
 

 

 

 



 .ارائه می شود (کشنده) و بازوی کشویی (هل دهنده) در دو مدل بازوی لوالیی BMS 950دستگاه 

 .مدل بازوی کشویی مناسب برای درب های داخل بازشو می باشد

و بازو به باالی درب متصل شود مناسب برای درب های  نصب گرددمدل بازو لوالیی در صورتی که خود دستگاه باالی چهارچوب درب 

مناسب برای  شود و بازو به چهارچوب باالی درب متصل گردد نصبخارج بازشو می باشد و در صورتی که کنسول دستگاه باالی درب 

 .درب های داخل بازو می باشد

 .می ها در شکل زیر نشان داده شده استسیم کشی الزم برای اتصال تجهیزات به دستگاه به همراه نحوه جا نمایی چش

 

 .نحوه اتصال سیم برق به دستگاه در صورتی که کنسول روی درب متصل شده باشد در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

 

 



 :نحوه اتصال دستگاه با میله لوالیی در شکل زیر نشان داده شده است

 (:درب بیرون بازشو)دستگاه باالی چهارچوب و میله متصل شده به باالی درب  .1

 

 (:درب داخل بازشو)متصل شده و میله به چهارچوب فوقانی قرار داده شده دستگاه باالی درب  .2

 

 

 

 

 



به ) .ابعاد مربوط به حالتی که دستگاه روی چهارچوب و میله بندی به باالی دری متصل شده است در شکل زیر نشان داده شده است

 (واحد میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



به . )ابعاد مربوط به حالتی که دستگاه باالی درب و میله بندی به چهارچوب فوقانی متصل شده است در شکل زیر نشان داده شده است

 (واحد میلی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (به واحد میلی متر). نحوه جانمایی و ابعاد مربوط به اپراتور به همراه میله کشویی در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



متناسب با عرض درب وزن قابل حمل توسط این دستگاه متفاوت می . ابعاد مربوط به شرایط عملکرد دستگاه مطابق جدول زیر می باشد

 .باشد

 -حداکثر وزن مجاز درب

اپراتور با میله بندی کشویی 

 (kg)میلی متر   034= بلند

 -دربحداکثر وزن مجاز 

اپراتور با میله بندی کشویی 

 (kg)میلی متر   334= کوتاه

 -حداکثر وزن مجاز درب

اپراتور با میله بندی لوالیی 

(kg) 

عرض لنگه درب 
(mm) 

- 282 323 344 

- 202 324 354 

- 212 281 844 

120 - 202 854 

133 - 222 244 

155 - 122 254 

104 - 184 1444 

123 - 123 1454 

112 - 102 1144 

142 - 132 1154 

23 - 125 1244 

24 - 115 1254 

83 - 143 1344 

33 - 22 1354 

31 - 22 1044 

 

 .حداکثر عمق مجاز چهارچوب درب نسبت به قسمت فوقانی درگاه برای نصب مدلهای مختلف دستگاهدر شکل زیر نشان داده شده است

اپراتور با میله بندی کشویی 

 متر میلی 034= بلند

اپراتور با میله بندی کشویی 

 میلی متر 334= کوتاه
 اپراتور با میله بندی لوالیی

 
0-160 0-160 0-250 

 

در جدول زیر این رابطه شرح داده شده . به بخش فوقانی درگاه وابسته است به عمق قرارگیری چهارچوب درب نسبتزاویه بازشو درب 

 .است

 نحوه نصب چهارچوب درب نسبت به درگاهعمق  (درجه) حداکثر زاویه بازشو

 اپراتور روی درگاه 0 100

 اپراتور روی درگاه 125 110

 اپراتور روی درگاه 250 125

 اپراتور روی درب 0 100

 



به عبارت . در صورتی که دستگاه با میله بندی لوالیی روی درب نصب گردد عمق درگاه نصبت به چهارچوب درب صفر باید باشد :تذکر

 .دیگر، چهارچوب درب هیچ فرورفتگی نسبت به قسمت فوقانی درب نباید داشته باشد

 .بازوی کشویی در جدول زیر شرح داده شده استرابطه زاویه بازشو و عمق چهارچوب نسبت به درگاه درب برای اپراتور دارای 

