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ها برای مواردی است که انجام آن عالمت 
 ممنوع است.

ها برای مواردی است که انجام آن عالمت 
 الزامی است.

 

    اخطار 

 دقتی در نصب و تنظیمات منجر نصب و تنظیمات باید بر اساس کتابچه راهنما صورت پذیرد. هرگونه بی
 سوزی، شوک الکتریکی و ... خواهد شد. به حوادثی مانند آتش

  اجازه عبور از  عابران، به دیدگیآسیبدر طول نصب به دلیل احتمال سقوط ابزارآالت یا دستگاه و ایجاد
 یا محل انجام کار را ندهید.  اتوماتیکدرب 
 قطعات مرکز کنترل و موتور را تغیر ندهید. ،بدون داشتن آگاهی الزم عنوانهیچبه 
  برای تغذیه ورودی دستگاه از ولتاژ یا فرکانس بیش از حد مجاز استفاده ننمایید. استفاده از تغذیه

 شدید دستگاه خواهد شد.دیدگی آسیب منجر بهنامناسب 
 ای نصب و تنظیم گردد که تمام محدوده ورودی درب را پوشش گونهسنسور یا رادار تشخیص حضور باید به

کوچک باشد یا منطقه کور باقی بماند  ازحدبیشدهد و منطقه کوری برای آن باقی نماند. اگر محدوده تشخیص 
 درب و آسیب وی شود.برخورد رهگذر با فشرده شدن یا ممکن است باعث 

  مکان ا این صورتبهتر است چشمی بین درب )فتوسل( نصب نمایید. در غیر  عابرانبرای باال بردن ایمنی
 برخورد درب با عابر و آسیب دیدن وی وجود دارد.

 
 

 
   

  
   

 
 
 
 
 
 

 

شدید و خطر  دیدگیآسیب منجر بههشدار: عملکرد نادرست در هنگام نصب ممکن است 
 سقوط شود.

 یمنیمالحظات ا

 اندازیدیدگی و خطر، لطفاً نصب و راهدقت در هنگام نصب و احتمال بروز آسیببه دلیل حساسیت و نیاز به
 های اتوماتیک را به نصاب واگذار نمایید.درب

 دقت مطالعه فرمایید.لطفاً راهنمای نصب را بهاندازی جهت نصب و راه
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 احتیاط

  بسیار شدید، لرزش و آلوده به گاز هایی که دارای رطوبت ای در مکاناپراتور درب شیشه کردناز استفاده
، شوک الکتریکی و یا سوزیآتشها ممکن است باعث هستند خودداری کنید. استفاده از اپراتور در این مکان

 سقوط جسم شود.
  برق جدا خودداری نمایید.  کردندر زمانی که اپراتور فعال است و درب در حال کار کردن است از قطع 
 بودن درب بر روی آن  اتوماتیکاز جهت باز شدن درب و همچنین اطالع از  عابرانع بهتر است برای اطال

 احتیاط نصب گردد. برچسب
  24هرگز دستگاه یا لوازم جانبی که تغذیه آن بیش از VDC 300mA  نصب نکنید  مرکز کنترلاست را به

 شود. سوزیآتشزیرا ممکن است منجر به 

 

 توجه به نکات زیر الزامی است.

  هایی با وزن بیشتر از درب لطفاًبرای هر لنگه درب وزن خاصی تعیین شده است. با توجه به جدول مربوطه

 استفاده نکنید. 

   :اگر قصد انتخاب باتری پشتیبان را دارید به موارد زیر توجه نمایید 
 ساعت شارژ نمایید.  42جهت استفاده از باتری پشتیبان ابتدا آن را به مدت  .1
سال است. استفاده از باتری در دمای باالتر از محدوده  5تا  2حدود  c۰۴˚تا  0عمر استفاده از باتری در دمای  .4

 شود.باعث کوتاه شدن عمر باتری می ذکرشده
اندازی مرکز نبود، باتری قادر به راه ،ساعته باتری، با قطع برق ورودی مرکز کنترل 42اگر پس از شارژ  .3

ری خراب است و یا طول عمر آن به اتمام رسیده است. در اولین فرصت ممکن باتری را بات زیاداحتمالبه
 تعویض نمایید.  

