن یک چراغ سیگنال یا بیزرداده کھ تغییر گونھ ای 
  . داشتھ باشد

  )1.12شکل ( باطری اضطراری
در صورت قطع برق، کیت باطری سیستم خودکار را قادر بھ کار می سازد تا 

واحد کنترل خودکار بطور مداوم تست . ھنگامی کھ شارژ باطری بھ پایان برسد
  . وضعیت باطری را انجام می دھد

  )1.5شکل ( حمایت کننده لنگھ درب چرخھای سھ    
 counter) چرخ بغل بند یک .دارای دو چرخ بلبرینگ دار ھستند چرخ سھاین 

thrust wheel) درب یھا لنگھ ارتفاع کردن میتنظ یبرا یچیپ ستمیس کی و باال سمت در.  

  )1.6شکل ( تسمھ محرکھ

  ).1.7 شکل( انتقال یپول واحد
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  لوازم جانبی فریم درب                                                                         1.2
  :دینما یم شنھادیپ را ریز یھا اسباب یسر FAACبھ منظور تطبیق یافتن پروفیل درب با کالسکھ و اتمام صحیح عملیات نصب، شرکت 

 
  )13.1- 12 شکل( ییکشو یھا استاپ جفت کی - 

  . است نصب قابل کف یرو بر مایمستق ای و)  ثابت درب  لنگھ یبررو ای( وارید یرو بر شوند یم ارسال یجفت صورت بھ کھ ییکشو یھا استاپ
 
  نییپا یراھنما لیپروف - 

 
  باال ییکشو یھا بلوک با درب لنگھ ینییپا لیپروف افتنی قیتطب منظور بھ
  )13.2- 12  شکل( ینییپا یراھنما لیپروف برس -
  . کند یم لیتکم را کف یراھنما ستمیس
  )13.3- 12  شکل( درب لنگھ متعلقات و لوازم لیپروف -

  .دھدیم قیتطب کالسکھ متعلقات و اسباب با را درب لنگھ یفوقان لیپروف
  .دھد یم یا شھیش یھا درب یھا لنگھ بھ را ییکشو صورت بھ شدن بستھ و باز امکان قطعات نیا
   

  آماده سازی ھای الکتریکی -2                                                                                                                               
 

    .انجام دھید 2م جانبی و منبع تغذیھ الکتریکی را بر طبق شکل لواز ی الزم برای وصل کردنھاکشی کابل 

N° 
 

 

 

 

 

 

 

 

حاتیتوض  
  یرونیب رادار

یداخل رادار  
)فوتوسل( کیالکتر فونو سلول تریترانسم  

فوتوسل رندهیگ  
SD-Keeper / SDK-Light 

RX  

سطح مقطع  ھا کابل  
4x0.25mm² 
4x0.25mm² 
2x0.25mm² 
3x0.25mm² 
2x0.5mm² max 50 m 

2x0.5mm² 
TX 

کردن قفل یبرا دار دیکل چیسوئ  
SD-Keeper / SDK-Light 

( ندهیآ یجانب لوازم ) 
فرمان یفشار یھا دکمھ  

 2x0.5mm²  ست یر/ دیکل/یاظطرار

2x1.5mm² + earth 
ھیتغذ منبع 2 .شکل  

115/230V~ 

  مشخصات فنی -3

A100 COMPACT 
1 

110 Kg 
700 ÷ 3000 mm 

60 mm 
100 % 

IP 23 ( ساختمان داخل یکاربردھا یبرا ) 
-20°C ÷ +55°C 

115V/230 V~ 50/60 Hz 
100 W 

Vp x 2 +100 mm 
24 Vdc with encoder 

5 ÷ 70 cm/sec. 
5 ÷ 70 cm/sec. 

0 ÷ 30 sec. 
0 ÷ 240 sec. 

 خودکار
شدن بستھ/  شدن باز ھنگام  

)است شدن افعال قابل ستمیس یزیر برنامھ با( بلھ  

10 ÷ 140 cm/sec. 
10 ÷ 140 cm/sec. 

  %90 ÷ %10 کل شدن باز

A100 COMPACT 2 
2 

70 + 70 Kg 
800 ÷ 3000 mm 

 مدل
درب یھا لنگھ تعداد  

لنگھ ھر وزن جداکثر  
گذر یفضا  (VP) 

دار میفر لنگھ ضخامت حداکثر  
استفاده تواتر  

یحفاظت یبند طبقھ کالس   
کار طیشرا طیمح یدما  

ھیتغذ منبع  
شده جذب توان حداکثر  

ریت طول  
محرکھ واحد  

)بدون بار(تنظیم سرعت باز شدن 

)بدون بار(شدن  تنظیم سرعت بستھ  
ییجز شدن باز میتنظ  

مکث زمان میتنظ t 
شب در مکث زمان میتنظ  

کیاستات یروین میتنظ  
تصادف ضد اسباب شدن فعال  

ملکرد ضد خطای فوتوسل ھاع

  شاسیپیکربندی                                                                                                                                               4-
  .مراجعھ کنید 7و  6، 5، بھ ابعاد تعیین شده در شکل ھای  شاسیبھ منظور تنظیم کردن صحیح موقعیت 

ENGLISH 



  شده ژمونتا خودکار بازکن درب ستمیس کردن نصب 

1A-  1.1  شاسیآماده کردن پروفیلA -  روفیل ساپورت برروی دیوارپبستن ومحکم کاری  

را با توجھ بھ ابعاد تعیین  بر روی دیوار وقعیت دقیق ارتفاع پروفیل ساپورتم
در مورد درب ھای دو لنگھ شیشھ ای بھ شکل  .پیدا کنید  3شده در شکل 

  .  مراجعھ کنید4
  .باید بھ صورت موازی با کف بستھ شود شاسی
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محکم کردن سیستم خودکار بھ یک سطح ساختار باربر از برای  شاسیپروفیل 
 .بکار می رود شده بدون ھرگونھ دفرمھ شدن قابل مالحظھ  جنس فلز یا بنایی

کابل ھای پاراشوت را از محفظھ خارج کنید . قرار دھید کفرا بر روی  شاسی
مانند موتور، (در صورت لزوم قطعاتی . محفظھ را باز کنید و) 26.5شکل (

بھ دیوار مانع را نیز کھ در ھنگام بستن  پروفیل ) کالسکھ، پولی انتقال محرکھ
وقعیت جھت آگاھی از م. باز کنید شما می شوند با شل کردن مھره ھا از پلیت ھا

 دیببند گریدی انتھا دری افق اریش و انتھا کی دری عمود اریشی رو بر را ساپورت لیپروف در ابتدا       .مراجعھ کنید 7و  6و 5قطعات باز شده بھ شکل ھای 
 سپس و) شودی نم ارسال دستگاه ھمراه البتھ کھ مناسب رولپالگ و M8ی ھا چیپ از استفاده با(

 بھ پروفبل، کامل بودنی مواز از نانیاطم کسب از پس. دیکن تراز نصب محل کف با را لیپروف
.  شوند ھمترازی کار محکم نقطھ سھ تا دیکن بلندی کم روین کردن وارد با را آن کردن سنتر منظور

   .      دیدھ انجام را ھای کار محکم ریسا.دیببند را ھا چیپ سپس

200 
37,5 37,5 

200 
37,5 

38 

 8 .شکل

2A- کیاتومات دربی ھا لنگھی ساز آماده  

 9 .شکل

  :دیدھ انجام ریز مراحل طبق بر را دربی ھا لنگھی ساز آماده
محکم کاری لنگھ درب را کھ بھ ھمان طول درب برش داده اید بھ  پروفیل - 1

لنگھ درب ببندید و آن را با استفاده از پیچ ھای مناسب در سمت باال ببندید 
   ).9شکل (
ر روی ھر یک از لنگھ ھا ببا استفاده از پلیت ھای ارسال شده دو کالسکھ را  - 2

  .ببندید 10قرار داده و آنھا را با استفاده از پیچ ھای ارسالی بر طبق  شکل 
برای این کار از ابعاد . ھا را بر روی لنگھ ھا محکم کاری کنید چھارچرخ - 3

پیچ . اده کنیدبرای درب ھای تک لنگھ و دولنگھ استف 7نشان داده شده در شکل 
  . ھای محکم کاری کالسکھ ھا را سفت کنید

پروفیل پایین لنگھ درب را ھم اندازه طول درب برش دھید و با استفاده از  - 4
  ).11شکل (پیچ ھای مربوطھ در سمت پایین لنگھ ببندید 

برس را در مقر  پایھدر صورتی کھ نصب برس برای لنگھ درب تعیین شده  - 5
  ). 11.1شکل (پروفیل کشویی وارد کنید 

 10 .شکل

 11 .شکل



 
3A- نصب کردن بلوک ھای کشویی پایین  

یا کف طراحی ) یا لنگھ ثابت(بلوک ھای کشویی پایین برای بستھ شدن بھ دیوار 
ھاب  بلوک ھای کشویی را با مراجعھ بھ ابعاد نشان داده شده در شکل. شده اند

  .مونتاژ کنید 13و  12
  ): یا لنگھ ثابت(بستن بھ دیوار 

  با استفاده از پیچ ھای مربوطھ  14.1بلوک ھای کشویی را بر طبق شکل
 .ببندید

  :بستن بھ کف
  مستقیما با استفاده از پیچ و  14.2بلوک ھای کشویی را بقر طبق شکل

 13 .شکل  .رولپالک مناسب بھ کف ببندید

 12 .شکل

4A- ھا کردن لنگھ تنظیم  
ھنگامی کھ لنگھ ھای درب اتوماتیک را آماده کردید، آنھا را بر روی پروفیل  14 .شکل

کھ کار باز وبستھ کردن (ھا دارای دو چرخ لغزنده چھارچرخ. نصب کنید شاسی
 counter thrust) چرخ بغل بند یک و) بھ صورت کشویی انجام می دھددرب را 

wheel)  2- 15شکل (ھستند .(  
این شیارھا امکان تنظیم کردن . ھا تعبیھ شده استچھارچاخدو شیار در پایھ 

    )15.3شکل (عمق لنگھ را می دھند 
4.1A - کردن ارتفاع لنگھ تنظیم  

  .را می دھند mm 7.5 ±کالسکھ ھا اجازه تنظیم ارتفاع تا 
  :مراحل تنظیم

  را اندکی شل کنید) 15.4شکل (دو پیچ آلنی. 
  برای باال بردن یا پایین آوردن لنگھ ھا در جھت  را) 16شکل (پیچ ھا

 .موافق یا نموافق عقربھ ھای ساعت بچرخانید
 دو پیچ آلنی را کھ شل کرده بودید مجددا سفت کنید.     

4.2A - تنظیم کردن عمق لنگھ  

 16 .شکل
شل  17برای تنظیم کردن عمق لنگھ ھا، پیچ ھای مربوطھ را بر طبق شکل 

لنگھ را در شیار کالسکھ تا حد الزم حرکت دھید و سپس پیچ ھا را سفت . کنید
  .  کنید

اطمینان حاصل نمایید کھ لنگھ ھا نسبت بھ ساپورت حمایت کننده در 
  .   وضعیت موازی قرار داشتھ باشند

 17 .شکل 15 .شکل
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4.3A- چرخ بغل بند تنظیم کردن (COUNTER-THRUST WHEEL)    

ھستند کھ از  (counter thrust wheel) چرخ بغل بند یک یدارا ھا چھارچرخ
  .خارج شدن آنھا از مقرشان جلوگیری می کند

تنظیم شود کھ بر روی پروفیل ساپورت فشار وارد  باید بھ گونھ ای چرخ
   .نیاورد و از ایجاد اصطکاک اضافی جلوگیری شود
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  :(counter thrust wheel) چرخ بغل بندمراحل تنظیم کردن 
  را شل کنید) 18.1شکل (دو عدد پیچ آلنی. 
  ارتفاع ساپورت چرخ را تنظیم کنید بطوری کھ تا حد امکان بھ پروفیل

 ).18.2شکل (اصلی نزدیک شود اما با آن تماس نداشتھ باشد 
  شکل (وقتی ارتفاع چرخ را تنظیم کردید، دو عدد پیچ آلنی را سفت کنید

18.1 .( 
استفاده کنید و آن را  mm 0.5بھ ضخامت   واشردر صورت لزوم از یک قطعھ 

 واشر پس از انجام تنظیمات فوق باید این. بین چرخ و پروفیل اصلی قرار دھید
چرخ بغل لنگھ ھای درب را با دست حرکت دھید و چک کنید کھ  .را بردارید

    .بطور آزادانھ حرکت کنداصطکاک بدون ایجاد  (counter thrust wheel) بند

 18 .شکل

5A-  استاپ ھای مکانیکی حرکت بازشدنتنظیم کردن  

ی رو بر کھ است مجھز شدن باز حرکتی کیمکانی ھا استاپ بھ کیاتومات درب
 نانیاطم کیاتومات درب لنگھ کردن باز ھنگام .شودی م نصب شاسی لیپروف

 صورت در. کنند دایپ تماسی کیمکانی ھا استاپ با ھا کالسکھ کھ دیینما حاصل
  :دیکن عمل ریز شکل بھ م،یتنظ بھ ازین
 آنھا و) 19.1 شکل( دیکن شل رای کیمکانی ھا استاپ کننده محکمی ھا چیپ 

 .دیکن جابجا ساپورت لیپروفی انتھا دو تا
 پااست). 20 شکل( دیدھ قرار باز تیوضع در را درب) یھا لنگھ ای( لنگھ 

 تماس ھم با قطعھ دو نیا آنکھ تا دیکن کینزد چھارچرخ بھ رای کیمکان
  ).     20.1 شکل( دیکن سفت رای قفل مھره سپس. کنند دایپ

 19 .شکل

 20 .شکل
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6A 

6A                                                                                           -  درب ھای دولنگھ( شدنبستھ تنظیم کردن استاپ ھای مکانیکی حرکت(  

در صورتی کھ بھ تنظیم کردن سنتر . نصب شده اند شاسیپروفیل درب اتوماتیک بھ استاپ ھای مکانیکی حرکت بستھ شدن مجھز است کھ بر روی نقطھ وسط 
  :درب نیاز باشد بھ شکل زیر عمل کنید

 چک کنید کھ استاپ ھا ی مکانیکی در مرکز پروفیل قرار داشتھ باشند. 
  در وضعیت بستھ قرار دھیددرب را ) یا لنگھ ھای(لنگھ. 
  21.1شکل (را شل کنید  چھارچرخپیچ ھای محکم کاری( 
 کنند دایپ تماس ھم با قطعھ دو نیا آنکھ تا دیکن کینزد چھارچرخ بھ رای کیمکان استاپ . 
 20.1 شکل( دیکن سفت مجددا را چھارچرخی کار محکمی ھا چیپ سپس     .(     

= = 

 21 .شکل

6.1A                                                                                                            -  درب یک لنگھ(تنظیم کردن استپ ھای مکانیکی حرکت بستھ شدن(  

  . نصب شده اند شاسیدرب اتوماتیک بھ استاپ ھای مکانیکی حرکت بستھ شدن مجھز است کھ بر روی پروفیل 
  

  ی ھا دستورالعمل طبق بر م،یتنظ بھ ازین صورت در. کنند دایپ تماسی کیمکانی ھا استاپ با ھا چھارچرخ کھ دیینما حاصل نانیاطم کیاتومات درب لنگھ نبست ھنگام
  

  ).5Aفصل (استفاده کنید  تنظیم کردن استاپ ھای مکانیکی حرکت بازشدن بھ مربوط
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7A                                                                                                              -  سھ چرختنظیم کردن تسمھ   

  
یاز بھ تنظیمات ظریف معموال نیازی بھ تنظیم و اصالح این قطعھ نیست ولی در صورت ن). 22.3شکل (سیستم درباز کن خودکار بھ تسمھ و لوازم آن مجھز است 