 نحوه نصب عمق چهارچوب درب نسبت به درگاه (درجه)حداکثر زاویه بازشو 

90 0 
طول بازو  -اپراتور روی درگاه

 میلی متر 034

105 160 
طول بازو  -اپراتور روی درگاه

 میلی متر 034

90 0 
طول بازو  -اپراتور روی درگاه

 میلی متر 334

90 160 
طول بازو  -اپراتور روی درگاه

 میلی متر 334

 

 :فشاری لوالیینحوه نصب میله بندی 

 

 :مراحل نصب میله بندی لوالیی فشاری مطابق زیر می باشد

 درب را ببندید .1

 3بت به هم آزاد کنید به کمک پیچ آزاد کننده که در شکل با شماره له های شماره یک و شماره دو را نسمطابق شکل فوق می .2

 .نشان داده شده است

 ..محکم کنید 0درون هزارخاری دستگاه قرار دهید و به کمک پیچ شماره  8میله شماره یک را به کمک اتصال دهنده شماره  .3

 .باید عمود به درب بسته باشد 2توجه داشته باشید که میله شماره 



موقعیت محل نصب و ابعاد مورد نیاز در . کنید به درب متصل M6به درب را به کمک دو عدد پیچ  2پایه اتصال میله شماره  .0

 .ابتدای کاتالوگ نشان داده شده است

 .به یکدیگر متصل کنید 3را به کمک پیچ تنظیم  2و  1را کمی باز کنید و میله های  2پیچ شماره  .5

 2ر امتداد میله شماره د 3با این کار اسالیدر شماره . به درب بسته قائم شود 2را بچرخانید تا میله شماره  1میله شماره  .2

را محکم کنید تا محل نقطه اتصال بازوی شماره  2در این موقعیت پیچ شماره  2با قرار دادن میله شماره . حرکت خواهد نمود

 .تعیین شده و ثابت باقی بماند 2به بازوی  1

ید درب به صورت کامل تا استاپ همچنین با رها کردن درب با. از شودو چک کنید که درب به صورت کامل ب درب را باز کنید .3

تنظیم فنر در ادامه شرح . حرکت انجام نشد باید فنر را تنظیم نموداگر بدین صورت . ته شدن حرکت کندمکانیکی حالت بس

 .داده خواهد شد

یین کننده به منظور عملکرد بهتر درب توصیه می شود که استاپ های داخلی خود دستگاه را متناسب با استاپ های مکانیکی که تع

استاپ های داخلی دستگاه در شکل زیر نشان داده شده . تنظیم نمایید محدوده حرکت دستگاه در حالت باز و بسته کردن درب است

 :است

 

 سوراخ عبور کابل برق 950MPS 1برد برنامه ریزی  8

 پروفیل نگهدارنده دستگاه 2 ترانسفورماتور سیم پیچ حلقه ای 9

  I/O 950برد کنترل  3 ورودی ترانسولت  224کانکتور برق  10

 پیچ های تنظیم استاپ های داخلی دستگاه 4 براکت ایمنی برای برق تغذیه 11

 هزار خار مربوط به شفت موتور 5 محل اتصال سیم ارث 12

 درپوش محافظ سیستم محرک و فنر 6 ولت 224محل اتصال کانکتور برق ورودی  13

 .D.C موتور 7 

 

 



 :راه اندازی اولیه

 .سیم کشی های الزم مربوط به تجهیزات جانبی و جامپرهای مورد نیاز روی برد دستگاه را انجام دهید .1

پیش از متصل کردن برق ورودی دیپ . دارید 24در صورتی که از اهرم بندی کشویی استفاده می کنید و یا نیاز به بازشو بیش از  :نکته

 .قرار دهید onرا در حالت  2سوویچ شماره 

 .درب را ببندید .2

 برق را وصل کنید .3

 روشن باشد 950MPSروی برد  LD3و  LD1های  LEDچک کنید که  .0

 .روشن باشد I/O 950ی مورد نیاز مربوط به وضعیت سیم کشی روی برد ها LEDچک کنید که  .5

 .در هنگام شروع به کار دستگاه با رنگ خاکستری مشخص شده اند ها از نظر روشن یا خاموش بودن LED وضعیت در جدول زیر