 چک کنید. باریکباتری را هر شش ماه  .2

 تا  0ترین دمای کاری برای این نوع قفل در صورت استفاده از قفل مغناطیسی مناسب˚c۰۴ .است 

 جهت نصب و استفاده صحیح از اپراتور تمام موارد موردنیاز  و هاراهنماییTT-105 تلفیقی از عکس صورتبه 
 و متن در این دفترچه راهنما آمده است. 
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 نام اجزا و قطعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پروفیل اصلی TT-105محل قرارگیری اجزا و قطعات اپراتور 
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 نیست. 1:1در مقیاس  شدهدادهتصویر نمایش 

 

 

 

 

 نمای جانبی از پروفیل اصلی و قرقره
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  استفاده از ریزپردازنده با آخرین تکنولوژی 
 و تنظیمات دستی )در صورت لزوم(  دارای تنظیمات اتوماتیک درب 
 ها به نرمی و با صدای کم باز و بسته شدن درب 
  با عمر طوالنی  زغالدارای موتور بدون 
  عملکرد قفل الکتریکی با استفاده از ریموت کنترل 
 با قابلیت نصب آسان 

 

 

 

 

 

TT-105 مدل 

 درب یک لنگه لنگهدو 
 وزن هر لت Kgs  1×120حداکثر Kgs  100×2حداکثر

WD=600 ~ 1200 mm WD=700 ~ 1300 mm عرض هر لت 
W=2300 ~ 4800 mm W=1350 ~ 2400 mm شدن هر لت عرض باز 

 نوع نصب روی سطح
220 V AC ± 10 % , 50/60Hz تغذیه ورودی 

150 ~ 460mm/s )سرعت باز شدن )قابل تنظیم 
130 ~ 460mm/s)سرعت بسته شدن )قابل تنظیم 

0 ~ 8 s )قابل تنظیم( 
زمان بسته شدن 

 اتوماتیک

<50N <40N 
نیروی باز و بسته کردن 

 دستی
24 VDC , 60W (DC,  زغالبدون  موتور (

-20˚ C ~ 50˚C محدوده مجاز دمایی 
 

 

 

 

 مشخصات محصول

 مشخصات فنی
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 نام قطعات شکل هندسی تعداد

۱ 
 

 موتور

 مرکز کنترل  ۱

۱ 
 

 فولی هرز گرد

۰ 
 

 قرقره

1 
 

محکم کننده تسمه 
 خوابیده

1 
 

محکم کننده تسمه 
 ایستاده

 )چپ و راست ( 4
 

 استوپر

 تسمه  1

4 
 

 ریموت کنترل

4 
 

 تشخیص حضور رادار 

1 
 

چشمی بین درب 
 )فتوسل(

 دارندهنگه  ست 1

 برچسب  جفت 1

 ست 1
اندازی کتابچه راهنمای کاربر جهت نصب و راه
 محصول به همراه کارت گارانتی

 

 

 لیست قطعات موجود در پک اپراتور 
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 نصب
 



8 
 

 

 

 

 

  پروفیل اصلی )ریل(برش 

 

 است. 4200mm x 1 طول استاندارد ریل

 برش دهید:  زیرپروفیل اصلی را مطابق فرمول 
L =W-10 mm                          

W .فاصله بین چارچوب درب است 
 

 نصب 
 شود(زمین نصب کنید. )اندازه از کف ریل محاسبه می از سطح DH+33mm ریل را در ارتفاع 

برای نصب ریل  فلزی )یا سطح دیوار( سازهسوراخی در  .1
 ایجاد کنید. 

 .تراز کنیدو  گیریاندازههردو سمت انتهای ریل را  .4
در سازه فلزی )یا سطح دیوار( با پیچ را هر دو سمت ریل  .3

 کنید.  پیچ طور موقتبه
 ورطبهتراز بودن، ریل را که  ازلحاظبعد از کالیبره کردن ریل  .2

 M8 پالکرولموقت پیچ شده بود را با استفاده از پیچ یا 
 محکم کنید. 

 توجه:

 ریل )پروفیل اصلی( باید تراز باشد. .1
4. DH ای( است.ارتفاع لت ریلی )درب ریلی شیشه 
 باشد. 50mmفاصله فضای باز باالی ریل باید بیش از  .3
 را هاآمدن حادثه پیچ به وجودبرای جلوگیری از احتمال  .2

 کنید. محکمکاماًل و درستی به
در حین برش و  را اطمینان حاصل کنید که پروفیل اصلی .5

 اید.داشتهتراز نگه ،افقیصورت دریل کاری به
دار منجر به کاهش کارایی یا یا تاب دیدهصدمهریل  .6

 شود.عملکرد غلط سیستم می

 

 

 برش و نصب پروفیل اصلی
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 دهید.های موتور را مقابل موتور قرار سیم .1
 ابتدا موتور را در شیار باال قرار دهید. .4
 بکشید. شیار پایینسپس موتور را به سمت   .3
 موتور را به سمت راست و انتهای پروفیل اصلی هدایت کنید. .2
 ها را محکم ببندید.سپس پیچ .5
 .سمت چپ بیاورید موتور بهکابل موتور را از باالی  .6
تواند موجب سقوط موتور می 5و  3، 4و اشتباه در مراحل  انگاریسهلتوجه: 
 گردد.

 

 

 

 کنترل را در شیار باالیی ریل قرار دهید.  مرکزابتدا  .1
 به سمت شیار پایینی بکشید.                                                 آن راسپس  .4
بتوان کابل  راحتیبهرا در مکان مناسبی قرار دهید که  مرکز کنترل .3

 موتور و تغذیه ورودی آن را وصل نمود. 
  .گوشتی محکم نماییدهای دو طرف کنترلر را توسط پیچپیچ .2

تواند موجب سقوط مرکز می 4و  1و اشتباه در مراحل  انگاریسهلتوجه: 
 کنترل گردد.