  :بھ شکل زیر عمل کنید
 سیستم درباز کن خودکار را در وضعیت بستھ قرار دھید. 
  را بچرخانید تا تنظیم الزم حاصل شود سھ چرخھمربوط بھ ھر ) 22.2و  22.1شکل (دوجفت پیچ. 
  22.2و  22.1شکل (پیچ ھا را سفت کنید.( 
 بطور کامل قادر بھ باز درب برابر باشد و لنگھ ھای  حرکت بستھ شدن بین دو لنگھ درب با نقطھ وسط پروفیل ساپورت چک کنید کھ فاصلھ نقطھ تماس

     .و بستھ شدن باشند

EN
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 گذری فضا

  )باز شدن بھ سمت راست(درب تک لنگھ   )باز شدن بھ سمت چپ(درب تک لنگھ 

  گذری فضا  گذری فضا

 22 .شکل

 



 
8A                                                                                                                                                            -  تسمھ کششتنظیم کردن  

  :سمھ بھ شرح زیر استتکشش مراحل تنظیم . اطمینان حاصل کنید کھ تسمھ بیش از حد شل و بیش از حد سفت نباشد
  23.1شکل (مھره را شل کنید( 
  تا تسمھ سفت یا شل شود) 23.2شکل (پیچ و بولت را بچرخانید. 
 23.1شکل (کنترل کردن تنش تسمھ، مھره را سفت کنید  از پس(  

 23 .شکل

9A- نصب کردن پاراشوت و فاصل ھا  

در صورت  .ھمراه با دستگاه ارسال شده باشد کمریچک کنید کھ کابل ھای 
لزوم آنھا را در دو سمت پروفیل ساپورت محکم کنید و سمت بزرگتر کابل را 

    ).24.1شکل (جا بیاندازید ھادر مقر
ھمراه با دستگاه ارسال شده ) 24.1شکل (ضد لرزش  الستیکچک کنید کھ  

. باشد و در صورت لزوم آنھا را بھ لبھ خارجی پروفیل ساپورت وارد کنید
برای پروفیل ھای (در انتھای پروفیل بطور سنتر تنظیم کنید  موقعیت آنھا را

  ). متر 3بیش از 

10A - نصب کردن پانل ھای جانبی  
این شکل نحوه . در محل خود نصب کنید 25.1پانل ھای جانبی را بر طبق شکل 

در مورد پانل سمت چپ نیز بھ ھمین  - نصب پانل دست راست را نشان می دھد
را اگر نمی خواھید پانل ھای جانبی را نصب کنید، سھ براکت . ترتیب عمل کنید

و یکی در وسط  دو براکت در دو سمت - نصب کنید تا محفظھ آنھا بستھ شود
نشان داده شده  25.2ھمانطور کھ در شکل ) متر 3برای پروفیل ھای بیش از (

  . است

 24 .شکل

 25 .شکل
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11A                                                                                                                 -  دن دربمحفظھ وضعیت بستھ شنصب کردن  

EN
G

LI
SH

 

  بر روی  26.2و  26.1محفظھ بستھ شدن درب را بر طبق شکل
 .کھ قبال نصب کرده اید قرار دھیدالستیکھای ضربھ گیر 

  و آن را بھ ) 26.3شکل (برای باز نگھ داشتن محفظھ ، آن را بلند کنید
فلزی در مقر پروفیل تا اینکھ برآمدگی ) 26.4شکل (طرف پروفیل برانید 

 . جا بیافتد
 26.5شکل (کابل ھای پاراشوت را در مقر مناسب محکم کنید.( 
  محفظھ بستھ شدن درب در امتداد دو پانل جانبی یا براکت ھای محکم کننده

 ). 26.6شکل (قبل می شود 
  محفظھ بستھ شدن از قبل عالمت گذاری شده است تا بتوان آن را با

پروفیل اضافی را با برش دادن آن . تطبیق دادضخامت ھای مختلف درب 
  .نشان داده شده است حذف کنید 26.7در نقاطی کھ در شکل 

اگر از آزاد کننده داخلی استفاده می کنید، برای اینکھ محفظھ بطور : توجھ
صحیح بستھ شود یک سوراخ در نزدیکی د کمھ آزاد کننده ھمانطور کھ 

  .  کمک دریل ایجاد کنید نشان داده شده بھ 16Bدر پاراگراف 

» 

² 

 26 .شکل
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12A                                                                                                                                                         - قفل موتور  

تضمین می کند کھ لنگھ ھای درب در ھنگام بستھ بودن قفل  قفل کننده موتور
در صورت نیاز در ھنگام سفارش می توانید درخواست کنید کھ اسباب . شوند

سیستم  شاسیقفل کننده موتور بھ صورت از پیش نصب شده بر روی پروفیل 
در این صورت این اسباب شامل سیستم آزاد کننده . دربازکن خودکار ارسال شود

  .لی و دکمھ فعال کننده آن خواھد بودداخ
  :مراحل تنظیم اسباب قفل موتور

 لنگھ ھای درب را ببندید. 
  را با دست بھ طرف شفت موتور فشار دھید و صحیح  )27.1شکل (اھرم

 .چک کنید A -27بودن کوپلینگ آن را بر طبق شکل 
  را بھ صورت عمودی حرکت دھید و وجود ھر گونھ ) 27.2شکل (اھرم

  . لقی بین شفت موتور و کوپلینگ قفل کننده موتور را چک کنید

  :در صورتی کھ لقی وجود نداشت مطابق زیر عمل کنید
  محرکھ وصل  سھ چرخرا کھ اتصاالت تسمھ را بھ ) 28.1شکل (دو پیچ

 .شل کنید) در ھر دو کالسکھ برای درب ھای دولنگھ(می کنند 
  کوپلینگ تسمھ را بھ آرامی در جھت افقی حرکت دھید تا اینکھ اھرم با

 .پیچ ھایی را کھ شل کرده بودید دوباره سفت کنید. ازادی حرکت کند
  13در صورتی کھ بعدا می خواھید این نصب را انجام دھید بھ فصلB 

برای برنامھ ریزی بھ آن بخش از دستورالعمل ھای حاضر . مراجعھ کنید
    .کھ بھ بخش مدار فرمان مربوط می شوند مراجعھ کنید

 تسمھ
 پلیت جلوگیری 
 از بلند شدن

A 

 27 .شکل

 28 .شکل
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                                                                                                                   13A- راه اندازی سیستم درباز کن خودکار  
EN
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 بطور دستی حرکت کشویی لنگھ ھا و تمام قطعات متحرک را چک کنید. 
  را کھ از واحد منبع تغذیھ، موتور و تمام لوازم کمکی مدار فرمان می آیند با مراجعھ بھ  برد کنترلروی کابل ھای قدرت اتصاالت الکتریکی

   . دستورالعمل ھای برد مدار فرمان وصل و چک کنید
  29.2و  29.1شکل (از کانال ھای سیمکشی استفاده و صحیح بودن نحوه قرار گرفتن آن ھا را چک کنید.( 
 ر  داخل پروفیل ساپورت از عدم تماس یافتن آنھا با قطعات متحرک اطمینان حاصل نماییدھنگام کابل کشی کابل ھا د. 
  بھ دستورالعمل ھای برد مدار فرمان مراجعھ کنید(جھت گردش موتور را بر طبق نوع درب اتوماتیک تنظیم کنید.( 
  115 دوشاخھ برقV/230V~  29.3شکل (را بھ رابط مربوطھ در واحد منبع تغذیھ وصل کنید.( 
 کارایی عملکرد تمام لوازم جانبی نصب شده بخصوص فوتوسل ھا و سنسورھا را چک کنید.  

   (~230V~/115V)را چک کنید ) 29.4شکل (صحیح بودن ولتاژ انتخاب شده کلید : توجھ                                                

³ · 

 5 

 فیوز
5x20 T2,5A/250V 

 29 .شکل

 



B. B -  مونتاژ کردن کیت سیستم ھای درباز کن خودکار  

پس از آنکھ پروفیل ھای الزم را آماده کردید توصیھ می کنیم کھ . در این قسمت نحوه مونتاژ کردن کیت حاوی سیستم ھای در باز کن خودکار توضیح داده شده است
  .ھمگی آنھا را بطور ھمزمان مونتاژ و نصب کنید

1  B                                                                                                   - آماده سازی پروفیل ساپورت  

  : سایز موجود اند 2پروفیل ھای ساپورت در 
 4300 mm  6100 و mm  

  :دھیدپروفیل ساپورت را بھ اندازه مورد نیاز با استفاده از فرمول زیر برش 

LT = Vp x 2 + 100 
 :کھ در این فرمول

• Lt: طول پروفیل ساپورت 
• VP: فضای گذر 

 (50 + 50) میلیمترھای ھمپوشانی بین لنگھ ھای درب :100 •
  

 

 

 

1.1B                                                                                                                                    - محکم کاری پروفیل ساپورت دیواری  

   . سیستم دربازکن خودکار مونتاژ شده مراجعھ کنیددر باره نحوه نصب   1.1Aبھ فصل 

1.2B                                                                                                                                                     - محکم کاری قطعات بھ پروفیل  
این . لوازم جانبی با استفاده از پلیت ھای ارسال شده بھ پروفیل بستھ می شوند

ا از بغل در مقرشان کھ در در ھر نقطھ از پروفیل قابل انتخاب است جا پلیت ھ
  ).   31شکل (می افتند 

 31 .شکل
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2B  

2B - 3  اده کردن لنگھ ھاآمB - نصب کردن بلوک ھای کشویی پایین  

سیستم دربازکن خودکار مونتاژ شده مراجعھ  در باره نحوه نصب  2Aبھ فصل 
  کنید

سیستم دربازکن خودکار مونتاژ شده مراجعھ  در باره نحوه نصب  3Aبھ فصل 
  .کنید

4B - 5  تنظیم کردن لنگھ ھاB - تنظیم کردن استاپ ھای مکانیکی  

سیستم دربازکن خودکار مونتاژ شده مراجعھ  در باره نحوه نصب  4Aبھ فصل 
  .کنید

سیستم دربازکن خودکار مونتاژ شده  در باره نحوه نصب 6Aو   5Aبھ فصل
  .مراجعھ کنید

6B - نصب کردن مجوعھ تسمھ و برس ھا  

  :سیستم ھای دربازکن خودکار تک لنگھ
  .  نصب کنید B34.مجموعھ تسمھ را و ھمچنین برس ھا را بر طبق شکل 

  :سیستم ھای دربازکن خودکار دولنگھ
را بر بر  برس ھاھمچنین داخلی تر و  سھ چرخھدو مجموعھ تسمھ را بر روی 

    .نصب کنید A34.طبق شکل 

 

 فضای گذر

 برس برس

 )باز شدن بھ سمت راست(درب تک لنگھ  )چپباز شدن بھ سمت (درب تک لنگھ 

 

  فضای گذر
 برس

  فضای گذر

 برس ھا
 34 .شکل
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8B  

8B - 9  تسمھ نحوه نصب مجموعھ تنظیماتB -  تسمھ  کششتنظیم کردن  

سیستم دربازکن خودکار مونتاژ شده مراجعھ  در باره نحوه نصب  7Aبھ فصل 
  .کنید

سیستم دربازکن خودکار مونتاژ شده مراجعھ  در باره نحوه نصب  8Aبھ فصل 
  نصب کانال ھای کابل ھا - 10B  .کنید

کانال ھای کابل ھا را با وارد کردن فشار در مقر ساپورت پروفیل بر طیق شکل 
  .کنیدنصب  35
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 35 .شکل

11B - نصب پاراشوت و فاصل ھا  

 سیستم دربازکن خودکار در باره نحوه نصب  9Aفصل بر طبق توضیحات
  .کنید مونتاژ شده عمل

12B - نصب کردن پانل ھای جانبی و براکت ھا  

در مورد پانل ھای (نصب کردن پانل ھای جانبی و براکت مرکزی برای
پانل را بر روی پروفیل ساپورت قرار  8تعداد ) 36شکل )(متر 3بزرگتر از 

عدد دیگر را در  4عدد از آنھا را در یک طرف پروفیل ساپورت و  4. دھید
  .سمت دیگرآن سوار کنید

اگر تمایلی بھ نصب پانل ھای جانبی ندارید، سھ عدد براکت برای محکم کاری 
در مورد پانل ھای (دو عدد در طرفین و یکی در وسط  –محفظھ نصب کنید 

 36.1و بھ جای سھ پانل جانبی، تنھا یکی بر طبق شکل ) متر 3بزرگتر از 
 10A  پانل ھای جانبی و براکت ھا را بر طبق توضیحات فصل. نصب کنید

  .دستورالعمل ھای نصب سیستم خودکار مونتاژ شده محکم کاری کنید

 پلیت ھای براکت مرکزی

/ پلیت ھای پانل ھای جانبی
 براکت ھای جانبی

 36 .شکل
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13B - نصب قفل موتور  
با استفاده از پیچ ھای ارسالی نصب  37.1ل موتور را بر طبق شکل سیستم قف

  . کنید

در مورد اتصاالت الکتریکی اسباب قفل کن موتور بھ بخش بورد مدار فرمان 
در صورت الزم بودن نصب اسباب آزاد . الکتریکی در ھمین جزوه مراجعھ کنید

کابل ازاد کننده را با . کننده بیرونی ، از دکمھ ھای فشاری کلید دار استفاده کنید
  ). 40.5شکل (ل کنید استفاده از مقر مناسب بر روی اسباب قفل کن وص

 37 .شکل

13.1B - تنظیم کردن قفل موتور 
از دستورالعمل ھای سیستم  12Aقفل موتور را بر طبق توضیحات فصل 
  .دربازکن خودکار مونتاژ شده تنظیم کنید

13.2B - ھ آزاد کننده داخلیمنصب دک  

 38 .شکل
 :درب ھای دولنگھ

توصیھ می شود دکمھ آزاد کننده را در سمت مخالف  Vp = (800 ÷ 1000) mmدر مورد 
  .موتور نصب کنید

موتور دکمھ آزاد کننده را در ھمان سمت  توصیھ می شود Vp = (1000 ÷ 3000) mmدر مورد 
   .نصب کنید

  بر طبق شکل بعد از وارد کردن دو پلیت در پروفیل، دکمھ آزاد کننده را
 ).38.1شکل (بر روی براکت جانبی نصب کنید  38

  39.1شکل (پیچ تنظیم کننده را ھمراه با مھره قفلی مربوطھ بچرخانید.( 
  سانتیمتر از کابل فوالدی را غالف آن خارج کنید 20در حدود. 
  کابل فوالدی را بھ تنظیم کننده وارد کنید و آن را از داخل اسباب رھا کننده

 ).  39.2شکل (عبور دھید 
 ست مربوطھ محکم کرده و پیچ را سفت کنید کابل فوالدی را با استفاده از ب

 ).39.3شکل (
 39.1شکل (غالف سیاه رنگ کابل را بھ تنظیم کننده تماس دھید.( 
 تنظیم کننده را بطور کامل بر روی براکت پیچ کنید. 
  درجھ چرخاندن آن قفل کنید؛ در عین حال مطمئن  90دکمھ را با کشیدن و

 ).39ل شک(شوید کھ بھ جای اصلی خود برنگردد 
  کابل را ھمراه با غالف مربوطھ در داخل کانال ھای کابل ھدایت کنید، تا

آنجا کھ بھ اسباب قفل موتور برسدو در عین حال سعی کنید کھ خم ھای 
 .کابل بیش از حد کشیده و سفت نباشد

  شکل  2کابل را ھمراه با غالف مربوطھ بھ اندازه ای کھ در توضیحات
 .و غالف اضافی را ببرید آمده است انتخاب کرده 40

  ھدایت کنید و غالف کابل را در  2را از داخل دی تیل ) 40.1شکل (کابل
 ).4.7شکل (نقطھ تماس آن فیکس کنید 

  با فشرده (وارد کنید ) 40.3شکل (کابل را بھ نقطھ تماس در بست مربوطھ
 ).  کردن فنرھا

  الدی محکم شودرا سفت کنید تا کابل فو 3را بکشید و پیچ بست  8دی تیل .
 بخش اضافی کابل فوالدی را ببرید. 
  اطمینان حاصل کنید کھ کوپلینگ اسباب قفل کننده با کوپلینگ شفت موتور