OFF ON LED 

 LD1 برق ورودی متصل است برق ورودی قطع است

 LD2 کارت خوان فعالسیستم  سیستم کارت خوان غیرفعال

 LD3 رادار داخلی فعال رادار داخلی غیر فعال

 LD4 رادار خارجی فعال رادار خارجی غیرفعال

 LD5 فرمان بازشو اضطراری غیرفعال فرمان بازشو اضطراری فعال

 LD6 فرمان ایمنی توقف حرکت غیرفعال الفرمان ایمنی توقف حرکت فع

 LD7 چشمی فعال چشمی غیرفعال

 LD8 فرمان بازشو فعال فرمان ایمنی توقف حرکت غیرفعال

 LD9 آالرم آتش سوزی فعال فرمان ایمنی توقف حرکت غیرفعال

 

 .ها پروسه راه اندازی را مطابق زیر انجام دهید LEDپس از چک کردن وضعیت  .2

این ال ای دی چشمکزن خواد بود،  .به رنگ قرمز روشن شود LD2ای دی  ال ثانیه نگهدارید تا 5را روی برد  SW1دکمه  .3

 .طی پروسه راه اندازی وزن درب و بازه حرکت شناسایی می شود .بدین معنی که پروسه راه اندازی در حال انجام می باشد

 .ثانیه فشرده نگهداشته شود 5باید برای بیش از  SW1هر زمان که پروسه راه اندازی مجدد مورد نیاز باشد دکمه  :نکته

 .یک فرمان بازشو به دستگاه بدهید تا از عملکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل شوددر نهایت  .8

 

 

 

 

 



 .های زیر به صورت شماتیک نشان داده شده اند لکبرد الکترونیکی می باشد که در ش شامل دو عدد 950BMدستگاه 

 

 

 

 



 (:TR1,TR2,TR3)تنظیم تریمرهای برد دستگاه 

TR1 : (ثانیه 14تا  0قابل تنظیم از . )شدن درب استفاده می شودبه منظور تنظیم سرعت باز 

TR2 :چ(ثانیه 14تا  0قابل تنظیم از . )به منظور تنظیم سرعت بسته شدن درب استفاده می شود 

TR3 :(ثانیه 34قابل تنظیم بین صفر تا . )به منظور تنظیم زمان باز ماندن درب استفاده می شود 

 

LED  950های روی بردMPS: 

LD1: ولت 224نشان دهنده وجود تغذیه  -سبز رنگ 

LD2 :نشان دهنده پروسه راه اندازی -قرمز رنگ 

LD3 :ولت 5نشان دهنده تغذیه  -سبز رنگ 

 :تنظیمات میکروسوییچ ها

 

 : 1میکروسوییچ شماره 

 تنظیم نیروی اضافه در حالت بسته شدن درب

OFF :غیرفعال 

ON :فعال 

 

 : 2میکروسوییچ شماره 

 درجه نیاز باشد این دیپ سوویچ را فعال کنید 24استفاده از اپراتور با میله بندی کشویی و یا برای حالتی که به بازشو بیش از  در حالت

OFF :غیرفعال 

ON :فعال 

 

 : 3میکروسوییچ شماره 

 عملکرد سومین وضعیت کلیدسلکتور کنار کنسول را تنظیم می نماید

OFF :عملکرد رد حالت دستی 

ON :د در حالت شبعملکر 

 : 0میکروسوییچ شماره 

 .عملکرد دستگاه را می توان در وضعیتی تنظیم نمود که با فشار دادن درب دستگاه به صورت خودکار درب را به صورت کامل باز نماید

OFF :غیرفعال 

ON :فعال 



 بدون عمل هستند 2و  8و  2و  5وسوییچ های میکر

 

 :3میکروسوییچ شماره 

دستگاه را تنظیم نمود تا استاپ شدن دستگاه در هنگام برخورد با مانع در تمام کورس حرکت درب فعال باشد و یا در می توان عملکرد 

 درجه درب باز باشد این حالت غیرفعال باشد 34هنگامی که بیش از 

OFF :فعال در تمام کورس حرکت درب 

ON : درجه 34فعال در بازه حرکت زیر 

 