 

 

 

 را در شیار باالیی ریل قرار دهید. هرز گردابتدا فولی  .1
 به سمت شیار پایینی ریل بکشید.   آن راسپس   .4
را به پروفیل اصلی محکم کرده و اطمینان  هرز گردهای فولی پیچ .3

 تواند حرکت داشته باشد. می راحتیبهحاصل کنید که فولی 
 

 

 

 

 

 نصب موتور

 نصب مرکز کنترل

 نصب فولی هرز گرد
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 استوپر را شل نمایید.دارنده های نگهپیچ .1
 استوپر را روی سطح صاف پایین پروفیل اصلی جاگذاری نمایید. .4

 توجه: دقت کنید هنگام نصب استوپر به ریل صدمه نزنید.          
استوپرها را با توجه به مکان نهایی باز یا بسته شدن درب در  .3

  جای مناسب قرار دهید.
حرکتش با قسمت الستیکی  توجه: قرقره باید در پایان و انتهای مسیر

 استوپر برخورد داشته باشد.
 دارنده را توسط آچار مربوطه محکم نمایید.های نگهپیچ .2

 توجه: نصب نادرست ممکن است به درب صدمه وارد کند.        

 
 

 

 

 

 قرقره را شل نمایید.  Bو هر دو پیچ  Aهر دو پیچ  .1
 محکم نمایید. (M8×20)باالی هر لت را در مکان مناسب قرار داده و به کمک پیچ و مهره  یدو قرقره .4
 روی سطح صاف ریل قرار دهید.را  هاغلتکروی آن را بلند کرده و  شدهنصبلت و قرقره  .3

های قرقره باید با سطح باالیی ریل سطح یکدیگر هستند و همچنین غلتکتوجه: مطمئن شوید که هر دو قرقره هم
 موازی باشند.  

 

 

 نصب استوپر

 نصب قرقره
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 .(دها را ثابت کنید. )برای اطالع بیشتر به شکل زیر توجه نماییمکان و موقعیت قرقره

 
 

 توجه:

کامل با درب باشد در غیر این صورت عمر غلتک  موازاتبهغلتک قرقره باید  ، مرکزاندازیراهدر طول نصب و  .1
 کوتاه خواهد شد.

طح در س دیدگیآسیبمراقب باشید لوازم جانبی با قسمت صاف ریل برخورد نکند. در صورت برخورد و ایجاد  .4
در هنگام باز و بسته شدن درب  سروصداچنین موجب ایجاد صاف ریل، طول عمر غلتک کم خواهد شد و هم

 شود. می
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 مراحل نصب 

 قرقره چپ و راست باید در یک راستا روی لت نصب شوند.  .1
لت را روی ریل قرار دهید، اگر لت به سمت چپ و راست حرکت کرد به  .4

 این معناست که ریل در حالت افقی قرار ندارد.
 توسط راحتیبهتوان آن را روی ریل قرار بگیرد، می درستیبهوقتی لت  .3

 باز و بسته کرد.  ،دست

توان می، افقی نباشد در حالتبینید اگر لت می ۲و  ۱ طور که در شکلنهما
 :در حالتی که روی ریل معلق است آن را تنظیم کرد

 را شل نمایید.قرقره  Aپیچ  .1
توان برای از پیچ تنظیم ارتفاع که در باالی قرقره قرار دارد می .4

 تنظیم ارتفاع لت استفاده نمود. 

های ساعت لت به سمت باال کشیده عقربهبا چرخاندن پیچ در جهت 
های ساعت لت به سمت چرخاندن پیچ در جهت خالف عقربه باشده و 

 .شدپایین هدایت خواهد 

 را ببندید.   ( A)پیچ محکم کننده هایپیچ .3
 را شل کنید.( B )پیچ دارنده قرقرهنگههای پیچ .2
فاصله بین  جایی کهدارنده را به سمت باال بکشید تا نگه .5

دارنده با قسمت زیرین سطح صاف ریل قسمت راهنمای نگه
 باشد. 0.5mm اندازهبه

 را سفت کنید. (B )پیچدارنده قرقره نگههای پیچ .6
دارنده و ریل را در حین عملیات اصطکاک و سایش بین راهنمای نگه .7

 بررسی کنید.

اگر حرکت دادن درب با دست دشوار است از عدم وجود مانع در مسیر 
 شوید و به موارد ذیل توجه کنید: مطمئنحرکت درب 

 اند.  قرار نگرفته درستیبهها روی سطح صاف قرقره هایغلتک 
  .بین درب و زمین اصطکاک وجود دارد 
 های متحرک و ثابت سایش وجود دارد.بین لت 
  پروفیل اصلی سایش وجود دارد.بین قرقره و 
  .استوپر در محل نامناسبی است 

 

 

 

 

 نصب و تنظیم لت )درب(

 (۱شکل )

 (4شکل )
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 و گیره تسمه را خارج نمایید.   بازنمودهرا  Cپیچ  .1
، تسمه را کوتاه "جدول طول تسمه"با توجه به مقادیر موجود در .4

 کنید. 