 .)A27.شکل (درگیر نباشد 
  در صورت نیاز بھ ھرگونھ تنظیم، از تنظیم کننده براکت دکمھ استفاده کنید

 ).39.1شکل (
  و صحت عملکرد آزاد شدن قفل  درجھ آزاد کنید  90دکمھ را با گرداندن

شکل (ھمچنین چک کنید کھ میکروسوئیچ باز کننده درب . را چک کنید
   .با کشیدن دکمھ فعال می شود) 40.4

 39 .شکل

 40 .شکل
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13.3B - یچ نظارت بر سیستم قفل موتور میکروسوئ  

ل موتور را عملکرد قفب اطمینان از صحیح بودن این وسیلھ کمکی امکان کس
فراھم میکند و در صورتی کھ ھنگام باز شدن درب ھمچنان در حالت قفل باقی 

  .بماند یک سیگنال خطا از طریق بورد مدار فرمان فعال می شود
چھت آگاھی از نحوه . نصب کنید 40.6میکروسوئیچ نظارت را بر طبق شکل 

لوازم جانبی / فرمانبخش مدار وصل اتصاالت الکتریکی و برنامھ ریزی بھ 
   .در جزوه حاضر مالحظھ کنید

16B - نصب کردن محفظھ بستن درب  

میلیمتر برش  2پروفیل ساپورت منھای ھمان طول  پروفیل محفظھ را بھ
  .دھید تا چفت شدن محفظھ بستھ شدن درب با پانل ھای جانبی تسھیل شود

داده شده،  در صورت وجود قفل موتورو دکمھ آزاد کننده در مجموعھ سفارش
اطمینان حاصل کنید کھ . میلثمتر ایجاد کنید 18یک سوراخ بھ قطر حداقل 

برای تسھیل سوراخکاری از خط . سوراخ مذکور با دکمھ آزاد کننده سنتر باشد
  . بھ عنوان مرجع استفاده کنید 43.1نشان داده شده در شکل 

در صورت وجود دکمھ آزاد کننده در مجموعھ سفارش داده شده، برای 
پیاده ) 38.2شکل (باز کردن محفظھ، دکمھ را با باز کردن پیچ مربوطھ 

  کنید 

14B - سنسور نظارتی  
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از  ای رلھ کھ یکی از لوازم جانبی است) سنسور مغناطیسی(سنسور نظارتی
درب "یک وضعیت  تا بتوانیم) 41.4شکل (صل می شود طریق رابط بھ آن و

وصل کردن بھ برای بھ عنوان مثال، (داشتھ باشیم " درب باز است/بستھ است
   ).یک سیستم آالرم

  : مراحل نصب سنسور
  ای کھ در نزدیکترین فاصلھ نسبت بھ نقطھ  سھ چرخھمگنت را بر روی

برای این کار از سوراخ رزوه کاری شده واقع بر . تماس قرار دارد ببندید
 ).41.1مجموعھ تسمھ استفاده کنید شکل 

  شکل (سنسور را با استفاده از مھره ھای پالستیکی بھ براکت ببندید
د کنید و یک پلیت سوراخ دار را بھ مقر پروفیل ساپورت وار). 41.2

چک ). 41.3شکل (براکت را با استفاده از پیچ ھای مربوطھ نصب کنید 
کنید کھ در ھنگام بستھ بودن لنگھ درب، سنسور در امتداد مگنت قرار 

     .  داشتھ باشد

 در باره نحوه نصب  11Aفصل برای نصب کردن محفظھ، بر طبق توضیحات
   .کنید مونتاژ شده عمل سیستم دربازکن خودکار

 43 .شکل

  راه اندازی سیستم خودکار - 17B 41 .شکل

15B - نصب کردن کیت باطری اضطراری  

  وارد کنید 42دو پلیت را در پروفیل ساپورت طبق شکل. 
  قطعھ حمایتی باطری را با استفاده از دو پچ ارسال شده بر روی پروفیل

 .ساپورت ببندید
  برای آگاھی از نحوه برقرار کردن اتصاالت الکتریکی بورد باطری و

   .   برنامھ ریزی بھ قسمت مدار فرمان جزوه حاضر مراجعھ کنید

x2 

 کشویی لنگھ ھای درب و تمام قطعات متحرک را بھ صورت دستی  حرکت
  . چک کنید

  اتصاالت الکتریکی کابل ھای برق بورد مدار فرمان را کھ از واحد منبع
تغذیھ، موتور و تمام لوازم جانبی دیگر می ایند با مراجعھ بھ راھنمایی 

 . ھای بورد مدار فرمان برقرار و کنترل کنید
 پورت، از کانال ارسال کرده و آنھا برای کابل کشی ھای داخل پروفیل سا

بھ نحوی کھ از تماس یافتن ) 35شکل (نصب کنید را در موقعیت صحیح
 .آنھا با قطعات متحرک جلوگیر شود

  بھ دستورالعمل ( جھت گردش موتور را بر طبق نوع درب تنظیم کنید
  ).ھای بورد مدار فرمان مراجعھ کنید

  115دوشاخھ برقV/230V~   را بھ رابط مخصوص واحد منبع تغذیھ
   ). 29.3شکل (وصل کنید

 روی موقعیت صحیح  29.4چک کنید کھ سوئیچ نشان داده شده در شکل 

(230V~/115V~). تنظیم شده باشد.  
  کارایی عملکرد کلیھ لوازم جانبی نصب شده ، بخصوص فوتوسل ھا و

  . سنسورھا ر ا چک کنید

 42 .شکل
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  )پیش فرض( FAIL-SAFEاتصال فوتوسل ھا در شرایط غیر فعال بودن عملکرد 
 بدون فوتوسل

J7 
I-DET 

E-DET 
KEY 

EMERG1 
EMERG2 

PSW1 
PSW2 

-FAILSAFE 
OUT1 
+24V 
+24V 
GND 
GND 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-DET 
E-DET 

KEY 
EMERG1 
EMERG2 

PSW1 
PSW2 

-FAILSAFE 
OUT1 
+24V 
+24V 
GND 
GND 

 یک جفت فوتوسل
J7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دوجفت فوتوسل
 

I-DET 
E-DET 

KEY 
EMERG1 
EMERG2 

PSW1 
PSW2 

-FAILSAFE 
OUT1 

+24V 
+24V 
GND 
GND 

 
2 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

   

  FAIL-SAFEاتصال فوتوسل ھا در شرایط فعال بودن عملکرد 
 بدون فوتوسل

J 
 یک جفت فوتوسل

J 
I-DET 
E-DET 

KEY 
EM1 
EM2 

FSW1 
FSW2 

-TX FSW 
OUT1 
+24V 
+24V 
GND 
GND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دوجفت فوتوسل
 

I-DET 
E-DET 

KEY 
EMERG1 
EMERG2 

PSW1 
PSW2 

-FAILSAFE 
OUT1 
+24V 
+24V 
GND 
GND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TX2 TX1 

I-DET 
E-DET 

KEY 
EMERG1 
EMERG2 

PSW1 
PSW2 

-FAILSAFE 
OUT1 
+24V 
+24V 
GND 
GND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

  ).تنظیمات پیش فرض( در نظر گرفتھ شده استورودی فتوسل ھا در نقشھ ھای اتصال، کنتاکت بستھ : توجھ

  توضیحات ترمینال ھا

  J7بورد ترمینال 

1 I-DET ( پیش فرض کنتاکت باز(  
  .ورودی سنسور داخلی
می توان قطبیت کنتاکت را ) جانبی لوازم( SD-Keeperبا استفاده از نمایشگر 

  .تغییر داد NCبھ 
2 E-DET (کنتاکت باز پیش فرض) 

4 EMERG1 (کنتاکت باز پیش فرض) 
 :1فرمان وضعیت اضطراری 

 می شوددرب متوقف شدن موجب این فرمان در تنظیمات استاندارد، فعالسازی 
  ).مادامی کھ فعال نگھ داشتھ شود، درب در وضعیت توقف باقی می ماند(

می توان طرز کار این ) وسیلھ جانبی( SD-Keeper نمایشگر با استفاده از
 ریزیدستورالعمل ھای برنامھ بھ (کرد  برنامھ ریزیورودی را طور دیگر 

  ).کنید مراجعھ

  .الویت دارد EMERG2بر  EMERG1فرمان 

  .بیرونیورودی سنسور 
می توان قطبیت کنتاکت را ) جانبی لوازم( SD-Keeperبا استفاده از نمایشگر 

  .تغییر داد NCبھ 
 (کنتاکت باز پیش فرض) فرمان کلید 3

 :فرمان کلید
شبانھ آن  مکثپس از زمان  وشود  میدرب باز شدن فعالسازی موجب می شود 

  .را می بندد
می توان قطبیت کنتاکت را ) جانبی لوازم( SD-Keeperبا استفاده از نمایشگر 

  .تغییر داد NCبھ 

5 EMERG2 (کنتاکت باز پیش فرض) 
 :2اضطراری فرمان وضعیت 

مادامی ( می شوددرب باز شدن موجب این فرمان در تنظیمات استاندارد، فعالسازی 
  ).باقی می ماند بازکھ فعال نگھ داشتھ شود، درب در وضعیت 

می توان طرز کار این ورودی ) وسیلھ جانبی( SD-Keeper نمایشگر با استفاده از
  ).کنید مراجعھ ریزیدستورالعمل ھای برنامھ بھ (کرد  برنامھ ریزیرا طور دیگر 

6 PSW1 (کنتاکت بستھ پیش فرض) 
st  ین فتوسل ایمنیاولورودی.  

  :می توان) وسیلھ جانبی( SD-Keeper نمایشگر با استفاده از
  کنتاکت باز را انجام داد، ریزیبرنامھ  - 
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 بین لنگھ ھامحافظ سیم بندی و مدار اتصال کوتاه چشم 
      



-  

  فتوسل کنار گذاشت صورت عدم استفاده ازاین ورودی را در  - 
درب بھ صورت ذیل عمل  ،فتوسل متصل بھ این ورودی عمل کردنپس از 
  :می کند

 بدون تأثیر : باز شدن
 زمان مکث تمدید می شود :مکث
 حرکت درب بالفاصلھ معکوس میشود :بستھ شدن

7 PSW2 ( پیش فرضکنتاکت بستھ  ) 
 .ورودی دومین فتوسل ایمنی

 :می توان) وسیلھ جانبی( SD-Keeper نمایشگر با استفاده از
 .کنتاکت باز را انجام داد ریزیبرنامھ   -
این ورودی را در صورت نبود فتوسل یا در صورت وجود تنھا می توان  -

کنار ) متصل شود PSW1کھ در این صورت باید بھ ورودی (یک فتوسل 
  .گذاشت
  .را مالحظھ کنید PSW1اثرات فتوسل متصل بھ این ورودی  مشاھدهبرای 

8 -FAIL-SAFE 
-SDاز طریق (فعال است  FAIL-SAFE کردوقتی عمل

KEEPER+DISPLAY  قطب منفی توسط  برق) ی استریزقابل برنامھ
واحد  کرد،با فعال کردن این عمل. دشوتأمین می ھای فتوسل  ترانسمیتر

سیکلرا قبل از ھر  PSW2و  PSW1فتوسل ھای متصل بھ  مدار فرمان،
 باگر نتیجھ منفی باشد، جلوی حرکت در. باز و بستھ شدن بررسی می کند

  .را می گیرد
9 OUT 1 (“gong” پیش فرض) 

  ).mA 100حداکثر (کلکتور باز ) قطب منفی(خروجی 
در تنظیمات استاندارد، این خروجی زمانی فعال است کھ فتوسل ھا بھ مدت 

  .تاریک شوند خروج از مدارثانیھ تا ھنگام  5/0ثانیھ در فواصل  1
ین می توان طرز کار ا) وسیلھ جانبی( SD-Keeper نمایشگر با استفاده از

ی ریزدستورالعمل ھای برنامھ (ی کرد ریزخروجی را طور دیگر برنامھ 
  ).را ببینید

10-11 +24V 
+24V  : کمکی مداروسایل  تامین برقبرای  

بیشتر  ”24V+” یمتصل بھ ورودی ھا کمکیحداکثر کل بار وسایل 
  .آمپر باشد 1از 

12-13 GND 
 ..و کنتاکت مشترک کمکی مداروسایل  تامین برققطب منفی برای 

  J6 رد ترمینالوب
1-2 SD-KEEPER 

  ).متر 50میلیمتر مربع حداکثر  2×5/0کابل ( SD-KEEPERھای  ترمینال

  
  :کنید را رعایتنشان داده شده قطبیت  

 Terminal 1 = مثبت Terminal 2 = منفی 
  دیپ سوئیچ ریزیبرنامھ 

  :را بھ صورت ذیل تنظیم کنید DS1دیپ سوئیچ 
N° DIP-SWITCH 

1 

2 

3 

4 

ON 

  فعال است 1فتوسل شستی 

  فعال است 2فتوسل شستی 

EMERG2  عملکرد 
NIGHT  را فعال می سازد. 

درب یک لنگھ کھ از راست باز 
  می شود

OFF 

  غیر فعال است 1فتوسل شستی 

  غیر فعال است 2فتوسل شستی 
EMERG2 

  استاندارد کردعمل

درب دو لنگھ یا درب یک لنگھ 
  کھ از چپ باز می شود
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 عرضیجلو بھ تیر سمت از درب ھا، جھت بستھ شدن  فھمیدنبرای 
  :سیستم اتوماتیک نگاه کنید 

  پایین تسمھ وصل می شود؛ انشعابدر درب دو لنگھ، لنگھ چپ بھ  - 
پایین تسمھ متصل می  انشعابدر درب یک لنگھ، لنگھ ھمیشھ بھ  - 

  .شود
روی  EMERG2ورودی ، قطبیت 3دیپ سوئیچ شماره  شدنبا فعال 

 ھ شدنشود و بستمی  (NORMAL OPEN) وضعیت باز شدن نرمال
-SDمستقل از تنظیمات بطور را  NIGHT کردکنتاکت، عمل
KEEPER فعال می سازد.  