 :14میکروسوییچ شماره 

 برای ارتباط برد با کامپیوتر RS232فعال سازی کانکتور 

OFF :غیرفعال 

ON :فعال 

 

 :I/O 950روی برد کنترل  DS1عملکرد دیپ سوویچ 

 No.1 :این دیپ سوویچ بدون عملکرد است 

 No.2 :تاخیر در عملکرد درب به واسطه وجود قفل برقی 

 قفل و باز شدن درب ایجاد می شودمیلی ثانیه تاخیر بین فعال شدن  544اگر فعال باشد   

 .میلی ثانیه اختالف زمانی بین فعال شدن قفل و باز شدن درب ایجاد می شود 244اگر غیرفعال باشد   

 

SW1 دکمه راه اندازی: 

 .ثانیه نگهدارید تا عملیات راه اندازی انجام شود 5این درکمه را 

FUSE F1 :فیوز دستگاه 

 ثانویهکانکتور سیم پیچ : J1کانکتور 

 کانکتور مربوط به کلید سلکتور: J2کانکتور 

 KP-controllerکانکتور : J3کانکتور 

 .نیاز است 4.5به دو رشته سیم  KP-controllerبرای اتصال 

 متر تجاوز کند 54طول سیم نباید از : تذکر

 .مربوط به ورودی های دستگاه می باشد: J4کانکتور 



 

  7-8 GND 

9   +24V 

10 (N.O. contact) :فرمان ورودی از راههای مختلف مانند کلید سلکتور، رادار، ریموت و غیره . ورودی فرمان بازشو از داخل ساختمان

 .قابل کنترل می باشد

11 (N.O. contact) :فرمان ورودی از راههای مختلف مانند کلید سلکتور، رادار، ریموت و غیره . ورودی فرمان بازشو از خارج ساختمان

 .ل کنترل می باشدقاب

12 (N.C. contact)  عملکرد این . می توان از این کانکتور برای بسته شدن و یا باز شدن اضطراری درب استفاده نمود: فرمان اضطراری

و یا  .N.Oدر حالت  KP-controllerمی توان عملکرد این کانکتور را به کمک  .می توان تنظیم نمود KP-controllerکانکتور را در 

N.C. تنظیم نمود. 

 .جامپر نمایید 3را به  12در صورت نداشتن فرمان دهنده اضطراری، کانکتور  :تذکر

13 (N.C. contact) :چشمی الی دربی به این کانکتور متصل می شود. کانکتور تجهیزات ایمنی. 

 .جامپر شود 3به  13در صورت نداشتن سنسور ایمنی کانکتور : تذکر

14 (N.C. contact) :نسور ایمنی توقفس. 

 . اگر سنسور ایمنی مانند چشمی ها برای توقف استفادهش ود باید به این کانکتور متصل شود

 .جامپر شود 3به  10در صورت نداشتن سنسور ایمنی کانکتور : تذکر

 .است در صورت استفاده از سنسور و یا چشمی الی دربی نحوه سیم کشی به صورت شماتیک در شکل زیر نشان داده شده



 

15 (N.O. contact) :رله فرمان بازشو . 

 .هر نوع تولید کننده فرمان را می توان به این کانکتور متصل نمود تا از طریق آن فرمان باشو برای درب صادر شود

16 (N.O. contact) با فعال شدن . متصل نمود در صورت استفاده از سیستم ضد حریق می توان رله سیستم را به کانکتور: آالرم آتش

 .این کانکتور فرمان بسته شدن درب صادر می گردد

17 (N.O. contact) در صورت استفاده از دستگاه کارت خوان می توان رله فرمان دستگاه را به این : رله مخصوص دستگاه کارت خوان

 .کانکتور متصل نمود

18-19 GND :تپورت منفی قابل استفاده برای تمامی تجهیزا 

 

J5 :کانکتور رله های خروجی 

 :ن کانکتور در ادامه بیان شده استشرح رله های ای 

 مربوط به قفل برقی COMپورت  1کانکتور  .1

 برای قفل برقی .N.Oپورت  2کانکتور  .2

 برای قفل برقی .N.Cپورت  3کانکتور  .3

 

 

 