 توجه: تسمه را از بین دو دندانه برش دهید. 

 های گیره تسمه قرار دهید.  انتهای تسمه را داخل دندانهدو  .3

 توجه: اطمینان حاصل کنید که تسمه پیچش نداشته باشد.  

 دارنده گیره تسمه ببندید. گیره تسمه را به نگه .2
 از دور موتور  آن رابیندازید سپس  هرز گردابتدا تسمه را دور فولی  .5

 رد کنید.  
 ها متصل کنید.  را به قرقرهدارنده تسمه خوابیده سپس نگه .6

)شل نبودن( تسمه  ها را محکم کنید و از کشیده بودنتوجه: پیچ
 اطمینان حاصل نمایید. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب تسمه درب تک لنگه

 محل قرارگیری بست تسمه )درب تک لنگه(
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 و گیره تسمه را خارج نمایید.   بازنمودهرا  Cپیچ  .1
 طول تسمه، تسمه را کوتاه کنید.  در جدولبا توجه به مقادیر موجود  .4

 توجه: تسمه را از بین دو دندانه برش دهید. 

 های گیره تسمه قرار دهید.  دو انتهای تسمه را داخل دندانه .3

 توجه: اطمینان حاصل کنید که تسمه پیچش نداشته باشد.  

دارنده تسمه به جهت نگهدارنده تسمه ببندید و گیره تسمه را به نگه .2
 خوابیده و ایستاده توجه داشته باشید. 

از دور موتور رد  آن رابیندازید سپس  هرز گردابتدا تسمه را دور فولی  .5
 کنید.  

 و واشر فنری محکم کنید.   (M6×12)با پیچ و مهره  Bدارنده تسمه را بر روی قرقره نگه .6
 "تنظیمات کشش تسمه"میزان کشش تسمه را با توجه به مطالب قسمت  .7

 تنظیم نمایید.
 .داریدنگهحالت بسته  دردو لنگه لت را  .8
 دارنده تسمه جدا کنید. را جدا کرده و گیره تسمه را از نگه Dپیچ  .9

 تسمه را در حالت درست در گیره تسمه قرار دهید.  .10
دارنده تسمه ببندید و به جهت گیره تسمه را به نگه .11

 ستاده توجه داشته باشید. دارنده تسمه خوابیده و اینگه
را  Dموقعیت لت را تنظیم کرده سپس پیچ  .14

 محکم کنید.

 را پس از تنظیم کردن لت محکم کنید. Dپیچ  حتماً توجه: 

 

 

 

 نصب تسمه درب دو لنگه
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  باشد.مرجع می عنوانبهجدول زیر حداقل طول است و فقط 

 جدول تسمه متناظر جدول برش تسمه

 mm (DW) (mm)طول تسمه

 

2۲00~ 2۱00 650 
2500~ 2200 700 
2800~ 2700 750 
5100~ 5000 800 
5200~ 5300 850 
570۴~ 5600 900 
60۴۴~ 5900 950 
63۴۴~ 6۲۴۴ 1000 

۴۴۰۴ 1050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 محل قرارگیری بست تسمه )درب دو لنگه(

 جدول طول تسمه
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از کشیده بودن تسمه  جایی کهرا به انتهای سمت چپ پروفیل اصلی هدایت کنید تا  هرز گردفولی  .1
 در جای خود محکم نمایید.  آن رااطمینان پیدا کنید سپس با چهار پیچ اتصال، 

 دارنده غلتک را شل نمایید. چهار پیچ نگه .4
 های ساعت بچرخانید تا از کشش تسمه اطمینان پیدا کنید. پیچ تنظیم را در جهت عقربه .3
 دارنده غلتک را محکم نمایید. چهار پیچ نگه .2

 

 
 

 

 

 

 متر کمتر از مجموع عرض دو لت باشد.فاصله بین دو راهنما باید چند سانتی های دو لنگهدر درب 
 راهنما را در محل مناسب روی سطح زمین پیچ کنید. دقت داشته باشید که راهنما در دار های فریمبرای لت

 مرکز فریم قرار گیرد.
 لت در مرکز راهنما قرار  کهطوریبههای بدون فریم راهنما را در محل مناسب روی سطح زمین پیچ کنید برای لت

 های( راهنما نچسبد. گیرد و به سمت چپ و راست )دیواره

 

 

 تنظیمات کشش تسمه

 ها روی سطح زمیننصب راهنمای لت
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 شده انتخابنوع رادار  به ای ریلی نصب شود. ارتفاع نصب رادار با توجهرادار باید در مرکز و باالی درب شیشه
 2.5mبه ارتفاع نصب رادار دقت نمایید. در حالت معمول ارتفاع نصب رادار بیشتر از  لطفاًمتفاوت خواهد بود، 

شود، یک رادار در داخل و دیگری خارج از رادار در نظر گرفته می عدد ۲ برقیشیشهبرای هر اپراتور  معموالًنیست. 
 .شودمیاتاق نصب 

و توضیحات موجود در  کشیسیمبه نمودار  لطفاًبیشتر درباره رادار  و جزئیاتکشی و داشتن اطالعات برای سیم
 دفترچه راهنمای رادار مراجعه نمایید.