  راه اندازی

کار تنظیم را بھ  E100اولین باری کھ درب روشن می شود، تابلوی کنترل 
  .صورت خودکار انجام می دھد و ھمھ تنظیمات استاندارد را بارگذاری می کند

  پیکربندی استاندارد

  :استاندارد بھ صورت ذیل است تنظیمات
• AUTOMATIC ”-“TOTAL”-“TWO-WAY ”; operating function; 
(maximum OPENING SPEED (level 10)); 

  سطح: حداکثر سرعت باز شدن(درب بھ صورت اتوماتیک، کامل و دو طرفھ باز می شود
  ؛)10

• CLOSING SPEED level 3; 3سطح : سرعت بستھ شدن  
  ورودی وضعیت اضطراریEMERG1  پایان «بھ صورت کنتاکت باز

موجب توقف  شدنظیم شده است یعنی ھنگام فعال تن» ظرفیت حافظھ
درب در وضعیت  دوباره بستھ شودحرکت می شود و تا زمانی کھ کنتاکت 

 ؛.توقف باقی می ماند
  ورودی وضعیت اضطراریEMERG2 پایان «ت باز بھ صورت کنتاک

موجب باز شدن  شدنظیم شده است یعنی ھنگام فعال تن» ظرفیت حافظھ
شود  دوباره بستھدرب با سرعت معمولی می شود و تا زمانی کھ کنتاکت 

 درب باز باقی می ماند؛
 ترمینالبستھ تھیھ شده است کھ بھ ) در حالت عادی(کنتاکت با  دو فتوسل

ب نباشند،اگر یکی یا ھر دو نص(متصل ھستند  PSW2و  PSW1ھای 
 ؛)باید اتصاالت جمپر ایجاد کنید قشھطبق ن

 FAIL-SAFE غیر فعال است؛ 
 فعال است؛ سرقتضد  کردعمل 
  ؛ثانیھ  2 :مکثزمان 
  ثانیھ ؛ 8 :شبانھ مکثزمان 
  فقط در حالت کھ (استاندارد فعال است  عملکرد برای موتورکیت قفل

NIGHT ؛)عمل می کند 
 فعال نیست؛ موتورل کیت نظارت بر قف 
 تری فعال نیست؛کیت با 
  خروجیOUT1 عملکرد  باGONG؛ 
  تنظیم شده است؛% 50 ویر جزیی ، کھباز شدن 
  است؛ تنظیم شدهکند درب روی حالت سرعت عملکرد کاھش 

  

 J4 برد ترمینال 

1 TX1 
 شستی ھای فتوسلاول  جفت ترانسمیتراتصال بھ 

2 TX GND 
  ھای فتوسل ھای شستی ترانسمیتر ھاتصال منفی ب

3 TX2 
  فتوسل شستیدوم  جفت ترانسمیتراتصال بھ 

4 RX1 
  شستیھای فتوسل اول  جفت گیرندهاتصال بھ 

5 RX GND 
  ھای فتوسل ھای شستی گیرنده ھاتصال منفی ب

6 RX2 
  شستیھای فتوسل دوم  جفت گیرندهاتصال بھ 

استفاده نمی کنید، ورودی ھا را ھا فتوسل  جفتاگر از فتوسل یا 
  .خالی بگذارید

  .فعال کنید DS1فتوسل ھای شستی را با دیپ سوئیچ 



•  

 OBSTACLE DETECTION اگر مانعی ھنگام باز و : استاندارد
بستھ شدن تشخیص داده شود، درب در جھت عکس حرکت می کند و 
پیوستھ تالش می کند حرکت کند تا اینکھ مانع برداشتھ شود بدون اینکھ 

 پیغام ھشدار بدھد؛
 و دیگری در  یداخلیکی (کنتاکت باز تھیھ شده است و سنسور با د

 ؛)یخارج
  کنتاکتKEY  باز است؛در حالت عادی (از نوع 
 کردعمل INTERLOCK )غیر فعال است؛) یداخل لقف 
 تایمر فعال نیست.  

  تنظیمات                                       

  :می شوندو تنظیم  کنترل اتتنظیمسیکل  انجامپارامترھای زیر ھنگام 

  اندازه گیری جرم و اصطکاک، تعیین سرعت و افزایش و کاھش سرعت
 بھینھ؛

 رسیدن بھ موقعیت ھای باز و بستھ بودن درب؛ 
  ھنگام باز و بستھ شدن طبق سرعت ھای  برخوردخود تنظیمی سیستم ضد

 .انتخابی

فرایند  تا پایان 08در صورت اجرای درست، وضعیت  اتتنظیمانجام ھنگام 
  .روی نمایشگر چشمک می زند

پیغام می را ھر خطایی  SD-KEEPERاز طریق  نمایشگرو برنامھ عیب یاب 
  .دھد

تشخیص خطاھای جدی  SD-KEEPERنمایشگر و برنامھ عیب یاب از طریق 
) مثل حرکت کم یا اضافی لنگھ درب، اصطکاک بسیار زیاد، عملکرد بد موتور(

  .را پیغام می دھند
و  فشار دھیدثانیھ  5روی تابلو را بیش از  SW1، کلید اتتنظیم فعال کردنبرای 

-SDکلیدھای روی  ی ازرا می توان با ترکیب اترھا کنید؛ تنظیمسپس 
KEEPER  دستورالعمل ھای مربوط را مالحظھ کنید(نیز آغاز کرد.(  

در آنھا اتتنظیم سیکلدر صورت لزوم کھ  زیر مواردی ھستند ت ھایوضعی
می دھد  آالرمپیغام  ولت خاموش باقی می ماند، نمی شود و درب در حا اجرا

  ):SD-KEEPERروی نمایشگر و  15 آالرم(
 درب با باتری کار می کند؛ 
 عملکرد شبانھ انتخاب شده است؛ 
 عملکرد دستی انتخاب شده است؛ 
 ورودی وضعیت اضطراری فعال است؛ 
 ؛درگیر شده اندسل ھا فتو 
  رسدبرقی بھ موتور نمی. 

  .بھ صورت خودکار شروع می شود اتوقتی علت برطرف شد، تنظیم

  

  فوتوسل ھا                                           

فتوسل : متصل کرد A100 Compactدو نوع فتوسل را می توان بھ درب 
با کنتاکت بستھ یا  PSW2و  PSW1ورودی ھای ( J7 رابطبھ  رایجھای 

بھ  BUSمتصل می شوند و فتوسل ھای دارای شستی برای اتصال نوع ) باز
تنظیمات  معمولیصورت استفاده از فتوسل ھای  در. می شوند وصل J4 رابط

  :پذیراستذیل امکان 
  

  بدون فتوسل
  استاندارد، ورودی ھای  پیکربندیدرPSW1  وPSW2  را باید بھ

 د؛نیمتصل ک FAIL-SAFE ترمینالصورت جمپر بھ 
  برایSD-KEEPER +  نمایشگر می توان ورودی ھایPSW1  و

PSW2 را نیز غیر فعال کرد، در این صورت نیازی بھ جمپر نیست.  

  یک فوتوسل
  استاندارد، فتوسل را باید بھ ورودی  پیکربندیدرPSW1  ،متصل کرد

-FAIL ترمینالرا باید بھ صورت جمپر بھ  PSW2در صورتی کھ 
SAFE  د؛شومتصل 

  برایSD-KEEPER +  یک ، بھ عنوان یک گزینھ می توان نمایشگر
ل متص PSW1بھ ورودی باید طبق معمول  کھ(ب کرد نصفتوسل 

غیر فعال می شود و نیازی بھ  PSW2، در این صورت ورودی )شود
ھ جعرام SD-KEEPER ریزیدستوالعمل ھای برنامھ بھ (جمپر نیست 

 ).کنید
  بھ ورودی ھای را فتوسل ھاPSW1  وPSW2 وصل کنید. 

نمایشگر این امکان را فراھم می سازد کھ  + SD-KEEPERبا  ریزیبرنامھ 
  ):ریزیدستورالعمل ھای برنامھ نگاه کنید بھ (
  را انتخاب کنید؛) 0، 1، 2(تعداد فتوسل ھای وصل شده 
  ورودی ھای ) باز یا بستھ(نوع کنتاکتPSW1  وPSW2  را انتخاب

 کنید؛
  عملکردFAIL-SAFE را فعال یا غیر فعال کنید.  

  :پذیر استتوسل ھای شستی امکان تنظیمات زیر در صورت استفاده از ف
  بدون فتوسل

  از  2و  1دیپ سوئیچ ھایDS1  روی وضعیت راOFF قرار دھید. 
 در  ھورودی ھای مربوطJ4 را خالی گذارید 

  فتوسل 1

  روی وضعیت را طبق ورودی مورد استفاده  2یا  1دیپ سوئیچON  و
 .تنظیم کنید OFFدر وضعیت دیپ سوئیچ دیگر را 

  ورودی ھای استفاده نشده درJ4  26نقشھ ھای صفحھ (را خالی گذارید
 ).را مالحظھ کنید

  فتوسل 2

  در  2و  1دیپ سوئیچ ھایDS1  روی وضعیت راON قرار دھید. 
  وصل کنید 6نقشھ ھای صفحھ  طبق برفتوسل ھا را.  

  )ستری(ه اندازی مجدد ار

د را انجام راه اندازی مجد سیکلروشن باشد، درب ھر وقت سیستم اتوماتیک 
  :طی آنمی دھد کھ در 

 ؛می شودجستجو ھای حرکت درب  لیمیت 
 می شود ستآالرمی ریر پیغام ھ. 

؛ فشار دھیدثانیھ  1روی تابلو را  SW1، کلید ری ست جدیدبرای فعال کردن 
نیز  SD-KEEPERراه اندازی مجدد را می توان با ترکیبی از کلیدھای روی 

  .)دستوالعمل ھای مربوط را مالحظھ کنید(آغاز کرد 

اگر ھنگامی کھ درب در حالت دستی است دستور راه اندازی مجدد داده شود، 
  .گیرداین کار ھنگام خروج از حالت دستی صورت می 

حرکت آرام بستھ شدن است، در یک شبانھ، راه اندازی مجدد شامل  کرددر عمل
  .نجام می شودحرکت آرام باز شدن ا در عملکرد غیر شبانھ یکصورتیکھ 

از کارکرد  جلوگیریکھ موجب زیر از وقوع چند وضعیت راه اندازی مجدد پس 
  :ضروری است می شوددرب 
 کردوقتی عمل STANDARD OBSTACLE DETECTION

بار متوالی  3مانعی  ھنگامیکھ: استفعال شده ) 9 آالرمیا  8 آالرم(
 ؛شودھنگام باز یا بستھ شدن تشخیص داده 

 فعال شده باشد  "حافظھبا"فرمان وضعیت اضطراری  وقتی
 ؛)7 آالرمیا  6 آالرم(، )ا ببینیدر ریزیدستورالعمل ھای برنامھ (

 ھنگام باز شدن  یک اشکالھنگام استفاده از کیت قفل موتور،  اگر
 .روی کیت تشخیص داده شود

  

 

ن 
ایم    
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  تغییرات سرعت                                                                                                                                                

  .سطح تنظیم سرعت برای باز و بستھ شدن وجود دارد 10

سرعت ھای باز و بستھ شدن را می . مربوط می شودبھ حداقل سرعت متناظر  1در صورتی کھ سطح  بھ حداکثر سرعت مجاز طبق وزن درب اشاره دارد، 10سطح 
ً روی تابلوی    ).شوید ریزیبرنامھ قسمت وارد (تنظیم کرد  e100توان مستقیما

  

یی
ایا

H
JG

H
JG

H
  مختلف ھای عملیاتی تحت قابلیتدرب اتوماتیک  کارکرد 

 نحوه عملکرد

 دستی
ً باز  کامال

دوطرفھکامال خودکار،   

 وضعیت درب
در ھر موقعیت از اعم 

 از باز یا بستھ
 باز
 باز

 بستھ

 سنسور داخلی
(I-DET) 

تأثیر یب  
تأثیر یب  

 مکثشمارش زمان 
شروع می شودمجددا   

ً باز می شود و پس  کامال
ً  مکثاز زمان  مجددا

 بستھ می شود
 مکثشمارش زمان 

شروع می شودمجددا   
بستھ و  جزئی شدنباز

پس از زمان شدن مجدد 
 مکث

 مکثشمارش زمان 
شروع می شودمجددا   

ً باز می شود و پس  کامال
ً  مکثاز زمان  مجددا

 بستھ می شود
 مکثشمارش زمان 

شروع می شودمجددا   
بستھ شدن و  جزئی شدنباز

مکثپس از زمان مجدد   

تأثیر یب  

 سنسور خارجی
(E-DET) 

تأثیر یب  
تأثیر یب  

 مکثشمارش زمان 
شودشروع می مجددا   

ً باز می شود و پس  کامال
ً  مکثاز زمان  مجددا

 بستھ می شود
 مکثشمارش زمان 

شروع می شودمجددا  t 
بستھ و  جزئی شدنباز

پس از زمان شدن مجدد 
 مکث

تأثیر یب  

KEY 

تأثیر یب  
تأثیر یب  

 مکثشمارش زمان 
 شروع می شودشبانھ 

ً باز می شود  و پس از کامال
ً  مکثزمان  شبانھ مجددا

 بستھ می شود
 مکثشمارش زمان 

شروع می شودشبانھ   
بستھ و  جزئی شدنباز

پس از زمان شدن مجدد 
 مکث شبانھ
 مکثشمارش زمان 

شروع می شودشبانھ   
ً باز می شود  و پس کامال

شبانھ  مکثاز زمان 
ً بستھ می شود  مجددا

 مکثشمارش زمان 
شروع می شودشبانھ   

بستھ و  جزئی شدنباز
پس از زمان شدن مجدد 

 مکث شبانھ
ً باز می شود  و پس کامال

شبانھ  مکثاز زمان 
ً بستھ می شود  مجددا

بستھ و  جزئی شدنباز
پس از زمان شدن مجدد 

 مکث شبانھ

اضطراری باز شدن  
(EMERG 2) (1) 

تأثیر یب  
تأثیر یب  

 مکثشمارش زمان 
 شروع می شود

ً باز  کامال

اضطراری بستھ شدن  
(1) 
تأثیر یب  

 بالفاصلھ بستھ می شود
 بالفاصلھ بستھ می شود

تأثیر یب  

 نیمھ خودکار،
 نیمھ باز ددوطرفھ

 بستھ

 کامالً باز

ً باز  کامال

 بالفاصلھ بستھ می شود

تأثیر یب  

 مکثشمارش زمان  باز کامال خودکار، یک طرفھ
 شروع می شود

 بالفاصلھ بستھ می شود

تأثیر یب بستھ ً باز  تأثیر یب کامال  

 نیمھ باز نیمھ خودکار، یکطرفھ

 بستھ

تأثیر یب  

تأثیر یب  

ً باز  کامال

 کامالً باز

 بالفاصلھ بستھ می شود

تأثیر یب  

شبانھ تمام تأثیر یب بستھ  ً باز  تأثیر یب کامال  

تأثیر یب بستھ بخشی از شب تأثیر یب  تأثیر یب کامالً باز   

-SDرا می توان با  EMERG2و  EMERG1ورودی ھای  )1(
KEEPER  بھ دست آیدعملکرد ھای زیر برنامھ ریزی کرد تا:  

 باز شدن در وضعیت اضطراری؛ 
 بستھ شدن در وضعیت اضطراری؛ 
 توقف. 

  
  :کرد ریزیفرمان را می توان برنامھ اجرای عالوه بر این، فعالسازی 

  کردکار عال می شود، دربفوقتی فرمان غیر ( حافظھبدون 
 ؛)را دنبال می کندخود معمول 

 ،معمول کردکار فعال می شود، برای بازگرداندنوقتی فرمان غیر ( حافظھبا 
  ).است الزم راه اندازی مجدد

  :پیکربندی پیش فرض بھ شرح زیر است
Emerg1 --->Stop/no memory 

موجب توقف ) کھ در جدول نشان داده نشده است کردیعمل( یک پالس تحریک
زمان (می شود  مکثزمان طی شدن پس از و سپس بستھ شدن آرام درب فوری 

  ).باشدبرای دستگاه تنظیم شده عملکرد شب در صورتی کھ  شبانھ  مکث
  

Emerg2 ---> Emergency opening/no memory:. 
زمان طی شدن پس از و سپس بستھ شدن  باز شدنموجب  یک پالس تحریک

  .می شود مکث
  .دارندفرامین وضعیت اضطراری نسبت بھ کلیھ عملکردھای دیگر اولویت 

30 



   A100 مرکزبرنامھ ریزی 

E100  

 : کنید استفاده F فشاری دکمھ از، بورد برنامھ ریزی بھ دسترسی برای. نمود ریزی برنامھ کنترل بورد از مستقیم طور بھ توان می را خودکار درب اصلی توابع از بعضی
 . دھد می نشان را تابع اولین نام، نمایش صفحھ) دارید نگھ پایین را آن و( دھید فشار را دکمھ این اگر. 1
  . داد تغییر – و+  کلیدھای با را آن توان می کھ، دھد می نشان را تابع مقدار، نمایش کنید صفحھ رھا را فشاری دکمھ این اگر. 2
 .غیره دھد و می نشان را، بعدی تابع نام نمایش، صفحھ) نگھدارید پایین را آن و( دھید فشار دوباره را F کھ صورتی در. 3
 . بگیرد سر از را ورودی وضعیت نمایش نمایش، صفحھ و شده خارج برنامھ ریزی روند از طریق بدین تا دھید فشار را F فشاری دکمھ رسیدید تابع آخرین بھ کھ وقتی. 4

  : دھد می نشان را برنامھ ریزی روند در دسترسی قابل توابع از ای مجموعھ، زیر جدول

 

 وضعیت نمایش صفحھ از درب، کردن باز
 می کنترل+  فشاری دکمھ فشار با اتوماسیون

  .شود

 

