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 .را با دقت بخوانید راهنمای نصب دفترچه ،لطفا قبل از نصب اپراتور

  سیم اتصال به زمین را چک کنید، از آنجایی که جنس بدنه اپراتور فلز است و احتمال برق گرفتگی وجود دارد

 اطمینان حاصل نمایید.به زمین حتما از اتصال سیم 

  الکتریکی داخل تجهیزاترطوبت زیاد  به خودداری کنید.  مرطوب بیش از حد هایدر محیط اپراتور استفادهاز 

 .آسیب خواهد زد

  شود. ورودی بیش از حد مجاز وصل نکنید که باعث آسیب دیدن دستگاه می ولتاژاپراتور را به 

  بسته نکنید، چرا که باعث سوختن  ویا هنگام حرکت درب هرگز آن را با دست باز و در هنگام قطع برق ورودی

 شود.اپراتور می

 کنندهایی که افراد سالمند یا کودکان تردد میدر مکان به خصوص برای جلوگیری از برخورد درب با عابر، 

  شود.توصیه می)چشم الکترونیک(  ازفتوسلاستفاده 

  خواهد شد.دستگاه  نامناسب عملکرداپراتور جدا خودداری کنید زیرا باعث و یا تعمیر از تعویض قطعات 

 تماس حاصل نمایید.  شرکت به وجود آمد با خدمات پس از فروشمشکلی گاه هرگاه در عملکرد دست 

 دیدگی جلوگیری نمایید.لطفا موارد توصیه شده جهت نصب را با دقت مطالعه نمایید تا از بروز هرگونه آسیب  

  .این اطالعات جهت حفاظت جان عابرین جمع آوری شده لطفا در نگه داری از آن کوشا باشید 
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 مشخصات 
  .را قبل از نصب دستگاه مطالعه نمایید راهنمای نصبلطفا 

در صنعت اتوماسیون  های موجودترین تکنولوژیجهیزات هوشمندی است که از به روزجزء ت  1910اپراتور مدل 

 آسایش و رفاه را با استفاده از این دستگاه تجربه کنید.  است. ساخته شده

 1019اپراتور  برایقابل استفاده  تجهیزات جانبی
 

 های اثر انگشتی و ...........کارتخوان، سیستم مانند:انواع لوازم جانبی کنترل دسترسی درب  .1

 ر،های دزدگیآتش سوزی، سیستمسنسور، دستگاه اعالم : های حفاظتی داخل ساختمان مانندانواع سیستم .2

 ... شستی تحریک دست و

 

 

 
 

 

 1910اپراتور نمای کلی 

 عملکرد کلیدهای پروگرامر
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 پارامترهای اصلی 

 درجه 120~60درب :  وشزاویه باز  

 ثانیه 7~2شدن درب: بسته  و  سرعت باز  

  زمانAuto close  :0~60 ثانیه 

  60~50  :تغذیهمنبع Hz ±10%ACV220    

  :25توان مصرفیW  5در حین کار وW حالت  درStandby  

  0.5 , :جانبی خروجیتغذیهADCV12   

  ازحد مجاز ولتاژ، برخورد با مانع یشبمجهز به حفاظت داخلی شامل: حفاظت دمایی، باال رفتن 

 متر یسانت 100کیلوگرم و حداکثر عرض  100با حداکثر وزن  بدون فریمی تک لنگه هادرببرای  استفادهقابل 

  :103×85×312ابعاد اپراتور (mm) 

   نصب اپراتور 

 بتوان آن را سمت چپ یا راست دریم  بنوع در برحسب و به  چپ یا راست را دارد دناپراتور قابلیت باز ش 

  .نصب کرد

 دار. )درصورت فریمهای دار و سایر دربای فریم، درب شیشهای بدون فریمهای شیشهمناسب برای درب

 باید از لوازم جانبی و یدکی استفاده گردد(.دار، های فریمنصب روی درب

 های زیر استفاده گردد:در حالت توانددرب می

  راداراتصال با درب اتوماتیک  

 های کنترل دسترسی دربدیگر سیستم یا کارت خوان و ،دور کنترل از راه سیستم درب اتوماتیک با اتصال 