 را با یکدیگر جایگزین نکنید.  هاآن لطفاً های مختلف متفاوت است، ولتاژ مصرفی رادار در میان مدل ازآنجاکهتوجه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب رادار
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 توضیحات عملکرد مرکز کنترل

1
0
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 باشد.توجه: در تمامی مراحل نصب باید برق مرکز کنترل قطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای اتصال موتور و تغذیه ورودی به مرکز کنترل
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و رادار را به صورت موازی به ترمینال مربوطه اتصال دبایست هر توجه: جهت اتصال دو رادار داخلی و خارجی می
 داد.

 

 نمای اتصال رادار به مرکز کنترل
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 خوان تغذیه ورودی مرکز کنترل باید قطع باشد.  برای اتصال کارت
 خوان به پالریته مثبت و منفی آن توجه نمایید.در هنگام اتصال تغذیه کارت
خوان به ترمینال خروجی کارت N.O و COM باید کانکتور خوانکارت وسیلهبهجهت فعال شدن مرکز کنترل 

 مرکز کنترل اتصال داده شود.  3و  4شماره 
 

 

 

 خوان به مرکز کنترلنمای اتصال کارت
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 احتیاط : جهت اتصال چشمی بین درب، تغذیه ورودی مرکز کنترل باید قطع شود. 

 

 

 

 ورودی دستگاه باید قطع شود.تغذیه  برقیقفلجهت اتصال باتری و 

 . است 800mAو جریان شروع کار آن کمتر از  200mAکمتر از  برقیقفلجریان کاری 

  قطب مثبت و منفی اتصال باتری پشتیبان در شکل زیر شرح داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای اتصال فتوسل )چشمی بین درب( به مرکز کنترل

 برقی و باتری پشتیبان به مرکز کنترلنمای اتصال قفل
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 لرن کردن ریموت  .1
  دکمهstudy  اینکه صدای بازر را شنیدید دست خود را از روی دکمه بردارید.  محضبهرا فشرده و 
 لرن کنترل  شود، این به این معناست که ریموت روی مرکز ی ریموت را فشار دهید، صدای بازر قطع میدکمه

 و کد شده است. 
 آیددرمیثانیه به صدا  3-4بازر به مدت  ،وتهنگام استفاده از ریموت، با فشردن دکمه ریم . 

به این معناست که لرن کردن ریموت  دربیایدبه صدا  دو بارکنید اگر بازر توجه: زمانی که از ریموت استفاده می
 جدد تکرار نمایید. مصورت نگرفته است. مراحل کد دهی ریموت را  درستیبه

 .داردعدد ریموت را  10مرکز کنترل قابلیت ذخیره 

 پاک کردن حافظه  .4
  دکمهstudy  .را فشرده تا زمانی که هیچ صدایی از بازر شنیده نشود سپس دستتان را از روی دکمه بردارید 

 

 

 

اولیه خود را آغازمی کند.  ریزیبرنامه، برق را وصل نمایید، سیستم کنیدباز  کامالً درب را با دست  ،بعد از نصب
استوپری که در ریل نصب شده است از حرکت  وسیلهبهکه قرقره درب با سرعت کم بسته خواهد شد تا هنگامی

 کنترلر( واقع در مرکز کند و ریزپردازنده )میکروبایستد. این بسته شدن مسیر حرکت درب کشویی را تعیین می
 سپارد. می به خاطرکنترل مسیر را 

 کند :در حالت نرمال به ترتیب مراحل زیر عمل می درب
 
 
 
 
 
 
 

  استفاده کنید.) اختیاری( شود در صورت انتخاب قفل الکتریکی از ریموت کنترلتوجه: پیشنهاد می
 

 کد دهی و عملکرد ریموت کنترل

 نحوه عملکرد
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  های تنظیماتی مرکز کنترلاز بخش هرکدامنام و عملکرد 

Test: برای مرکز کنترل شدهانجامتمامی تنظیمات  شود و همچنینباز می باریکدرب  بار فشردن دکمه تستبا یک 
 شود. می و نشان داده اتوماتیک تست طوربه

 باشد.  غیرفعالقفل باید در حالت  ،Testکنید در هنگام فشردن دکمه توجه: اگر از قفل الکتریکی استفاده می

LED:  تغذیه ورودی به مرکز کنترل بعد از اتصالLED شود. روشن می 

  A:یچئدیپ سو
در سمت راست  سوئیچ در سمت چپ برای باز شدن درب به سمت چپ و قرار دادن دیپ  سوئیچ قرار دادن دیپ 

مجدد  اندازیراه باریکدستگاه باید  شدهانجامبرای باز شدن درب به سمت راست است. )جهت اعمال تغییرات 
 شود(.