  

 E100  مرکزبرنامھ ریزی 
نمایش صفحھ نمایش صفحھ پیش فرض تابع                                             پیش فرض تابع                                             

PA 

Pn 

 . زمان مکث
 .دھد می قرار" خودکار" عملیات حالت در را زمان مکث

 ای ثانیھ یک مراحل در ثانیھ 30 تا 0 بین زمانی محدوده در را آن توان می
  .نمود تنظیم

 شب در زمان مکث
محدوده در را آن توان می. کنید تنظیم را شب عملیاتی حالت در زمان مکث

 . نمود تنظیم ای ثانیھ دو مراحل در و ثانیھ 58 تا 2 بین زمانی
جدا یک نقطھ با کھ( ثانیھ دھم یک و دقیقھ برحسب نشان دھنده ،بعد مرحلھ در
مقدار حداکثر تا( ای ثانیھ 10 مراحل برحسب زمان، و یابد؛ می تغییر) شود می

 . شود می تنظیم) دقیقھ 4.0
زمان ، دھد نشان را 2.5 رقم نمایش، صفحھ کھ صورتی در: مثال عنوان بھ

 . بود خواھد ثانیھ 50 و دقیقھ 2 با برابر مکث

  شدن بستھ سرعت
 . کند می تنظیم را شدن بستھ ھنگام در درب سرعت میزان
   10 تا 1 از: تنظیم

 شدن باز سرعت
 . کند می تنظیم را شدن باز زمان در درب سرعت میزان
   10 تا 1 از: تنظیم

  سرعت کاھش میزان
 : کند می تنظیم را سرعت میزان سرعت، کاھش ضمن

   کم سرعت 0
 متوسط سرعت 1
   باال سرعت 2

2 

8 

EL 

 

 

 ھای دکمھ جفت از یکی کھ دھد می نشان اعشاری نقطھ
 کھ درصورتی( شده است گرفتھ بکار ، در اینجافوتوسل

  ).باشد ، فعالDS1 حالت در

 موتور قفل کیت
  . رود می بکار موتور قفل توابع تنظیم برای

1 

0 
1 

2 

3 

Off خاموش   
 شب

شب+ یک طرفھ

 ھمیشھ

.است نشده نصب موتور قفل  
 عملیات حالت در را درب ھای لنگھ موتور، قفل

“Night .کند می قفل") شب("”   
” Night“ عملیاتی توابع در را ھا لنگھ موتور، قفل
 .کند می قفل") طرفھ یک("” one way“ و") شب("

 کھ زمانی ھر در را درب ھای لنگھ موتور، قفل
 تنظیمی، عملیاتی تابع از صرفنظر در، ھای لنگھ
  کند می قفل شود می بستھ

CS 

OS 

rL 

3 

10 

0 

SU موتور قفل بر نظارت 
 . گیرد می قرار استفاده مورد موتور قفل بر نظارت برای

no است نشده نصب موتوری قفل نظارت ھیچگونھ . 
Y است شده نصب اینجا در موتور قفل نظارت.  

no 

St سیستم خودکار وضعیت نمای بھ بازگشت و تنظیمات ذخیره، برنامھ ریزی از
  . شوید خارج

00 
  

 بستھ
 در حال باز شدن 1 0
 باز 2 0
 مکث 3 0
 مکث در شب 4 0

05 
06  
07 
08 

 می بندد
 وضعیت اضطراری

دستی) حالت(مود   
)چشمک زن(انجام تنظیمات   

bA باتری کیت 
بھ تابع، ھر تشریح برای. سازد می فراھم را باتری کیت توابع تنظیم امکان
 : کنید نگاه مربوطھ بخش

  است نشده نصب کیت باتری 0
  شدن باز مانور آخرین - استاندارد عملیات 1
  شدن بستھ مانور آخرین - استاندارد عملیات 2
 شدن باز مانور آخرین - استاندارد عملیات بدون 3
  شدن بستھ مانور آخرین - استاندارد عملیات بدون 4

0 
و، دھد می نشان را" AL" متناوباً  نمایش، صفحھ باشد انجام حال در آالرم، کھ وقتی

  . آید می انجام حال در آالرم تعداد آن دنبال بھ

 بورد افزار نرم. دھید فشار ثانیھ 1 مدت بھ را SW1 فشاری دکمھ، RESET برای
  شود می داده نشان اینجا در، E100 کنترل
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1 jumper 
2 surveillance kit 

SD-KEEPER ریزی برنامھ واحد  

SD-KEEPER، خودکار کشویی دربھای برنامھ ریزی و کنترل نیز و عملیاتی توابع انتخاب برای
با عملیاتی توابع انتخاب برای ثابت بخش: شود می تقسیم قسمت دو بھ واحد این .رود می بکار

و، باشد می) A تصویر 44 شکل( مربوطھ سیگنالینگ LED المپھای و فشاری دکمھ از استفاده
تصویر 44 شکل( کامل برنامھ ریزی بھ دسترسی برای ،LCD نمایش صفحھ با pull-out بخش

B (باشد می . 

: نمود استفاده موقتی برنامھ ریزی واحد یک عنوان بھ توان می را SD-KEEPER نمایش صفحھ
برداشت کامل طور بھ را قسمت این توان می، تنظیمات و برنامھ ریزی موارد ھمھ انجام از پس
ھنگامی. مانند می باقی E100 کنترل بورد روی ذخیره صورت بھ مربوطھ، تنظیمات کھ چرا
 ). C تصویر 44 شکل( شود می مشاھده کاور، شود برداشتھ نمایش صفحھ کھ

SD-KEEPER ویژه تابع" قسمت بھ کنید نگاه( کلید چند از استفاده با توان می را LOCK قفل یا ("
  . نمود فعال غیر) LOCK تصویر 45 شکل( سوئیچ وسیلھ بھ 1جامپر سیم داخلی اتصال با یا و

 از کابل، مسیر کھ دھید اجازه. کنید رجوع 45 شکل بھ، اتصاالت از مبسوط نمای مشاھده برای اتصال روش
  . بگذرد) کابل موقعیت نیازھای با مطابق( B یا و A نقطھ

 اتصاالت
SD-KEEPER کنترل بورد بھ، زیر کابل با را E100 2: کنید وصلx0.5mm2 )45 شکل .( 

تمام، )LOCK( باشد شده بستھ ترمینال دو بین ،45 شکل مطابق کننده، وصل سیم کھ صورتی در
  . شوند می غیرفعال، نویس برنامھ قسمت روی کلیدھای
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B 

A A 

B 

C 
LOCK 

 

- 
+ 

2 
1 

J6 
E100 

2x0.5 mm2 
max 50m 45 .شکل 

 یابیعیب 
SD-KEEPER )در کھ است تشخیصی تابع یک دارای ،)نمایش صفحھ بدون حالت در نیز و

نیھ 2 ھر، آالرم اعالم صورت این بھ تا کند می ایجاد وقفھ تابع طبیعی نمایش در یکبار، ثا
نشان ثانیھ 1 مدت بھ را خطا وضعیت زن، چشمک LED المپھای از ترکیبی از استفاده با صورت

بھ زن، چشمک LED المپھای بھ مربوط توضیحات از استفاده با آالرم، نوع شناسایی برای. دھد
  . کنید مراجعھ 1 جدول و 3 شکل

ید کھ موردی اولین باشد داشتھ وجود ھمزمان طور بھ خطا چند کھ صورتی در شود آشکار با
 . شود می داده نشان

  

  عیب یابی خطاھای سیستم 1 جدول
 توضیحات

ENERGY SAV. 
2 BAT. OPERATION 
3 FORCED OPEN 
4 FLAT BATTERY 
6 EMERG 2 ON 
7 EMERG 1 ON 
8 OBST. IN OPEN. 
9 OBST. IN CLOS. 
10 

 

11 

 

12  13  14  15  22  
 24  25  

A 
B 

F 

C 

G 

D 

H 

E 

 

 

  

 

 معنی
  باتری کم مصرف حالت در کارکرد سیستم

  باتری کم مصرف حالت دردرب  عملیات

  
  نیروی زیاد در حال انجام است درب با صرف دنش باز

  شود نمی تضمین بدر اضطراری حرکت: است شده تخلیھ باتری

  
  است فعال 2 اضطراری وضعیت ورودی

  
   است فعال 1 اضطراری وضعیت ورودی

 .استی نرمال الزم عملیاتدستگاه بھ وضعیت  بازگرداندن برایری ست  شده؛ داده تشخیص متوالی بار 3 ،درب شدن باز مانعیک 
  ی نرمال الزم استعملیاتدستگاه بھ وضعیت  بازگرداندن برایری ست  شده؛ داده تشخیص متوالی بار 3 ،درب شدن بستھ مانعیک   

  است شده قفل بستھ، موقعیت در موتور قفل
  )2نظارتی کیت با تنھا( است شده قفل باز، موقعیت در موتور قفل

  موتور بھ تغذیھ منبع نادرست اتصال
  )PSW2 ورودی( است خراب 2 فتوسل
  )PSW1 ورودی( است خراب 1 فتوسل

  امکانپذیر نیست انجام تنظیمات ست آپ
 ھستند سنگین حد از بیش در، ھای لنگھ یا دارد وجود حد از بیش اصطکاک یا: انجام نمی شود موتور در راه انداز روند

  
 ) کوتاه اتصال بدلیل احتماال( است خراب ،V 24V DC  کمکی تغذیھ منبع

  
  موتور خرابی
  است خراب، E100 کنترل بورد

 



A دستی 

 دوطرفھ
B 

 یکطرفھ

 باز شدن جزئی

 

C باز شدن کاملG 

D 

A 
B C D 

E 
E 

fig. 47 

 باز شدن درب

عملکرد تحت برنامھ 
 شبانھ

 عملیاتی توابع

 نویس برنامھ دستگاه ثابت قسمت روی کلیدھا دادن فشار با توابع، انتخاب
  . شود می داده نشان مربوطھ LED شدن روشن با تابع ھر - شود می انجام

” Manual“ یا و") شب("” Night“ ھای حالت روی کھ زمانی
 ھای کلید باید حالتھا، این از خروج برای باشد، شده تنظیم") دستی("

  .داد فشار را مربوطھ انتخابی

  خاص توابع

  ست آپ
در کھ است دربروند راه اندازی  تابعھمان  ،)ست آپ(تنظیمات راه اندازی 

 . ھستند خودآموختھ حالت بھ پارامترھا آن، طی
 . دھید فشار ثانیھ 5 مدت بھ را E و A کلید ھمزمان طور بھ، سازی فعال برای

 
 )ری ست(راه اندازی مجدد 

اعالم از پس معمولی عملیاتی شرایط بازگرداندن برای کھ است تابعی، ری ست
 . رود می بکار آالرم نوع چند

 . دھید فشار را C و B ھای کلید ھمزمان طور بھ، سازی فعال برای
 

  قفل
 . سازد می فعال غیر را SD-KEEPER قفل، تابع، فعال وضعیت در

5 مدت بھ را D و C ھای کلید ھمزمان طور بھ نمودن،) غیرفعال و( فعال برای
 . دھید فشار ثانیھ

 
  باتری تعویض/  جاانداختن باطری

 قطع صورت در حتی را، SD-KEEPER داخل در موجود ساعت اینکھ برای
 شده ارائھ اینجا در CR1216 مدل ولتی سھ لیتیوم باتری نگھداریم فعال، برق
 . است

 شکل( چاپی مدار روی محفظھ در باتری شده، داده نشان پالریتھ بھ توجھ با
  .کنید تعویض یا وارد را) 48

  دستی
 . نمود فعال را آنھا توان می دستی بطور و بوده آزاد در، کشویی ھای لنگھ

 
  طرفھ دو

 خارجی و داخلی رادارھا. است پذیر امکان جھت دو ھر در رھگذران، عبور
 . ھستند فعال نیز
 

 طرفھ یک
، خارجی ھای رادار و بوده پذیر امکان، جھت یک در فقط رھگذران عبور

 . ھستند غیرفعال
 

  ناقص شدن باز
 ) ٪ 50: استاندارد( شود می باز درب از بخشی تنھا
 . نمود تنظیم٪  90 تا٪  10 بین محدوده در توان می را جزئی شدن باز
 

  کامل شدن باز
 . شود می باز کامل طور بھ درب

 
 خودکار

زمان  گذشت از پس دوباره سپس و شود می باز) کامل بطور یا حدی تا( درب
 . شود می بستھ ،)ثانیھ 2: استاندارد( تنظیمی مکث

 . ثانیھ 30 تا 0: زمان مکث تنظیم محدوده
 

  باز درب
 . ماند می باقی باز و شده باز درب

 
  در شب

 رادارھای. شود می فعال) وجود صورت در( موتور قفل و شده بستھ درب
 . نیستند فعال خارجی و داخلی
 گذشت از پس آن شدن بستھ سپس و درب شدن باز باعث ،)کلید( Key دستور

 . شود می) ثانیھ 8: استاندارد( شبانھ زمان مکث
 . ثانیھ 240 تا 0: شبانھ توقف زمانی محدوده تنظیم

 تابع انتخاب از قبل، ناقص شدن باز وضعیت بھ رسیدن برای حالت این در
“Night")شب(" ،تابع “Partial Opening ”")فعال را") ناقص شدن باز 

  .کنید

 48 .شکل

 

ن  
ایم    

خودکارحالت   



ن 
ایم ک  

 ف
نشان نمایش صفحھ روی، استاندارد نمای اینکھ ضمن، ریزی برنامھ بھ دسترسی برای
 . دھید فشار را  یا  ھای کلید از یک ھر شود می داده

بھ نیز آن کھ شود می تقسیم") جعبھ" قسمت بھ کنید نگاه( اصلی منوھای بھ ،برنامھ ریزی
 . شود می تقسیم خاص، موضوعات

 . دھید فشار را OK دکمھ آن، بھ دسترسی برای،  یا  کلیدھای با منو انتخاب از پس
) دارند قرار پارامتر تنظیم مختلف سطوح در کھ( فرعی منوھای بھ، خود نوبھ بھ، منو ھر

 . شود می تقسیم
با و) پارامتر یا و فرعی منو( نموده استفاده یا  کلیدھای از مورد، انتخاب برای
 . کنید تایید را آن، OK کلید

 . ھستند فعال حاضر حال در کھ دھد می نشان را تنظیماتی نمایش، صفحھ روی ستاره
انتخاب سطح ھر در را") خروج("” exit“ تابع، برنامھ ریزی روند از شدن خارج برای
 . کنید
نمای بھ خودکار طور بھ نمایش صفحھ، دقیقھ 2 حدود از پس، صورت این غیر در

  . گردد برمی استاندارد

DAY 
VER TIME 

DATA 

1 
 زبان

2 
 ست اپ

3 
 باطری

4 
 قفل

5 
 عیب یابی

1 
 OK ITALIANO OK 6 زبان

پیشرفتھمنوی   

ENGLISH OK 7 
 ساعت

DEUTSCH OK 
8 

 تایمر

FRANCAIS OK 
9 

 برنامھ ریزی تایمر
ESPANOL OK 

2 
SETUP OK 2.1 باز شدن جزئی OK 50% * OK استاندارد * OK 

 OK غیر استاندارد

2.2 
 OK ON * OK 2 SEC. * OK زمان مکث

OFF OK 

 OK 8 SEC. * OK زمان مکث شبانھ 2.3

2.4 
 OK ON * OK ضد سرقت

OFF OK 

استاندارد: بستھ شدن OK تشخیص مانع 2.5  * OK استاندارد: باز شدن  * OK 

غیر استاندارد: بستھ شدن  OK استانداردغیر : باز شدن  OK 

EXIT OK 

34 
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 زبان - 1

  استاندارد: شدن باز
 مدت برای درب، شود داده تشخیص مانعی در، کردن باز روند طی در کھ صورتی در

 . شود می بستھ دوباره سپس و نموده توقف ثانیھ یک
 کاھش روند این و شده کاستھ در شدن باز سرعت از، کردن باز بعدی عملیات طی در