 .ولت استفاده کنیم سیم بندی قفل به شکل زیر می باشد 42در صورتی که از قفل 

 (ولت 20)+ 2کانکتور     (-)پورت  0کانکتور 

 .پایه های رله می باشند 3و  2و  1کانکتورهای 

 .در شکل زیر نشان داده شده است .N.Oسیم بندی قفل در حالت 

 

 .در شکل زیر نشان داده شده است .N.Cسیم بندی قفل در حالت 

 

 .شکل زیر می باشدولت مدار راه اندازی قفل به  12در صورت استفاده از قفل 

 

 acولت  12 ولت 224

1 2 

 قفل یکسوساز ترانسفورماتور

 254برد کنترل 

 dcولت  12



J6 کانتکتور مربوط به خروجی های برد 

 شرح رله های این کانکتور در ادامه بیان شده است 

  20 :COM رله 

 .ثانیه فعال می شود 2این رله به کمک سیستم کارت خوان برای مدت  -.N.Oکانکتور : 21  

 .ثانیه فعال می شود 2این رله به کمک سیستم کارت خوان برای مدت  -.N.Cکانکتور : 22  

  23 :COM مربوط به رله آالرم 

 .N.Oکانکتور  -خروجی آالرم: 24  

 ولت 24+خروجی : 25  

  26 :GND 

برای استفاده از این پورت باید . استفاده می شود 950BMSاین پورت برای ایجاد ارتباط بین دو دستگاه : 27  

 .تنظیم شود Interlockروی حالت  SD keeperدستگاه به کمک 

دو لنگه درب نصب شده اند از این خروجی برای ایجاد ارتباط بین دو دستگاه که روی : خروجی درب دو لنگه: 28  

 .تنظیم شود Leaves 2روی حالت برای استفاده از این خروجی باید دستگاه . استفاده می شود

 

J7 کانتکتور مربوط به رسیور 

J10 : 950برای برد  ولت 04کانکتور تغذیه مستقیمMPS 

J11 : 950کانکتور سریال برای ارسال اطالعات مربوط به وضعیت درب به بردMPS 

 

 :نصب درپوش دستگاه

نصب شود و یا باالی چهارچوب درب متصل گردد، تغییری در  درپوش به نحوی طراحی شده است که چه در حالتی که دستگاه روی درب

به برد کنترل به کمک کانکتور درنظر گرفته شده می توان کلید درنظر گرفته شده در کنار درپوش را . شیوه نصب آن ایجاد نمی شود

 .نمودمتصل 

 

 :تنظیم فنر

با تنظیم فنر، حرکت می توان  (با ضربه شدید بسته شود درب کامل بسته نشود و یا درب. )در صورتی که عملکرد درب مطلوب نیست

 ..نمود درب را یکنواخت



 .در شکل زیر نمای فنر تنظیم نیرو  از باال نشان داده شده است

 

 1 لیمیت سویچ حالت بسته شدن

 2 لیمیت سویچ حالت باز شدن

 3 شیار بازبینی موقعیت پیچ های تعیین کننده انتهای حرکت

 4 انتهای حرکتپیچ نقطه 

 5 حرکت نقطه انهاییمربوط به موقعیت های قرار دادن پیچ های 

 

 :پروسه تنظیم فنر بدین صورت می باشد

 .برق دستگاه را قطع نموده و اهرم متصل شده به درب را جدا نمایید .1

 .در یک راستا قرار گیرند( 3شماره )و  شیار بازبینی ( 0شماره )اهرم را بچرخانید تا پیچ نشان دهنده نقطه انتهای حرکت  .2

 را باز نمایید( 0شماره )در حالی که درب را در موقعیت خود نگهداشته اید پیچ  .3

به منظور افزایش قدرت فنر در هنگام بستن درب، اهرم را در راستای باز شدن حرکت دهید تا موقعیت جدید برای بستن پیچ  .0

 .یت ببندیدنمایان شود و پیچ را در این موقع 3در شیار شماره 

نمایش  3اهرم را در جهت بسته شدن درب حرکت دهید و پیچ را در موقعیت جدید که در شیار . به منظور کاهش قدرت فنر

 .دیده می شود ببندید

 اهرم را روی درب و در جای صحیح متصل نمایید هدوبار .5

 .را انجام دهید (setup)مجدد پروسه راه اندازی از روی برد کنترل  .2