  B:سوئیچدیپ 

ت دریاف دربماند تا زمانی که سیگنالی برای بسته شدن سمت چپ: درب بعد از دستور باز شدن در همان حالت می
 کند. 

 بسته خواهد خودکار صورتبهسمت راست: درب بعد از باز شدن و پس از سپری کردن زمان بسته شدن اتوماتیک 
 شد.  

دهد میکاهش  را سرعت باز شدن درب ،های ساعتخالف جهت عقربه: چرخاندن پتانسیومتر  Cپتانسیومتر
 .دهدمیافزایش را سرعت باز شدن درب  ساعت، هایدر جهت عقربهپتانسیومتر چرخاندن که درحالی

مسییافت حرکت آهسییته باز شییدن درب را  ،های سییاعت: چرخاندن پتانسیییومتر خالف جهت عقربه Dپتانسیییومتر
  مسییییافت حرکت آهسییییته درب را  ،های سییییاعتچرخاندن پتانسیییییومتر در جهت عقربه کهدرحالیدهد کاهش می

 دهد.افزایش می

 تنظیم پارامترهای باز و بسته شدن درب
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دهد در می کاهشرا سرعت بسته شدن درب  ،های ساعت: چرخاندن پتانسیومتر خالف جهت عقربه Eپتانسیومتر
 .دهدسرعت بسته شدن درب افزایش می ،ساعت هایدر جهت عقربهپتانسیومتر چرخاندن  کهحالی

سیومتر سیومتر خالف جهت عقربه Fپتان ساعت: چرخاندن پتان شدن درب را  ،های  سته  سته ب سافت حرکت آه م
   مسییییافت حرکت آهسییییته درب را ،های سییییاعتچرخاندن پتانسیییییومتر در جهت عقربه کهدرحالی دهدمیکاهش 

 دهد.افزایش می

ساعت، سرعت حرکت آهسته باز و بسته شدن درب های : چرخاندن پتانسیومتر خالف جهت عقربه Gپتانسیومتر
ته را  ،های سییییاعتچرخاندن پتانسیییییومتر در جهت عقربه کهدرحالی دهدمی را کاهش            سییییرعت حرکت آهسیییی

 دهد.افزایش می

های ساعت و : برای کاهش زمان بسته شدن اتوماتیک درب این پتانسیومتر را در خالف جهت عقربه Hپتانسیومتر
 های ساعت بچرخانید.فزایش زمان بسته شدن اتوماتیک پتانسیومتر را در جهت عقربهبرای ا

 مراحل انجام تنظیمات 

را هنگامی  هاآزمایشو تمامی مراحل انجام تنظیمات  لطفاً ،افراد دیدگیآسیبتوجه: جهت جلوگیری از احتمال 
 باشد.انجام دهید که هیچ عابر و رهگذری در اطراف درب وجود نداشته 

 شود.(انجام می آسانی بهشوید که حرکت درب  مطمئنکنید تا  و بستهباز  ،ها را چندین بار با دست)درب

 : سوئیچ را در جهت راست یا چپ برای تنظیم جهت حرکت موتور تنظیم کنید.Aدیپ سوئیچ  .1

 

 

 

 

با توجه به جهت حرکت درب  Aاز داخل نگاه کنید )با توجه به شکل فوق(، سمت راست یا چپ بودن دیپ سوئیچ 
 تنظیم گردد. 

 اتوماتیک صورتبه: تنظیم بسته شدن درب با دریافت سیگنال یا Bدیپ سوئیچ  .4

خودکار بسته نخواهد شد و برای بسته شدن  طوربه، درب پس از باز شدن سمت چپ: Bقرار دادن دیپ سوئیچ 
 نیاز به دریافت سیگنال خواهد داشت.

 شود.خودکار بسته می طوربه: درب بعد از باز شدن سمت راست B قرار دادن دیپ سوئیچ

 تنطیمات مورد نظر را انجام دهید: .3

الت ح چنین سرعت باز و بسته شدن درب را در بهتر است پتانسیومتر سرعت حرکت آهسته باز و بسته شو و هم
 ایاندازهبهزیاد و  تقریباً شو  و بستهقرار دهید و  مسافت حرکت آهسته باز )سرعت معمولی( وسط پتانسیومتر 

 ها نشود.  باشد که موجب برخورد شدید لت

 است. cm 10-8توجه: تنظیمات اولیه مسافت حرکت آهسته بین 
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انجام تنظیمات اولیه، برق مرکز کنترل را وصل کرده و دکمه  پس از :و تعین مسیر حرکت درب دهیبرنامه .2
  کنید.روشن  پاور آن را

مرکز  Testمتوقف خواهد شد. دکمه  ،و با برخورد قرقره درب به استوپرها کرده بسته شدن هشروع ب آرامیبهدرب 
، کمی از مسافت را با سرعت اولیه طی کرده سپس تا برخورد به بازشدهبا سرعت درب  کنترل را فشار دهید.