 . یابد می ادامھ کامل شدن بستھ تا سرعت،
  استاندارد بدون: شدن باز
 در درب باشد شده شناسایی شدن باز روند در متوالی بار 3 برای مانعی، کھ صورتی در

 آالرم( SD-KEEPER و کنترل بورد روی آالرم سیگنال باعث و شده، متوقف بستھ موقعیت
 . شود می) شدن باز زمان در مانع - 8 شماره
 SD-KEEPER از یا و کنترل بورد از بازنشانی، اولیھ حالت بھ عملیات بازگشت برای

  . باشد می ضروری

 .کنید انتخاب دھد می نشان نمایش صفحھ روی را ھا پیام کھ زبانی

 تنظیم- 2

 تنظیم 2
  جزئی شدن باز 2.1

  جزئی شدن باز درصد
 partial“ عملیاتی تابع در کھ) دارد اشاره کامل کردن باز بھ کھ( شدن باز درصد

opening ”")کند می انتخاب را شود می انجام")  جزئی شدن باز . 
 ٪  50: استاندارد مقدار

 ٪  90 تا٪  10 از: تنظیم محدوده
  استاندارد

 
 فعال باشد شده انتخاب") جزئی شدن باز("” partial opening“ عملیاتی تابع کھ ھنگامی

 . شود می جزئی شدن باز فرمان موجب ھمیشھ سنسور شدن
 

  استاندارد بدون
 ھمزمان سازی فعال باشد شده انتخاب"  جزئی شدن باز" عملیاتی تابع کھ ھنگامی

  . دھد می را کامل شدن باز فرمان، خارجی و داخلی سنسورھای
  

  زمان مکث 2.2
 روشن

 . است شده نصب باتری کیت
 . باشد می فعال") خودکار("” automatic“ عملیاتی تابع در، زمان مکث

  زمان مکث مقدار
 . نمود تنظیم را آن توان می باشد فعال، زمان مکث کھ صورتی در

 . ثانیھ 2: استاندارد مقدار
 . ای ثانیھ 1 مراحل در ثانیھ 30 تا 0 از: تنظیم محدوده
  خاموش

،)سنسورھا نمونھ عنوان بھ( فرمان عناصر اینکھ محض بھ و بوده غیرفعال، زمان مکث
 . نمایند می شدن بستھ بھ شروع در ھای لنگھ شوند می فعال غیر

 
 شبانھ زمان مکث 2.3

  شب در زمان مکث مقدار
" شب" در زمان مکث عملیاتی تابع درب، شود می داده KEY ورودی بھ فرمانی کھ ھنگامی

 . کند می تنظیم را
 

 . ثانیھ 8: استاندارد مقدار
 . 2 مراحل در ثانیھ 240 تا 2 از: تنظیم محدوده

 سرقت ضد 2.4
 روشن

 از استفاده با دستی کردن باز برای تالش ھرگونھ با درب، "خودکار" عملیات حالت در
 . کند می مقابلھ، مخالف جھت در زور

 
 کنترل بورد روی آالرم، یک شود، می انجام درب کردن باز برای تالش کھ زمانی طی در
 . شود می اعالم) زور با درب حرکت – 3 شماره آالرم( SD-KEEPER و
 
 بھ نماید، می شدن بستھ ھنگام موتور برق تأمین بھ اقدام ھمچنان بورد، درب شدن بستھ با

 در موتور حال، عین در و نموده عمل باتری از بااستفاده خودکار، سیستم این کھ زمانی جز
 . باشد قفل حالت

 
   خاموش

 طور بھ درب شود می دستی کردن باز بھ اقدام کھ ھنگامی، "خودکار" عملیات حالت در
  . شود می بستھ دوباره، زمان مکث بار ھر از پس و شده باز خودکار
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 باطری - 3

  باتری کیت 3.1
 خاموش
 . است نشده نصب کیت باتری
 روشن

  
  باتری عملیات 3.2

  استاندارد
 باشد،") شب("” Night“ از غیر عملیاتی، تابع و داشتھ وجود برق قطع کھ صورتی در

 کافی شارژ ذخیره باتری، اینکھ تا دھد می ادامھ خود معمول عملیات بھ ھمچنان درب
 . باشد داشتھ را اضطراری حرکت یک حداقل انجام برای

 
 انتخاب 3.3 تابع با کھ است عملیاتی آید در اجرا مرحلھ بھ باید کھ حرکتی عملیات آخرین

 . شود می
 

  استاندارد بدون
 با کھ آورد می در اجرا مرحلھ بھ را ای حرکتی عملیات تنھا درب، برق قطع صورت در

 . است شده انتخاب 3.3 تابع
  

 . عملیات آخرین 3.3
  شدن باز
 بھ حرکتی، عملیات آخرین، دھد می انجام را خود عملکرد باتری، کھ زمانی طول در

 ). 3.2 تابع بھ کنید نگاه ھمچنین( است درب شدن باز صورت
 

 شدن بستھ
 ھمچنین( باشد می شدن بستھ عملیات حرکتی، عملیات آخرین، باتری کار زمان طول در

 ). 3.2 تابع بھ کنید نگاه
 

.شب طول در باتری 3.4
  

  .باشد نمی موجود قسمت این A100 خودکار فشرده سیستم در

 قفل - 4
  کیت قفل 4.1

  
 روشن

  . است شده نصب موتور قفل
 

  شب
  . کند می قفل") شب("” night“ عملیاتی تابع در را در ھای لنگھ صرفاً ، موتور قفل
  

  شب+  طرفھ یک
") طرفھ یک("” one way“ و") شب("” night“ عملیاتی توابع در را در ھای لنگھ موتور، قفل
  . کند می قفل
  

  ھمیشھ
 تنظیم عملیاتی تابع گرفتن نظر در بدون( شوند بستھ کھ زمانی ھر را در ھای لنگھ، موتور قفل
  . بندد می) شده

  .است فعال ھمیشھ شرقت عملکرد ضد ،")شب("” night“ عملیاتی تابع در

 مانع تشخیص 2.5
  استاندارد: شدن بستھ

 می باز دوباره در شود داده تشخیص درب، شدن بستھ ھنگام در مانع کھ صورتی در
 . شود
 سرعت کاھش این و شده کاستھ شدن بستھ سرعت از، بعدی شدن بستھ عمل طول در

 . شود بستھ کامل طور بھ تا یابد می ادامھ آنقدر
 

   استاندارد بدون: شدن بستھ
 در درب، گردد شناسایی در بستن ھنگام در متوالی بار 3 برای مانعی، کھ صورتی در

 شود می SD-KEEPER و کنترل بورد روی آالرم اعالم باعث و شده توقف باز موقعیت
  ). شدن بستھ عمل طول در مانع - 9 شماره آالرم(

 از یا شودو انجام کنترل بورد از یا باید بازنشانی، قبل حالت بھ عملیات بازگرداندن برای
SD-KEEPER .  

 



                                                        
3 surveillance kit 

O 

  خاموش
  . است نشده نصب موتور قفل

 
  شب قفل 4.2

  استاندارد
 موتور، قفل است، شده گرفتھ درنظر خالی باتری با کھ، ")شب("” night عملیاتی تابع در

 . دارد می نگھ را قفل، حالت در را در ھای لنگھ
 

  استاندارد بدون
 تخلیھ کامل طور بھ باتریھا اینکھ از قبل موتور قفل، ")شب("” night عملیاتی تابع در

 . شود می باز شوند
 

  نظارت 4.3
  خاموش
 . است نشده نصب موتور، قفل روی نظارت دستگاه
 روشن
  .است شده نصب موتور، قفل روی نظارت دستگاه

 منوی پیشرفتھ - 6

  عبور رمز
0000 روی فرض، پیش طور بھ کھ( رقمی 4 عبور رمز، پیشرفتھ منوی بھ دسترسی برای

  . کنید وارد را) باشد می

 پارامترھای عملیاتی 1

  عملیات پارامترھای 1
  شدن بستھ سرعت 1.1

 . کند می تنظیم را شدن بستھ حالت در درھا سرعت
 . 3 سطح: استاندارد مقدار

  10 تا 1 از: تنظیم محدوده
  شدن باز سرعت 1.2

 . کند می تنظیم را شدن باز حالت در درھا سرعت
 . )حداکثر سرعت( 10 سطح: استاندارد مقدار

   10 تا 1 از: تنظیم محدوده
 عیب یابی - 5  (.Decel) پھنای کاھش سرعت 1.3
ازکن خودکار سیستم در قسمت، این  کم. باشد نمی موجود A100 فشرده درب

 میزان بھ توجھ با و کنترل واحد توسط خودکار صورت بھ سرعت، کردن
  .شود می انجام سرعت کاھش

5.1 SDM L 
 داده نشان اینجا در) است متصل آن بھ SD-KEEPER کھ( E100 کنترل بورد افزار نرم
  . است شده

5.2 Nr cycle 
 اینجا در آید می در اجرا مرحلھ بھ درب بوسیلھ کھ ھایی دوره) تنظیم غیرقابل( تعداد
  .است شده داده نشان

5.3 Alarm n° 
  . است شده داده نشان اینجا در فعلی، آالرم شرح و تعداد

 

 

 
 

 

 
 

 

DESCRIPTION 
ENERGY SAV. 
BAT. OPERATION. 
FORCED OPEN 
FLAT BATTERY 
EMERG 2 ON 
EMERG 1 ON 
OBST. IN OPEN. 

OBST. IN CLOS. 

 سرعت کاھش 1.4
  سرعت

 . می کند تنظیم را کاھش سرعت مقدار سرعت، فرمان کاھش حین در
  کم: استاندارد مقدار

   پایین/  متوسط/  باال: تنظیم محدوده

) باال( HIGH روی ،E100 کنترل بورد استاندارد روی سرعت کاھش سرعت
 سرعت کاھش استاندارد میزان اساس بر استاندارد پارامترھای بارگذاری. است

SD-KEEPER  ،از HIGH )باال (تا LOW )کند می تغییر) پایین.  

MEANING 
  باتری کم مصرف حالت در عملیات
  باتری از استفاده حالت در درب عملیات

 نیروی زیاد در حال انجام است درب با صرف شدن باز
فقط (شود  نمی تضمین درب اضطراری حرکت: است تخلیھ شده باتری

  ).E100روی نمایشگر برد کنترل 
  فعال است 2 اضطراری وضعیت ورودی

  فعال است 1 اضطراری ورودی وضعیت
 است؛ شده داده تشخیص متوالی بار 3 باشد، می شدن باز مانع کھ ئی شی

 .دستگاه بھ وضعیت عملیاتی نرمال الزم است بازگرداندن ری ست برای
ری  است؛ شده شناسایی متوالی بار 3، باشد می شدن بستھ مانع کھ ئی شی
 .عملیاتی نرمال الزم است حالت دستگاه بھ بازگرداندن برای ست
  است شده قفل بستھ، موقعیت در موتور قفل
 ) 3نظارتی کیت با تنھا( است شده قفل باز، موقعیت در موتور قفل

  موتور بھ تغذیھ منبع نادرست اتصال
 ) PSW2 ورودی( است خراب 2 فتوسل
 ) PSW1 ورودی( است خراب 1 فتوسل

 
  امکانپذیر نیست انجام تنظیمات ست آپ

 زیاد است اصطکاک: انجام نمی شود موتور در روند راه انداز
 ) کوتاه اتصال بدلیل احتماال( است خراب ،V 24V DC  جانبی تغذیھ منبع

  موتور خرابی
  است خراب، E100 کنترل بورد

خروج/ ورود تنظیمات .2  
2.1 Emerg 1 
2.2 Emerg 2 

را) E100 کنترل بورد در Emerg2 و Emerg1 ھای ورودی( اضطراری فرمانھای اثر
 . دمی کن تنظیم

  در حالت عادی باز/ حافظھ بدون/  توقف: EMERG 1 استاندارد تنظیمات
 حالت عادی بازدر /  حافظھ بدون/  استاندارد: سرعت/  باز: EMERG 2 استاندارد تنظیمات

  باز
 . شود می درب شدن باز موجب، فرمان این کردن فعال
 بستھ
 . شود می درب شدن بستھ موجب فرمان، این کردن فعال

 توقف
  .شود می درب شدن متوقف موجب فرمان این کردن فعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.دھد می قرار EMERG2 بر را اولویت ،EMERG1 فرمان
Reset 

دھد مراحل ری ست را انجام می   استاندارد: سرعت 
  ). تنظیمات بھ توجھ با( شود می بستھ و باز معمولی سرعت با درب

  
  استاندارد بدون: سرعت

  ). تنظیمات بھ توجھ با( شود می بستھ و باز آھستھ سرعت با درب
  

  حافظھ بدون
 ھنگام در( شود حفظ فعال حالت در باید فرمان این اضطراری، حالت نگھداشتن فعال برای
  ). گردد برمی خود عادی عملیات بھ درب شدن، رھا

  
  حافظھ با

 ؛ شود می اضطراری وضعیت عملیاتی حالت حفظ سبب پالس، یک
  .است الزم SD-KEEPER از یا و کنترل کارت از بازنشانی، عادی عملیات بھ برگشتن برای

 

ن 
ایم    
ک

 ف



N 

  
No  

  . است باز ورودی معمول طور بھ
NC  

 . است بستھ ورودی معمول طور بھ
  

  فوتوسل 2.3
  مقدار
 . کند می تعریف را J7 ترمینال بورد بھ متصل فوتوسل تعداد

  2: استاندارد شماره
  2، 1، 0: تنظیم قابل شماره
 بھ( باشد NC انتخابی، وضعیت و باشد نشده پیکربندی و تنظیم فوتوسلی ھیچ کھ زمانی
 نمی نشده استفاده ھای ورودی بھ کننده وصل اتصال بھ نیازی ھیچ، )کنید نگاه زیر موارد
  . باشد

 E100 کنترل بورد PSW1 ورودی بھ را آن توانید می شما، 1 فتوسل پیکربندی ھنگام
 . کنید وصل

 
FAIL-SAFE ،حالت خاموش در 

 .شود نمی انجام فتوسلھا روی، FAIL - SAFE تست
FAIL - SAFE ،روشن حالت در  

 . است آمده در اجرا مرحلھ بھ، حرکتی ھر از قبل ،فوتوسل روی FAIL - SAFE تست
NC  

 . است بستھ ورودی معمول طور بھ
No  

  . است باز ورودی معمول طور بھ
  سنسورھا 2.4

 رادار(" ” internal radar“ و") خارجی رادار("” external radar“ فرمانھای وضعیت
 . کند می تنظیم را") داخلی

 ). E100 کنترل بورد روی I-Det و E-Det ھای ورودی(
No 

 . است باز ورودی، معمول طور بھ
NC  

  . است بستھ ورودی، معمول طور بھ
 

2.5 Key 
 . کند می تعیین را) E100 کنترل بورد روی Key ورودی(” key“ فرمان وضعیت

 
No 

 . است باز ورودی معمول طور بھ
NC  

  . است بستھ ورودی معمول طور بھ
 

2.6. Out 1 
 . کند می تنظیم را E100 کنترل بورد در موردی ھای خروجی بھ مربوط وضعیت یا تابع

 : OUT 1 استاندارد تنظیمات
  NO)/ چکشی زنگ( گونگ

  :OUT 3 و OUT2 استاندارد تنظیمات

No 
 . است باز خروجی معمول طور بھ

NC  
  . است بستھ خروجی معمول طور بھ

3 VARIOUS 

3.1 Stand Setup 
 بھ استاندارد غیر برنامھ ریزی عملیات کھ رود می بکار مواردی در کردن چک برای

  . باشد آمده در اجرا مرحلھ

  استاندارد
 عالمت، باشد نشده اصالح استاندارد برنامھ ریزی بھ توجھ با تابعی، ھیچ کھ صورتی در

 . شود می داده نشان ستاره
 در و دھید؛ فشار را" OK" کلید باشد نداشتھ وجود ای ستاره عالمت ھیچ کھ صورتی در
  . شوند می تنظیم مجدداً ، استاندارد برنامھ ریزی توابع تمام صورت، این