 سیم کشی شده( دست شستی تحریکبا قابل کنترل اتیک مدرب اتو( 

 به  سیستم اطفای حریق( بااتصال) یسوزآتشهنگام  درب در باز و بسته شدن خودکار 

   فرمان از دزدگیر( سرقتبسته شدن اتوماتیک درب در هنگام( 

  (اپراتور دوعملکرد  سازی همزمانلنگه ) 2ی هادربقابلیت کار با یک  اپراتور دیگر  جهت 
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 اپراتور اندازی و راهنصب  هایروش

 سردر پهلونصب از باال یا  .0

 .داشته باشداپراتور وجود  قرار گیری و نصبدر جهت سر شوید که فضای کافی باالی مطمئنتوجه: 

 . دهیدداخل سردر قرار  را از باال و یا پهلو اپراتور، باید سردر از جنس فلز استفریم اگر 

 

 سردر زیرینتنظیم اپراتور از قسمت  .2

  25 محرک طول محورmm 15حداقل باید  این محور محرک .استmm درب را محکم تا  باشد از سردر خارج

 چه فریم سردرشود. چنان ایمنی نصب کامال رعایت داشته ونگه

تر از حد معمول باشد اپراتور را باید از قسمت تحتانی ضخیم

 نصب کرد.

 

 

 نکات قابل توجه در هنگام نصب

 جهت اطالع از حداکثر وزن هر درب به دیاگرام مقابل توجه کنید، همچنین در  لطفاً: حداکثر وزن و عرض درب

  مناسب و صحیحی نخواهد داشت. عملکرداپراتور  ،باشد ازحد مجازیشبوزن  کهدرصورتی نظر داشته باشید

 

 1910 اپراتور 

 محور محرک
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 راهنما  دفترچههای ذکر شده در اپراتور باید دقیقا در محل و اندازهجهت نصب:  شدهگرفتههای در نظر اندازه

حتی ممکن است منجر به  .شوددر نصب موجب خطا در عملکرد اپراتور می سهل انگاریهرگونه  .نصب شود

 باشند. راستادرب در یک  محور پایینیاپراتور و محور محرک ید که توجه کنسوختن دستگاه شود. 

 .باشد 90cmای باید کمتر از کنید طول درب شیشهکوچک استفاده می محکم کننده هایاز گیره : اگرتوجه

 های نصباندازه

 باشد.  120mmو طول آن بیشتر از  110mmبیشتر از  سردرتوجه: مطمئن شوید که عمق 

 نصب فریم درب  .0

  .مکان نصب را مطابق شکل تنظیم کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :درب یباال محکم کننده نصب گیره .2

د، در باالی صفحه درب ایجاد کنی برای گیره با اندازه مناسب برشیمطابق تصویر ذیل،  ،های فلزی و چوبیبرای فریم

 گیره محکم کننده درب را داخل آن قرار داده و محکم کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اپراتور 1910
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 :یپایین محورنصب  .3

  قرار گیرند. عمودی راستاییک در با محور محرک اپراتور باید محور پایینی درب  

 

 ای بدون فریم صب اپراتورهای شیشهن

 
 

  از آچار بوکس جهت تنظیم ارتفاع محور محرک استفاده نمایید.: محور تنظیم

 نصب نکات قابل توجه در هنگام

 کننده درب توجه نمایید. مبه جهت قرارگیری مناسب محور محرک در داخل محک -1

 .محور محرک اپراتور با محور پایین درب باید در یک راستای عمودی قرار گیرد -2

 های محور پایینی درب را محکم کنید.افتادگی درب پیچجهت جلوگیری از  -3

  .را جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی محکم کنید محکم کنندههای تمام پیچ و مهره -4

دهد و موجب بروز درب را تشخیص نمیصحیح دارنده گم شود اپراتور جهت حرکت چه گیره نگهچنان -5

 مشکالت جدی خواهد شد. 