ن کورس باز شدن، مسیر از تکمیل شداستوپرها و تشخیص انتهای مسیر با سرعت آهسته حرکت خواهد کرد. پس 
  طی شده در حافظه مرکز کنترل ذخیره خواهد شد.

 کنید در هنگام فشردن دکمه اگر از قفل الکتریکی استفاده میTest  باشد غیرفعالقفل باید در حالت.  
  باز و بسته شود.  راحتیبهبعد از انجام تنظیمات درب باید 
  بسته شدن درب:تنظیم سرعت بسته شدن و مسافت حرکت آهسته   .5

  مسافت حرکت آهسته درب در هنگام بسته شدن را در حدودcm 10 
 تنظیم کنید. 

تغیر دهید. تغیر ناگهانی و زیاد پتانسیومتر  آرامیبهتوجه: پتانسیومتر را 
 .  داشتخواهد را در پی درب یا نصاب به  دیدگیآسیباحتمال ایجاد خسارت و 

  نمایید. تنظیمسرعت بسته شدن درب را 
  در صورت نیاز )کم یا زیاد بودن مسافت آهسته( مسافت حرکت

 آهسته را مجدد تنظیم نمایید.
 کمتر باشد.  cm 5توجه: مسافت حرکت آهسته درب نباید از 

  تنظیم سرعت باز شدن و مسافت حرکت آهسته باز شدن درب: .6
  مسافت حرکت آهسته درب در هنگام باز شدن را در حدودcm 10 

 م کنید. تنظی
 رتغیر دهید. تغیر ناگهانی و زیاد پتانسیومت آرامیبهتوجه: پتانسیومتر را 

 .  داشتخواهد را در پی درب یا  نصاب به  دیدگیآسیباحتمال ایجاد خسارت و 

  نمایید. تنظیمسرعت باز شدن درب را 
  در صورت نیاز )کم یا زیاد بودن مسافت آهسته( مسافت حرکت

 تنظیم نمایید.آهسته را مجدد 

 کمتر باشد. cm 5توجه: مسافت حرکت آهسته درب نباید از 

 

 تنظیم سرعت حرکت آهسته باز و بسته شدن درب: .7

 و برحسب نیازتان کم یا زیاد کنید.  Gسرعت حرکت آهسته درب را به کمک پتانسیومتر 

بوطه ا توسط پتانسیومتر مرر دربزمان بسته شدن اتوماتیک پس از باز شدن تنظیم زمان بسته شدن اتوماتیک:  .8
 تنظیم نمایید.
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 حل راه بررسی دالیل عالئم

شدن درب  باز و بسته
 روان نیست

  سییرعت باز و بسییته شییدن
 درب کم است.

  مسییییافت حرکت آهسییییته
 حد طوالنی است.ازبیش
  ته شییییدن گام بسیییی در هن

خورد  بر فردی بییا درب  درب، 
داشیییییتییه و مییوجییب اخییتییالل 

 عملکرد درب شده است.
 در بییرابییر  درب مییقییاومییت

 .حرکت

  بررسییییی پتییانسیییییومتر
بسیییته  تنظیم سیییرعت باز و

  .شدن درب
  بررسییییی پتییانسیییییومتر

حرکییت  یم مسیییییافییت  ظ ن ت
  .آهسته درب

  برق را قطع کرده و درب را
 . بازکنید آرامیبهبا دست 

  ،وجییود هییر نییوع مییانییع
یییا زبییالییه در طول  گردوغبییار

 ریل. 
 شییییدنگمیا  نآسیییییب دید

 .راهنمای لت

  تنظیم مجدد سییرعت باز و
  .بسته شدن درب

  تنظیم مجییدد مسیییییافییت
   درب. حرکت آهسته

  مانع عملکرد درب با رفع 
  .گرددبازمیبه حالت نرمال 

 از میان  و تمیز کردن ریل
 تمام موانع موجودبرداشییتن 

  .در طول ریل
 .نصب راهنمای لت

 

 ها با سرعتبرخورد لت

  شییدن و بسییتهسییرعت باز 
درب بسییییار  آهسیییته  حرکت

  .است زیاد
  مسییییافت حرکت آهسییییته

   .درب کم است

   کییاهش سییییرعییت حرکییت
درب بییه کییمییک  آهسیییییتییه

   .پتانسیومتر مربوطه
 افزایش مسییییافت حرکت  

درب بییه کییمییک  آهسیییییتییه
   .پتانسیومتر مربوطه

 کار نکردن درب

  برق لییید  ترلک ن ک کز   مر
 خاموش است.