  استاندارد بدون
 باشد شده اصالح استاندارد برنامھ ریزی بھ توجھ با تابع، یک حداقل کھ صورتی در

  . شود می داده نشان ستاره عالمت

  قفل داخلی 3.2
 کند می فراھم طوری را) پیرو و اصلی( کشویی درب دو کنترل امکان داخلی،قفل  تابع
  . بالعکس و باشد داشتھ دیگری شدن بستھ بھ بستگی در، یک کردن باز کھ

   خاموش
 . باشد نمی فعال قفل داخلی تابع
On 
 . کند می فعال را قفل داخلی تابع

Master 
 ). داخلی در معموال( اصلی درب

Slave 
 . غیراصلی درب

No Memory )حافظھ بدون ( 
 اینکھ از قبل ھا درب از یکی تا کنید صبر آنقدر باید شما، قفل داخلی عملیات از استفاده با

 بازکننده ھای پالس از یک ھیچ: شود بستھ دوباره شود صادر دیگر در کردن باز فرمان
  . آیند نمی در اجرا مرحلھ بھ شوند می فرستاده درب اولین عملیاتی چرخھ طول در کھ

With Memory )حافظھ با ( 
 در، یک شدن باز فرمان صدور از قبل کھ نیست نیازی ھیچ، قفل داخلی عملیات در

 طول در کھ ای بازکننده پالسھای از یک ھر: باشید دیگر در دوباره شدن بستھ منتظر
 محض بھ دوم، درب و شده سپرده حافظھ بھ شود می فرستاده اول درب عملیات چرخھ
  . شود می باز خودکار طور بھ اول، درب شدن بستھ

3.3 Kit elastic )االستیک کیت(  

   
ک

ن ف
ایم

   
ک 

 ف

  .باشد نمی موجود A100 خودکار دربازکن فشرده سیستم در قسمت، این

   عبور رمز تغییر 4

  .کند می تعیین) رقم 4( پیشرفتھ منوی بھ دسترسی برای را جدیدی عبور رمز

  وضعیت/  تابع
  :شود می فعال شده، انجام انتخاب بھ توجھ با خروجی،

 گزینھ
OPEN 
MOVING 
NOT CLOSED 
ALARM 
GONG 

LIGHT 

 خروجی سازی فعال
 تا ھنگامیکھ درب باز است
 تا ھنگامی کھ درب حرکت می کند
 تا ھنگامیکھ درب بستھ نشده است
 تا ھنگامیکھ درب در وضعیت االرم است

 و ثانیھ 1 مدت بھ خروجی شدن فعال باعث، فوتوسل ھا مداخلھ
  .شود ترخیص اینکھ تا شود می ای ثانیھ 0.5 فواصل در

 شدن باز فرمان کھ زمانی، ")شب("” night“ عملیاتی تابع در
  . شود می فعال ثانیھ 60 مدت بھ خروجی، شود می صادر درب

 (*)INTERLOCK   شود ایجاد درھا بین قفل داخلی یک تا شود می فعال خروجی

 قفل داخلی کھ وقتی ولی نمود انتخاب توان نمی را") قفل داخلی("” interlock“ تابع (*) 
 خروجی روی خودکار طور بھ")  Various/Interlock"  قسمت بھ کنید نگاه( شود فعال

OUT1 شود می تنظیم.  

 



   ساعت -7

 . کند می تنظیم را امروز تاریخ و زمان، روز

 

  تایمر -8

  خاموش

 . نیست فعال تایمر

  روشن

 . شوند می فعال است شده تنظیم") 9 تایمر برنامھ ریزی(" ” Timer Programming 9“ در کھ عملیاتی زمانی باندھای: فعال تایمر

 

 . سازد نمی فراھم را عملیاتی انتخاب امکان،  SD-KEEPER و شده ظاھر نمایش صفحھ روی زمان قسمت در، "T"، است فعال تایمر کھ ھنگامی

 

 زن، چشمک ستاره عالمت، )باتری تخلیھ یا و قطع بدلیل( نباشد موجود صحیح، زمان کھ صورتی در. کند می حفظ عملیاتی حالت در باشد نرسیده آن بھ برق، اینکھ ولو را ساعت،  SD-KEEPER داخل باتری

 . باشد می فعال غیر تایمر و شده ظاھر" T" محل در

 

  تایمر یریز برنامھ -9

 . دھید اختصاص زمانی باند ھر بھ را عملیاتی تابع و) باند شروع زمان تنظیم با( کنید ایجاد ھفتھ روز ھر برای را مختلف زمانی باند 5 حداکثر تا توانید می شما، تایمر از استفاده با

 . نماید دخالت بعدی باند کھ اینکھ تا ماند می باقی وضعیت این در درب و، شود می تنظیم و تعیین خودکار بطور مربوطھ، عملیاتی تابع، برسد باند شروع زمان بھ،  SD-KEEPER درونی ساعت کھ وقتی

 . باشد می ضرورت یک باندھا صحیح مدیریت برای نمایش، صفحھ و SD-KEEPER دائم اتصال

 

  روز انتخاب

 . کند می انتخاب را ھفتھ روز زمانی، باندھای ایجاد برای

 . شود می گنجانده ھفتھ روزھای تمام در شود، می تعریف متعاقباً  کھ زمانی باندھای از یک ھر باشید نموده انتخاب را") روزھا ھمھ("” All days“ کھ صورتی در

 

Function )تابع ( 

 : کند می تنظیم را زمانی باند بھ مربوط عملیات تابع زیر، جدول بھ مراجعھ با

FUN  معنی   

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

 تابع بدون

  خودکار کامل طرفھ دو

  خودکار کامل طرفھ یک

  خودکار جزئی طرفھ دو

  خودکار جزئی طرفھ یک

 درب کامل کردن باز

 درب از بخشی کردن باز

 دستی

  شب

  

 

  زمانی باند شروع زمان

 . کنید تنظیم را زمانی باند بھ مربوط سازی فعال زمان

 . داشتھ باشندزمانی  ترتیبدارای نظم و  زمانی باندھاینیست کھ  نیازی

 

  

 

 - تایمر برنامھ ریزی ی در موردمثال

 : نماید عمل زیر ھای زمان در کھ کنیم برنامھ ریزی را دری خواھیم می

 



 : جمعھ تا دوشنبھ از •

 ) خودکار کامل طرفھ دو( AUTOMATIC TWO-WAY TOTAL صورت بھ صبح 8 از -

 ) خودکار کامل طرفھ یک( AUTOMATIC ONE WAY TOTAL صورت بھ ظھر از بعد 6 از -

 ) شب( NIGHT در ظھر از بعد 7 از -

  روز کل برای) شب( NIGHT: یکشنبھ و شنبھ •

 : دھید انجام را زیر موارد

ALL DAYS )کنید تنظیم را زیر موارد و نموده انتخاب را) روزھا ھمھ : 

TIME BAND 1: 

FUN. 1 8 a.m. 

TIME BAND 2: 

FUN. 2 6 p.m. 

TIME BAND 3: 

FUN. 8 7 p.m. 

TIME BAND 4: 

FUN. 0 

TIME BAND 5: 

FUN. 0 

SAT )کنید تنظیم را زیر موارد و نموده انتخاب را) شنبھ : 

TIME BAND 1: 

FUN. 0 

TIME BAND 2: 

FUN. 0 

TIME BAND 3: 

FUN. 0 

TIME BAND 4: 

FUN. 0 

TIME BAND 5: 

FUN. 0  

 

SUN )کنید تنظیم را زیر موارد و نموده انتخاب را) یکشنبھ : 

 

TIME BAND 1: 

FUN. 0 

TIME BAND 2: 

FUN. 0 

TIME BAND 3: 

FUN. 0 

TIME BAND 4: 

FUN. 0 

TIME BAND 5: 

FUN. 0 

 

 

 

 قفل داخلی



  داخلی سنسورھای با قفل داخلی

 . باشد کافی داخلی سنسور دو تشخیص محدوده در تداخل از جلوگیری برای درب، دو بین فاصلھ کھ شود می توصیھ وقتی برنامھ کاربردی این

 . کند می ایجاد ارتباط سنسورھا، و E100 کنترل بورد دو بھ مربوط J6 ترمینال بوردھای بین ،49 شکل مطابق •

 

 :: کنید برنامھ ریزی را زیر توابع •

 ، درب دو ھر در فعال" قفل داخلی" -

 . کنید انتخاب خارجی ھای درب برای را") غیراصلی("” slave“ گزینھ و، نموده انتخاب داخلی ھای درب برای را") اصلی("” master“ گزینھ -

 

 در کھ توضیحاتی: بھ کنید رجوع( کنید انتخاب را") حافظھ با قفل داخلی("” interlock with memory“ یا و") حافظھ بدون قفل داخلی("” interlock with no memory“ گزینھ، درب دو ھر برای -

 ). آید می برنامھ ریزی روندنماھای

 

 : مھم نکتھ

  شود؛ متصل تجھیزات E-DET ورودی بھ فقط باید سنسور •

 

 . باشد شده تنظیم) یکطرفھ( ONE WAY عملیاتی تابع روی درب، دو ھر کھ داد خواھد ادامھ خود کار بھ صورتی در تنھا قفل داخلی •

 

  عملیات

 : دھد می تشکیل را داخلیقفل  عملیاتی مراحل موارد، این

  نماید؛ می فعال را A درب S1 سنسور ساختمان، از خارج در شخص. 1

 ؛ شود می باز A درب. 2

  شود؛ می درب دو بین داخلی فضای وارد فرد. 3

 

 ؛ شود می بستھ زمان مکث شدن سپری از پس A درب. 4

 درب اولین کھ نیست این بھ نیازی ھیچ دوم درب سنسور کردن فعال برای باشد شده انتخاب") حافظھ با قفل داخلی("” Interlock with memory“ گزینھ اگر( کند می فعال را B درب S3 سنسور فرد. 5

 ؛ )باشد بستھ کامال

 

 . شود می باز، B درب. 6

 ؛ شود می خارج شخص. 7

 . شود می بستھ B درب زمان مکث، شدن سپری از پس. 8

 . است صورت بھمین عملیات شود وارد مخالف جھت از فرد، کھ صورتی در

  

  

 فشاری ھای دکمھ با قفل داخلی

 . شود می ارائھ بیرون از درھا کردن فعال برای فشاری، دکمھ دو. نمود استفاده نتوان داخلی سنسور دو از کھ باشد نزدیک بھم طوری درھا کھ شود می توصیھ صورتی در افزار نرم این

 

 . کند می ایجاد ارتباط) اضافی الکترونیکی قطعات و فشاری ھای دکمھ بھ مربوط( E100 کنترل بورد دو J6 ترمینال بوردھای بین، 50 شکل مطابق •

 

 : کنید برنامھ ریزی را زیر توابع •

  درب، دو ھر در فعال"  قفل داخلی" -

 .کنید انتخاب خارجی ھای درب برای را") غیراصلی("” slave“ گزینھ و، نموده انتخاب داخلی ھای درب برای را") اصلی("” master“ گزینھ -

 ).آید می برنامھ ریزی روندنماھای در کھ توضیحاتی: بھ کنید رجوع( کنید انتخاب را") حافظھ با قفل داخلی("” interlock with memory“ گزینھ، درب دو ھر برای -

 

 

 : مھم نکتھ

 ؛ باشد متصل تجھیزات E-DET ورودی بھ فقط باید فشاری ھای دکمھ •



 . باشد شده تنظیم) طرفھ یک( ONE WAY عملیاتی تابع روی، درب دو ھر کھ داد خواھد ادامھ خود کار بھ صورتی در تنھا قفل داخلی •

  

  عملیات

 : دھد می تشکیل را قفل داخلی عملیاتی مراحل موارد، این

  نماید؛ می فعال را A درب فشاری دکمھ P1 ساختمان، از خارج در شخص. 1

 ؛ شود می باز A درب. 2

  شود؛ می درب دو بین داخلی فضای وارد فرد. 3

  شود؛ می بستھ A درب زمان مکث شدن سپری از پس. 4

 . شود می باز خودکار طور بھ B درب. 5

 ؛ شود می خارج شخص. 6

 . شود می بستھ B درب زمان مکث شدن سپری از پس. 7

 . صورت است بھمین عملیات شود وارد مخالف جھت از فرد، کھ صورتی در

 

  

  

 

 49 شکل

 50 شکل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جانبی لوازم
 4قفل موتور

                                                        
4 MOTOR LOCK 



 : موتور قفل نصب روش

 ؛ کنید قطع برق از را اصلی تغذیھ منبع •

  کنید؛ وصل E100 بورد J5 بھ را موتور قفل رابط •

 . کنید روشن •

 . کنید فعال غیر و فعال شود نمی تامین برقی منبع ھیچ کھ ھنگامی ھمیشھ، موتور قفل بھ صدمھ ایراد از جلوگیری برای

 

 

 : استاندارد تنظیم یا پیکربندی در

  کند؛ می قفل") شب("” Night“ عملیاتی تابع در فقط را ھا لنگھ، موتور قفل

 . دھد می ادامھ ھا لنگھ قفل روند بھ موتور قفل، شوند خالی ھا باتری کھ صورتی در نیز و شده انجام) شب( Night حالت در باتری از بااستفاده عملیات کھ صورتی در -

  . دھید تغییر را موتور قفل عملیات توانید می شما، E100 یا نمایش صفحھ و SD-KEEPER با

  

 

 5موتور قفل بر نظارت

 SD-KEEPER یا و کنترل بورد طریق از خطا بماند باقی باز حال عین در و قفل حالت در کھ صورتی در، و ساختھ فراھم را موتور قفل صحیح عملیات بررسی امکان) C تصویر 51 شکل( جانبی لوازم این

 . شود می مشخص

 . شود تنظیم SD-KEEPER یا و کنترل بورد با باید تابع، موتور قفل نظارت روند کردن فعال برای

 

  

  BREAK-OUT6 طریق از پنیک آنتی

  ھا میکروسوئیچ اتصال

  E100 بورددر  J5 بھ اتصال

  موتور قفل آزاد شدن بھ مربوط میکروسوئیچ

 قفل بر نظارت بھ مربوط میکروسوئیچ



 . کنید مراجعھ خاص دستورالعمل بھ و، کنید نصب را آن. شوند باز فشار با در ھای لنگھ کھ دھد می را این امکان شما بھ جانبی وسیلھ این

 توقف و فرمان صدور برای کھ EMERG1 ورودی بھ) نمایش صفحھ و SD-KEEPER طریق از( باید فتوسل یا سنسور یک شود، انجام break-out تسھیالت از استفاده با پنیک آنتی نصب کھ صورتی در

 باشد متصل است شده تنظیم ،)STOP( حرکت فوری

  

  

 7باتری کیت

 : باتری کیت نصب و اتصال بھ مربوط ھای دستورالعمل

 ؛ کنید قطع برق از را اصلی تغذیھ منبع •

  کنید؛ وارد E100 بورد J16 رابط در را باتری بستھ 8رابط •

 ؛ کنید روشن را اصلی تغذیھ منبع دوباره •

  و کرده فعال را" باتری کیت" نمایش، صفحھ و SD-KEEPER از استفاده با •

 ؛ )کاربر راھنمای این در اختصاصی بخش بھ کنید رجوع( کنید تنظیم را نیاز مورد عملیاتی پارامترھای

 . نباشد وصل برق بھ اصلی، منبع ھیچ اینکھ ضمن باشد فعال غیر و فعال ھمیشھ باید باتری بورد، باتری بورد بھ زدن صدمھ ایراد از جلوگیری برای: مھم نکتھ 

  

 عیب یابی راھنمای

 . شود می ارائھ مربوطھ رفع اشکاالتنحوه /  توضیحات ھمراه بھ ھای آالرم از فھرستی ادامھ، در

- SD-KEEPER است عیب یابی منوی شرح و آالرم تعداد دھنده نشان نمایش، صفحھ و . 