، جهت برش به تصویر زیر توجه کنیداستفاده می (patch fittings) ای استاندارداز گیره اتصال شیشهاگر  -6

 نمایید.
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   جانبیاتصال تجهیزات 

 
 

 

 
 رادار )بازشدن درب به سمت خارج(

 

 رادار )بازشدن درب به سمت داخل(
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 (NC)قفل نرمال بسته  (NO)قفل نرمال باز 

 (NC)قفل نرمال بسته  (NO)قفل نرمال باز 
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 چشمی بین درب )فتوسل(

 شستی تحریک دست )بازشدن درب به سمت خارج( شستی تحریک دست )بازشدن درب به سمت داخل(
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 1019ی اپراتور کانکتورهامعرفی 

 

 کشی سیم

 

1910 
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 که در سیم بندی مهم است: نکاتی

 توانید کوتاه کنید.یمکشی را تا جایی که یمسطول  -1

 ها را به شکلی مناسب ببندید و محکم کنید.یمس -2

بلندتر از سیم  50mm~30، سیم اتصال به زمین باید نصب شود زمین اپراتور به Earth سیم  بهتر است -3

  .باشد برق تغذیه

  یابی عیب

ا . ابتدا عملکرد اپراتور ررا از اپراتور قطع کنید جانبیهای اتصال تجهیزات تمام سیم یابی،عیب تسریع دربرای 

رادار، مرکز کنترل دسترسی، کلید فشاری  لوازم جانبی مانند ،در صورت عملکرد صحیح .به تنهایی بررسی نمایید

 ت کنید.تس به اپراتور وصل کرده و صحت عملکرد آن را به ترتیبو را یکی یکی و ... 

 تست اولیه اپراتور

 بازخواهد گشت.  ˚0باز شده سپس به  ˚65محض روشن شدن اپراتور، درب به آرامی تا زاویه به

   بوسیله پروگرامر یابیعیب

  ،کانکتوررا به  پروگرامربرق ورودی اپراتور را قطع کردهProgrammer   وصل کنیدمتصل و برق ورودی را. 

با هر بار فشردن این دکمه  .فشار دهید موردنظرتانعملکرد و تنظیمات انتخاب  برای را  دکمهFunction     

 و تنظیم خواهد بود. تغییریکی از کلیدها فعال شده و تنظیمات مربوط به آن قابل 

  کاهش( برای  -و  افزایشبرای  +) .استفاده کنید  "+"و  "-"برای تنظیم پارامترها از 

  چهفشار دهید. چنان اپراتور عملکرد نحوه دکمه تست را جهت بررسی ،مورد نیازبعد از تنظیم پارامترهای 

  .دنگرددکمه تست را بیشتر از سه ثانیه فشار دهید تمام پارامترها به تنظیمات کارخانه باز می

  یابیعیببعد از اتمام Programmer را جدا کنید.  

 
 



13 
 

  است. قابل تنظیم 60s~0بین  درباتوماتیک : زمان بسته شدن  (Auto close)بسته شدن اتوماتیک

 قابل تنظیم است.  100~30سرعت باز شدن درب از : سرعت باز شدن درب

 قابل تنظیم است.  100~30سرعت باز شدن درب از : سرعت بسته شدن درب

F1 : قابل تنظیم است.  2.0+تا  2.0-از این مقدار  :)بسته شدن درب( ˚0زاویه تنظیم 

F2 :قابل تنظیم است. ˚120تا  ˚60این زاویه بین  :اویه بازشو به سمت داخلتنظیم ز 

F3 : قابل تنظیم است. ˚120تا  ˚60این زاویه بین : زاویه بازشو به سمت خارجتنظیم 

 توجه: 

  نید کبرقی استفاده می. زیرا اگر از قفل تنظیم نمایید درب است به درستی بسته شدنکه نقطه را  ˚0زاویه

 قفل عمل خواهد کرد. با قرار گرفتن درب در این زاویه 

  :معانی عباراتی که روی صفحه نمایش پروگرامر مشاهده خواهید کرد 

A برخورد با مانع :– C برخورد با دیوار در هنگام تست اتوماتیک :– D حفاظت در مقابل باد و گرما :– E خطا در :

 طبیعی و عادی هستند. Eها به غیر از در موارد ذکر شده همه گزینهتکنولوژی رمزگذاری. 