  است.درب قفل  
 یا  زباله گردوغبار، روی ریل

 وجود دارد. مانعی
  ضعیف است.جریان برق 
 درب  کباز شییییدن اتوماتی

حت مت قرار  تأثیر ت قاو یک م
 دارد. 
  سرعت حرکت آهسته باز و

بسییته شییدن درب بسیییار کم 
 است.

  کلییید تغییذیییه روی مرکز
 کنترل را چک کنید.

  قییفییل درب را بییررسیییییی
 نمایید.

 ع کنید و درب را برق را قط
ست یا . ببینید آبازکنید ،با د

یا  کت درب روان اسییییت  حر
 خیر.
  در قسییییمت کانکتورها و

با  اتصیییییال بین مرکز کنترل 
ییا مشییییکلی  موتور اشییییتبیاه

 وجود دارد.

  کلییید برق مرکز کنترل را
 روشن کنید.

  بازکنیدقفل درب را. 
 ،بار مانع گردوغ یا  له  با  ز

طرف  بر جود روی ریییل را  مو
 نمایید.

  تور را چییک مو تور  ک ن کییا
 کنید.
 عامل  برق را قطع کرده و

درب در برابر حرکت  مقاومت
 رفع نمایید.را 
  سیومتر  آرامیبهرا  Gپتان

های سییییاعت در جهت عقربه
 بچرخانید.

مه  شود.باز نمی کامالًدرب  نه( مد نی تا باز )زمسیییی
 فعال است.

  با اسیییتفاده از ریموت مد
عملکرد اپراتور را بررسییییی 

 نمایید.

  با اسیییتفاده از ریموت مد
حییرکییت درب را در حییالییت 

 اتوماتیک قرار دهید.
 

 

 

 یابیعیب
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 حل راه بررسی دالیل عالئم

 شود.نمیدرب بسته 

  رادار تشییخیص مانع داده
 و فعال است.

  چشییییییمیییی بییییییین درب
)فتوسییییل( تشییییخیص مانع 

 داده و فعال است.
  سیییییم سیییییگنییال رادار

   اتصال کوتاه شده است.

 جسییم یا مانعی در ءشییی ،
مییحییدوده دییید رادار وجییود 

  دارد.
جسیییم یا مانعی در ءشیییی ،

مییحییدوده دییید رادار وجییود 
 ندارد. 

 یا مانعی در ، جسییم ءشییی
محییدوده دییید چشییییمی بین 

 درب وجود دارد.
  بررسی نمایید که آلودگی

می وجود  روی سییییطح چشیییی
  نداشته باشد.

  شکل محور دید چشیمی م
 دارد.

  جدا کردن سیییییم پس از 
سیگنال چشمی بسته شدن 
یا نشییییدن درب را بررسییییی 

 نمایید. 

  جسییییم یییا مییانع ءشییییی ،
  را برطرف نمایید.موجود 

  را تعویض نمایید. رادار 
   آلییودگییی مییوجییود روی

 چشمی را برطرف نمایید.
  محور دید چشمی را تنظیم

 نمایید.
  نال رادار را سیییییم سیییییگ

 تعویض نمایید.

 درب بدون توقف باز و بسته
 شود.می

  حرک در ت م یییک جسییییم 
محدوده تشخیص رادار وجود 

 دارد.
  یک موج الکتریکی یا نویز

 دارد.شدید در منطقه وجود 
  کانس یک فر با  دو رادار 

ندشییییدهنصییییب  باهمکه  ا
 تداخل دارند.

  عملکرد رادار،در محدوده 
 المپ فلورسنت وجود دارد.

 .رادار خراب است 

   جسییییییم مییتییحییرک را از
 محدوده دید رادار دور کنید.

  دسییییتگییاهی کییه بییاعییث
ع شیییدن موج اسیییت از طسیییا

 محدوده دور کنید.
  بییا اسیییییتییفییاده از دیییپ

یچ ئ یم رادار سییییو ظ ن ت هییای 
فرکییانس یکی از رادارهییا را 

 تغیر دهید.
  المپ فلورسینت موجود را

 از محدوده دید خارج نمایید.
  .رادار را تعویض نمایید  

 .برخورد دارد شدیداًدرب 

  درب حرکت آهسییته دارد
اما برخورد شییییدید صییییورت 

 گیرد.می
 .تسمه شل شده است 
  شدن، درب در هنگام باز 

 حرکت آهسته ندارد.
  شیییدن،  بسیییتهدر هنگام

  درب حرکت آهسته ندارد.

    سیومتر   آرامیبهرا  Gپتان
هییای در جهییت خالف عقربییه

 ساعت بچرخانید.
  میزان کشیییش تسیییمه را

  تنظیم کنید.
  سیومتر  آرامیبهرا  Dپتان

های سییییاعت در جهت عقربه
 بچرخانید.

  پتانسیییومترF  آرامیبهرا 
های سییییاعت در جهت عقربه

  بچرخانید.
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 یادداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