SD-KEEPER المپھای از ای مجموعھ شامل کھ است آالرمی نوع دھنده نشان، تنھایی بھ LED حاشیھ قسمت رقم بھ توجھ با( باشد می زن چشمک .(  

  

 شرح

  

 علت

  

 یادداشتھا

  

 LED                                 نحوه رفع اشکال     

  

ENERGY SAV. 

  

 کم حالت در عملیات حال در، E100 کنترل بورد

 باشد می باتری از بااستفاده مصرف

  

 بھ،  SD-KEEPER پشت از نورپردازی، حالت این در

  است) خاموش( OFF صورت

 . نمود ثبت نمایش صفحھ روی بر توان نمی را منوھا و

  

 ) باتری کیت ھای دستورالعمل: بھ کنید نگاه(

 توابع تغییر بھ مربوط فشاری ھای دکمھ، حال این با

 . ھستند فعال عملیات،

  

2  

  

2 BAT. OPERATION   

 )باتری عملیات(

  

  E100 کنترل بورد

 کند می عمل باتری برق با

  

  

  

  - است عادی باتری این، برق قطع صورت در

  برق بھ در حالت متصل عملیاتی سیگنال

 باشد موجود اصلی برق کھ صورتی در، حال این با

 : کنید بررسی را زیر موارد

 واحد در ترانسفورماتور، F2 5x20 T2,5A فیوز آیا •

  باشد؟ می قطع تغذیھ منبع

، E100 کنترل بورد روی F2 5x20 T2,5A فیوز آیا •

  باشد؟ می قطع

 درست، )~ 230V برق با( شبکھ تغذیھ منبع آیا •

  ؟ است شده وصل

 E100 کنترل بورد روی درست ،J1 کانکتور آیا •

  است؟ شده نصب

 را E100 کنترل بورد، یابد ادامھ آالرم کھ صورتی در

                                                                                                                                                                                                                        
6 ANTI-PANIC BY BREAK-OUT 

7 BATTERY KIT 

8 connector 



 . کنید عوض

 را ترانسفورماتور، یابد ادامھ آالرم کھ صورتی در

  .کنید تعویض

FORCED OPEN 

  

 . کند وارد فشار درب بھ کند می سعی االن کسی

  

 ضد کھ شود می ایجاد صورتی در تنھا سیگنال این

) STANDARD ANTI-INTRUDER( استاندارد مزاحم

 . باشد شده نصب

  

  

4 FLAT-BATTERY 

  

 : است شده تخلیھ باتری

 حالت تا شبکھ بھ اتصال حالت از تغییر ھنگام در

 . شود نمی تضمین اضطراری حرکت باتری، بھ اتصال

  

 ساعت یک از بیش مدت بھ آالرم، کھ صورتی در  

 : کنید چک را زیر موارد یابد ادامھ

  باتری محل در شده انجام اتصاالت •

  ؟ است گرفتھ قرار درست باتری کارت آیا •

  است؟ استفاده آماده و کارآ باتری، آیا •

 باتری کارت، یابد ادامھ ھمچنان آالرم کھ صورتی در

 . کنید عوض را

 را باتری ھا، یابد ادامھ ھمچنان آالرم کھ صورتی در

 . کنید تعویض

  

6 EMERG 2 ON 

  

 . است فعال 2 اضطراری ورودی

  

 اضطراری کنتاکت کھ زمان ھر سیگنال این

EMERG2 صورتی در. شود می داده نشان است فعال 

 این برای ،)حافظھ با( WITH MEMORY تابع کھ

 کھ زمانی حتی سیگنال باشد شده انتخاب ورودی

  . یابد می ادامھ نباشد فعال دیگر، کنتاکت

 

  

 ،)حافظھ با( WITH MEMORY تابع کھ صورتی در

 کھ وقتی باشد شده انتخاب EMERG2 ورودی برای

 است الزم RESET باشد برگشتھ اول حالت بھ، کنتاکت

 .کند کنسل را سیگنال

  

7 EMERG 1 ON 

  

 . است فعال 1 اضطراری ورودی

  

 اضطراری کنتاکت کھ زمان ھر سیگنال این

EMERG1 صورتی در. شود می داده نشان است فعال 

 این برای ،)حافظھ با( WITH MEMORY تابع کھ

 کھ ھنگامی حتی سیگنال باشد شده انتخاب ورودی

 .یابد می ادامھ ھم نباشد فعال دیگر، کنتاکت

  

) حافظھ با( WITH MEMORY تابع کھ صورتی در

 مواقعی در، باشد شده انتخاب EMERG1 ورودی برای

 باید RESET گردد می برگشتھ اول حالت بھ کنتاکت، کھ

 .کند لغو را سیگنال تا شود انجام

  

8 OBST. IN OPEN  کردن باز حرکت طول در متوالی بار 3 مانع، یک 

 . باشد شده داده تشخیص

  

 تابع کھ شود می داده نشان صورتی در تنھا سیگنال این

 : باشد شده انتخاب زیر

OBSTACLE DETECTION 

-  - <OPENING: NO STANDARD 

  مانع تشخیص(

 ) استاندارد بدون: شدن باز> -  -

  

 حالت بھ عملیات بازگرداندن برای و برداشتھ را مانع

 . کنید اجرا را RESET اولیھ،

  

9 OBST. IN CLOS. 

  

 شدن بستھ حرکت طول در متوالی بار 3 مانع، یک

 . باشد شده داده تشخیص

  

 تابع کھ شود می داده نشان صورتی در تنھا سیگنال این

 :باشد شده انتخاب زیر

OBSTACLE DETECTION 

-  - <CLOSING: NO STANDARD 

  مانع تشخیص(

 ) استاندارد بدون: شدن بستھ> -  -

  

 حالت بھ عملیات بازگرداندن برای و برداشتھ را مانع

 . کنید اجرا را RESET اولیھ،

  



 . است شده قفل بستھ موقعیت در موتور، قفل  

  

 قفل کھ شود می داده نشان صورتی در تنھا سیگنال این

 : باشد شده نصب، موتور

 قفل بار 3 برای تا کند می سعی درب: نظارت بدون •

 شود می متوقف حالتی در سپس و کرده رھا را موتور

 چرخاندن یا RESET طریق از صرفاً  بتوان آن از کھ

 .شد خارج اضطراری ترخیص تکمھ

 شود می متوقف حالتی در بالفاصلھ درب: نظارت با •

 چرخاندن یا RESET طریق از صرفاً  آن از بتوان کھ

 .شد خارج اضطراری ترخیص تکمھ

  

 : کنید چک را زیر موارد

  است؟ گرفتھ قرار درست موتور، قفل کارت آیا •

  است؟ مطلوب وضعیت در، موتور قفل اتصاالت آیا •

  ؟ کند می عمل درست موتور قفل آیا •

) وجود صورت در( موتور قفل نظارت کیت آیا •

  است؟ شده وصل درست و شده نصب درست

 یابد ادامھ RESET از پس حتی آالرم کھ صورتی در

 . کنید تعویض را قفل یا/  و موتور قفل کارت

  

 نمی باشد بستھ حالت در موتور قفل  11

  

 کھ باشد می داده نشان صورتی در فقط سیگنال این

SURVEILLANCE KIT )قفل روی ،)نظارت کیت 

 . باشد شده ریزی برنامھ و، شده نصب موتور

  

 : کنید چک را زیر موارد

  است؟ گرفتھ قرار درست موتور، قفل کارت آیا •

  است؟ مطلوب وضعیت در، موتور قفل اتصاالت آیا •

  ؟ کند می عمل درست موتور قفل آیا •

) وجود صورت در( موتور قفل نظارت کیت آیا •

  است؟ شده وصل درست و شده نصب درست

  

 . است شده انجام موتور بھ نادرست رسانی برق  12

  

 : کنید چک را زیر موارد  

 E100 کنترل بورد روی درست ،J1 کانکتور آیا •

  ؟ است شده نصب

  

 . است خراب 2 فتوسل  13

  

 تابع کھ شود می داده نشان صورتی در تنھا سیگنال این

FAIL-SAFE ،باشد شده تنظیم فوتوسل 2 و بوده فعال . 

  

 : کنید چک را زیر موارد

  ؟ دارد قرار وسط در درست، 2 فتوسل آیا •

  2 فتوسل اتصاالت •

  دارد؟ قرار موثر و خوب وضعیت در ،2 فتوسل آیا •

  

 . است خراب، 1 فتوسل  14

  

 تابع کھ شود می داده نشان صورتی در تنھا سیگنال این

FAIL-SAFE شده تنظیم فوتوسل 1 حداقل و بوده فعال 

 . باشد

  

 : کنید چک را زیر موارد

  ؟ دارد قرار وسط در درست، 1 فتوسل آیا •

  1 فتوسل اتصاالت •

  دارد؟ قرار موثر و مطلوب وضعیت در ،1 فتوسل آیا •

  

 . شوند می SETUP اجرای از مانع موانع،  15

  

 طور بھ) نصب( SETUP، شود رفع مشکل کھ ھنگامی

  شود می شروع خودکار

  

 : کنید چک را زیر موارد

 MANUAL, NIGHT، شده تنظیم عملیاتی تابع •

 . نباشد) شب در دستی،(

 

 نباشد باطری برق با عملیات، •

  نباشد نشده استفاده فوتوسل از •

 نباشد فعال اضطراری ورودی ھیچ •

  باشد نداشتھ وجود موتور تغذیھ منبع •

  

 اصطکاک کھ چرا کرد کامل توان نمی را نصب روش  22

 داده تشخیص ھا لنگھ حد از بیش وزن یا حد از بیش

 . است شده

 

 نمایش صفحھ شود می تولید سیگنال این کھ ھنگامی

 نشان را نسبی خطای شماره E100 کنترل بورد روی

 . باشد می قفل درب و داده

  

 MANUAL عملیاتی تابع یا کرده قطع را برق •

 کنید چک دستی بطور سپس و، نموده تنظیم را) دستی(

ا کھ  . خیر یا کنند می حرکت درست در، ھای لنگھ آی

  



  کنید چک را در ھای لنگھ وزن •  

  

 . است شده شناسایی عملیات طول در موتور خرابی  24

  

 نمایش صفحھ شود می تولید سیگنال این کھ ھنگامی

 نشان را نسبی خطای شماره E100 کنترل بورد روی

 . باشد می قفل درب و داده

  

 : کنید چک را زیر موارد

  ؟ است شده نصب درست J3 کانکتور آیا •

  است؟ کارآمد و مطلوب حالت در موتور، آیا •

 کنترل بورد، یابد ادامھ ھمچنان آالرم کھ صورتی در

E100 کنید عوض را . 

 را موتور، یابد ادامھ ھمچنان آالرم کھ صورتی در

 . کنید عوض

  

  E100 کنترل بورد خرابی  25

  

 کنید تعویض را E100 کنترل بورد  

  

 توابع LED المپھای ھمھ

 چشمک حال در عملیاتی

 .ھستند زدن

  

 E100 کنترل بورد و SD-KEEPER بین ارتباطی ھیچ

 . باشد نمی موجود

  

 : کنید چک را زیر موارد  

  باشد متر 50 از بیش نباید اتصال طول •

 0.5mm2 حداقل باید اتصال کابلھای از یک ھر •

 .باشند داشتھ قطر

 SD-KEEPER یابد ادامھ ھمچنان آالرم کھ صورتی در

 . کنید عوض را

 کنترل بورد یابد ادامھ ھمچنان آالرم کھ صورتی در

E100 کنید عوض را . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یابی عیب

 . نمایید اشکال رفع و شناسایی را خاص حالتھای برخی تا کرد خواھد کمک شما بھ زیر موارد



  پیشنھاد  حالت  

A  SD-KEEPER off  

)SD-KEEPER خاموش( 

 

  

 وضعیتھای در و، )شب( NIGHT عملیاتی تابع در باتری با E100 کنترل بورد و نشده تامین شبکھ از برقی، ھیچگونھ •

 . کند می کار انرژی جویی صرفھ

 

 را E100 کنترل بورد و SD-KEEPER بین کشی سیم و اتصال کابلھای: است شده قطع E100 کنترل بورد بھ اتصال •

 کنید چک

 

 کنید عوض را E100 کنترل بورد کند؛ نمی کار درست، E100 کنترل بورد •

  

B All leds off  

 موقعیت در LED المپھای تمام(

 )است خاموش

  

  باشد؟ می قطع دارد قرار تغذیھ منبع واحد داخل در کھ 5x20 T2,5A فیوز آیا •

  است؟ شده نصب E100 کنترل بورد روی درست، J1 کانکتور آیا •

 کنید چک را تغذیھ منبع بھ اتصال •

  کنید عوض را E100 کنترل بورد کند؛ نمی کار درست، E100 کنترل بورد •

  

C  POWER led OFF; 

24V led ON 

  

 گیرد می برق باطری از ،E100 کنترل بورد و نشده تامین شبکھ طریق از برق، •

   Bنکتھ  بھ کنید نگاه باشد نشده تامین شبکھ از برق، کھ صورتی در •

D  door NOT CLOSING and 

ERROR 

LED off 

 LED خطای و نبوده بستھ درب(

 )است خاموش

  

 باشد شده استفاده فوتوسل ھا یا فوتوسل از •

-SD نوع ھیچ کھ صورتی در( نباشد) باز درب( DOOR OPEN حالت در انتخابی، عملیاتی تابع کھ کنید حاصل اطمینان •

KEEPER ترمینال بورد بھ مربوط 8 ورودی کھ شوید مطمئن باشد نشده نصب J6 ،نباشد منفی بھ متصل کننده وصل سیم ( 

 

  نباشد) دستی( MANUAL انتخابی، عملیات تابع کھ کنید حاصل اطمینان •

 کنید چک را موتور بھ اتصال •

  برسد) VMOT LED ON( موتور بھ برق، کھ کنید بررسی •

  

E  door NOT OPENING and 

ERROR LED off  

 LED خطای و نبوده باز درب(

 )است خاموش

  

  نباشد) دستی( MANUAL انتخابی، عملیات تابع کھ کنید حاصل اطمینان •

 نشده نصب SD-KEEPER نوع ھیچ کھ صورتی در( نباشد) شب( NIGHT انتخابی، عملیات تابع کھ کنید حاصل اطمینان •

 ) نباشد منفی بھ متصل کننده وصل سیم، J6 ترمینال بورد بھ مربوط 7 ورودی کھ کنید حاصل اطمینان باشد

 

 کنید چک را موتور بھ اتصال •

  نباشد قفل حالت در موتور، قفل کھ کنید حاصل اطمینان •

   برسد) VMOT LED ON( موتور بھ برق، کھ کنید بررسی •

F  بستھ باشد باز اینکھ جای بھ درب 

 بالعکس و است

 

  

 کنید اجرا را SETUP و نموده معکوس را E100 کنترل بورد روی 4 سوئیچ دیپ قرارگیری موقعیت •

  

G  ،کوتاه ھای مسافت برای فقط درب 

 کند می حرکت

  

  باشد گرفتھ قرار درست، J17 کانکتور رمزگذار کھ کنید بررسی •

 کنید چک را رمزگذار وضعیت •

 کنید چک را رمزگذار اتصال مسطح کابل وضعیت •

  

H  است آھستھ بسیار درب، حرکت 

  

 یا ھستند نیاز مورد صورت بھ انتخابی، سرعت مقادیر آیا کھ کنید بررسی، نمایش صفحھ و SD-KEEPER از استفاده با •

 خیر

 نیاز مورد صورت بھ انتخابی، سرعت کاھش فواصل آیا کھ کنید بررسی، نمایش صفحھ و SD-KEEPER از استفاده با •

 خیر یا ھستند



  



 

 

  J 7 ترمینال مرکز J6  کانکتور مرکز            

 اتصاالت چشم بین درب                                           

 دوجفت چشم بین دربھا                        یک جفت چشم                 

 مرکز 

 چشم باالی درب            

 در صورتی کھ چشم الی درب نمیبندید ترمینالھا را باز بگذارید                                                

 طوسی 

 آبی   

 سیاه

 

 سیاه    

 طوسی 
 آبی   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