 مدیریت ریموت کنترل 

  عملکرد ریموت کنترل یابیعیب

 آنتن های دور،در مسافت برای استفاده را بررسی کنید.دهد ریموت کنترل می هایی کهفرمان و هادکمه ههم

 را بیرون بیاورید. ریموت

 زیر است:به شرح ها کلیدعملکرد 

A. دکمه  ردنبا فش :به سمت داخل فرمان بازشو دربA  بازخواهد شدبه سمت داخل درب. 

B.  دکمه  ردنبا فش: به سمت خارج بازشو دربفرمانB  بازخواهد شد.به سمت خارج درب 

C.  دکمه  ردنبا فش درب: شوبستهفرمانC شو باشد، ازخواهد شد، حتی اگر درب در کورس بسته درب ب

 خواهد شد.شدن درب ستهباین فرمان منجربه 

D. :با فشردن دکمه  فرمان قفل شدنD  ریموت، درب بسته و قفل خواهد. برای غیرفعال کردن این عملکرد

  را فشار دهید. Cدکمه 

 ریموت کنترل

 15 حداکثر توسط تواندییک اپراتور م. برای تعداد زیادی از اپراتورها استفاده شود توانندییک ریموت کنترل م

عنی به این م گیرد.یمجاز فرمان مکد شده و های اپراتور تنها از ریموت. توجه داشته باشید که کنترل شود ریموت،

 .نخواهند کرد بر روی اپراتور شما تداخلی ایجاد های همسایهکه ریموت

 ها هنگام اضافه کردن و کنسل کردن آنها دارید شما نیاز به مدیریت ریموت
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 نحوه کد دادن و لرن کردن ریموت به اپراتور: .0

فشرده و  اپراتور قرار دارد راتغذیه قسمت روی سفید رنگی را که  دکمه لرن

یکی از  سپس چند لحظه روشن خواهد شد. برد،موجود بر روی  LED.رها کنید

)انگشتتان را بر روی کلید نگه کنید را فشار داده و رها  ی ریموتهادکمه

در . بار دیگر برای چند لحظه روشن خواهد شد بردموجود بر روی  LEDندارید(. 

 مراحلروشن نشد باید  LEDاگر  .ریموت روی اپراتور لرن شده استاین حالت 

 .کردن ریموت دیگری است اضافهنیاز به کهیتکرار کنید. درصورت مجددباال را 

 .را تکرار کنید فوقدستورالعمل 

 ها:ریموت ههم نحوه حذف .2

های لرن شده از تمام ریموت LED. پس از خاموش شدن یددارنگهثانیه  10کلید لرن را فشرده و به مدت 

 حافظه اپراتور پاک خواهند شد.

 رادار و سایر تجهیزات جانبی

جهت تنظیم زاویه و عمق دید رادار به شکل زیر توجه نمایید. در هنگام انجام تنظیمات در نظر داشته باشید که 

 خواهد آمد. به وجوددر عملکرد اپراتور اختالل  صورت ینادرب در معرض دید رادار قرار نداشته باشد. در غیر 

 

 

 

 

 

یی رادارشناساقابلمحدوده   

شدن درب بازمحدوده   
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 قطعات موجود در پکیج

 تعداد محتویات شماره

 عدد 1 1910 اپراتور 1

2 Patch Fittings 1 ست 

 ست 1 محور 3

 عدد 1 صفحه محکم کننده 4

 عدد 1 آمپر 0.5فیوز  همحفظ 5

 عدد 1 ریموت کنترل 6

 عدد 4mm 10پیچ  7

 عدد M4X20 10پیچ  8

 عدد 1 دفترچه راهنما 9

 اختیاری پروگرامر 10

 با کارشناسان فنی شرکت تماس حاصل لطفاًاگر در هنگام نصب و یا استفاده از اپراتور به راهنمایی نیاز داشتید 

 نمایید.
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 یابیعیب

 راه حل مشکل

به محض روشن شدن اپراتور، درب 

 باز خواهد شد. ˚65با زاویه حدودا 
 این عملکرد معمولی اپراتور است.

LED نشانگر تغذیه روشن نیست  قاب اپراتور را باز کرده و فیوز ورودی تغذیه را چک کنید. 

از ریموت کنترل فرمان  اپراتور

 گیردنمی

 از روشن بودن ریموت اطمینان حاصل نمایید. 

  اگر درب باز نشد، متصل کنید به یکدیگر را با سیم 6و  3کانکتور ،

 اگر دربولی  متر چک کنید.مولتیاستفاده از را با  تغذیه ورودی

 بعدی را دنبال کنید. مرحلهباز شد 

 سوئیچ موجود روی اپراتور را درحالت دیپON  قرار

  دهید.

  کلیدهای ریموت را فشار داده و ببینید کهLED  ریموت روشن

و  بازکردهضعیف بود قاب ریموت را  LEDشود یا خیر. اگر نور یم

 تعویض کنید. باتری آن را

  ،مشکل  کددهیاگر بعد از ریموت را مجدد روی اپراتور کد دهید

قسمت گیرنده اپراتور و یا ریموت کنترل خراب   همچنان باقی بود،

 است و نیاز به تعمیر دارند.

فرمان جانبی  تجهیزاتاپراتور از 

  گیردنمی

 عملکرد شود، اگر کنترل می ،ن شوید که اپراتور با ریموتئمطم

بود به این معناست که اپراتور در شرایط درستی اپراتور صحیح 

 .قرار دارد

 تی به درس جانبیتجهیزات  بندی ت و سیمن شوید که اتصاالئمطم

 انجام شده باشند.

 .صحت عملکرد تجهیزات جانبی را بررسی نمایید 

 توسط را  و سالم بودن فیوز موجود روی اپراتور 1 ولتاژ کانکتور

 متر بررسی کنید. مولتی
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کند یا گاهی عملکرد اپراتور کار نمی

-سیگنالنادرستی دارد، هرچند که 

-دریافت می جانبیتجهیزات  یها

 شوند.

-حرکت درب با توقفعنوان مثال به

 .شودمی انجامهای کوتاه 

 را به اپراتور متصل کره، ببینید  پروگرامرLED شود آن روشن می

یا خیر. درصورت روشن نشدن تغذیه اپراتور را چک کنید. اگر 

LED پارامترهای سرعت یا زاویه  روشن شد، ببینید که پروگرامر

دهد یا خیر، در صورت نشان ندادن، تغذیه را بررسی یمرا نشان 

مجدد تغذیه را  ثانیه 10کنید و یا تغذیه را قطع کرده و پس از 

 وصل کنید.

  برق را قطع کنید، درب را با دست حرکت دهید و بررسی کنید که

ها حرکت دندهی و بدون آسیب زدن و فشار به چرخآرامبهآیا درب 

 ماند.حرکت میکند یا درب مسدود شده و بیمی

 شود و یا برعکس، ینمشود و بسته یمکه درب فقط باز درصورتی

 باید تعویض شود.شکسته و برد اصلی  فایریآمپل احتماالً

 کند، قسمت برد اصلی و انکودر مشکل اگر بازهم اپراتور کارنمی

 دارد و برای تعمیر آن به شرکت مراجعه نمایید.

که در کورس بسته زمانیدرب 

 شود.شدن است باز می

 دید و تشخیص رادار قرار دارد  بررسی کنید که درب در محدوده

رادار قرار دارد، محدوده یا خیر؛ اگر درب در محدوده تشخیص 

 دید رادار را مجدد تنظیم کنید.

 .شودنمیقفل الکتریکی باز 

  شدن درب را بررسی کنید که درب از آن عبور بسته ˚0زاویه

 را مجدد تنظیم کنید. ˚0نکرده باشد، اگر اینچنین است زاویه 

 .سالم بودن قفل را بررسی کنید 

  بررسی کنید که درب اعوجاج و انحنا نداشته باشد، در صورت انحنا

 و حفره قفل قرار گیرد تواند در وسطینمداشتن درب، زبانۀ قفل 

ی از حفره قفل بیرون بیاید. اگر چنین است درب را راحتبهیا 

 تعمیر کنید.

  ،ه شروع ب که زبانۀ قفل همچنان چفت استیدرحالببینید که درب

کند یا خیر. در صورت شروع به باز شدن درب بدون یمباز شدن 

را افزایش  "تاخیر قبل از بازشدن درب"باز شدن قفل، زمان 

 دهید.

اپراتور در هنگام باز شدن تا زاویه 

 لرزش دارد. ˚90

 های تمام پیچPatch fitting .را چک کرده و مکم کنید 

 بررسی کنید که Patch fitting  منحرف نشده و در جای مناسب خود

 قرار داشته باشد.

 


