
 

 نصب و راه اندازی دربازکن های اتوماتیک

 FARAZ S/Pمدل: 

 FARAZ مقدمه و مزایا و مشخصات جک مدل

 مزایا :

 رهیو تک لنگه و غ یدولت یانواع درب ها ینصب بر رو تیقابل 

 پر تردد  یاستفاده در مکانها قابلیت 

 ستمیس یدستورالعمل ها و خطاها هیجهت کل شگریمجهز به نما  

 به مرکز میبه طور مستق یکیفل الکتروننصب ق تیقابل 

  کیاتومات مهیو ن کیبه دو صورت تمام اتومات یزیرامکان برنامه 

  و یتک لنگه ا یدر سه مدل معمول موتیر یدکمه ها یزیربرنامهSTOP 

  به صورت جداگانه جک هاهر کدام از  یزیرامکان برنامه 

  یها موتیر ایعدد  ۱۰۰ ممیماکز کد تعداد هم ریتک دکمه غ یها موتیامکان توسعه ر 

 عدد25کد به تعداد  هم ریغ یچهار دکمه ها کیفابر

  رفت و برگشت به صورت جداگانه یزمان ها یزیرامکان برنامه 

   موتیجداگانه با ر یبرق لهیوس کیامکان کنترل 



 مشخصات فنی

 

 معرفی جک ها

باشد اندازه حرکت جک ها بر  یمکم صدا  یقدرتمند با موتورک ج کیمجموعه دربازکن شامل  نیا

 .باشدیم لیحسب نوع جک به قرار ذ

A1 
 طول جک باز

A 
 طول جک بسته

 نوع جک

1055mm 630mm FARAZ4 S/P 

1255mm 730mm FARAZ 5 P 

 

 .شود ینظر گرفته مصی درجک جهت خال یانتها متریلیم ۵۰الزم به ذکر است  :توجه 

 



خالص کن وجود دارد که هنگام سوئیچ چرخان  کیجک هر  زبانه موتور یبر رو:  یامکانات جانب

به  سوئیچتوان با چرخاندن  یشود م یاز کار افتادن آن م یا بروز مشکلی در سیستم که باعث قطع برق

 را باز و بسته نمود. ب هادر یکرده و به صورت دستص را خال ربکسیگ OPENطرف 

 یحرکت چگونهیاجازه ه جکهاشود  دهیچرخ CLOSEبه طرف چرخان  چیکه سوئ یاست در صورت یهیبد 

 .دهندیدرب نم یبه لنگه ها یرا به صورت دست

 

 جککامل و نحوه انتخاب نوع  ستمیس کیمتعلقات 

 متعلقات یمعرف

 جفت جک به همراه آچار خالص کن کی  -۱

 آن ها یاستوانه ا یآلن و محور ها یدو بازو به همراه ها یابتدا و انتها یگاهها هیتک  -2

جهت  S1(SX)باشند که نوع  یم S2و  S1در دو نوع  FARAZ 4,5 S/Pمدل  یجک ها یگاه ها هیتک

 . ردیگ یراست مورد استفاده قرار م یبازو یجهت انتهاS1(Dx)چپ و نوع  یبازو یانتها

 .ردیگ یمورد استفاده قرار م یدو بازو یجهت ابتدا (Fig.C)مطابق شکل  s3نوع 

 



 دو عدد ریموت کنترل -3

از راه دور مورد  ییویشدن به مرکز جهت فرمان دادن به صورت راد ییکنترل که پس از شناسا تمویر

 باشد یم ریبه صورت ز یزیبه طور دلخواه قابل برنامه ر موتیهر دکمه ر رندیگ یاستفاده قرار م

 AUXرلهد(  STOPج(  یتک لنگه اب( لنگه ای ود الف(

 8UF-ACدو عدد خازن راه انداز  -4

 .ردیگ یموتورها مورد استفاده قرار م یکه جهت راه انداز باشدیم ACخازن  کی یداراهر موتور 

 و رولپالک چیعدد پ ۴و فرستنده( به همراه  رندهی) گکیجفت چشم الکترون کی  -5

درب  نیکارکرد موتور ها ب نیکه ممکن است در ح یموانع متحرک صیجهت تشخ کیالکترون یچشم ها 

بستن اتصاالت چشمها دارد  به نوع یکه نوع عکس العمل جک ها بستگ. رودیبه کار م رندیها قرار گ

 تکنتاک یدارا RXنام دارد که RX رندهیو چشم گ TX تواند باشد چشم فرستنده ید باز و بسته ممکه دو 

 .باشدیباز م

 ( و ترانس مربوطهQ70/1Aزیرقاب و روقاب به همراه مرکز کنترل) -6

توان توسط پنج  یباشد که عملکرد آن را م یم ستمینده سفرمان ده یمغز اصل Q70/1Aمرکز 

مختلف آن به  یها.پیغام نمود  یزیشده برنامه ر هیکه در سمت چپ آن تعب  A,B,C,D,E دکمه

 شود یداده م شینماSeg-7 شگریدو نما لهیوس

 (BLINKING)عدد المپ چشمک زن  کی  -7

ا خارج یاز داخل  ستمیدن سبو رفعالیکاربران از فعال و غ یالمپ چشمک زن جهت آگاه -8

تا از دو طرف قابل  گردد یچهارچوب درب نصب م یمعموالً رو نیرود ا یساختمان به کار م

ها مورد  موتیبرد ر شیکه جهت افزا باشدیآنتن م یالمپ چشمک زن دارا گریباشد نوع د دنید

داده شده  شیماکامال ن ریچراغ در شکل ز یمراحل مونتاژ آنتن بر رو ردیگ یاستفاده قرار م

 .است



 

 

  نحوه انتخاب نوع جک متناسب با درب 2-2

در صورت جک نوع  دیمکان بااالتا حد  شودیانتخاب م ببر حسب طول و وزن در ازیجک مورد ن

جهت باز نمودن  یبزرگ انتخاب گردد چرا که هرچه بزرگتر باشد قدرت کمتر یمکان تینداشتن محدود

 .شودیم شتریب مصرف و طول عمر موتور ها بدر

 (ستمورد نظر ا ریلنگه درب در نمودار ز کیوزن و طول فقط  )



 

 (Recommended Useمقادیر توصیه شده)

 حداکثر طول یک لنگه درب

2.75m FARAZ 4 S/P 

3.50m FARAZ5 P 

4.50m FARAZ6 S 

 

 راهنمای نصب فیزیکی و مکانیکی

 ود نیمکان باالچهارچوب در حد  یها بر روجک  یشود انتها یم دهید ریهمانگونه که در شکل ز

 .داشته باشد نصب گردد چهارچوبکه در آن قسمت  یدرب در مکان یلوال

 .گردد یچهارچوب نصب م یچراغ چشمک زن در باال 

 :باشد یبه دو صورت قابل نصب م یکیالکترون یچشم ها 

نصب گردند که باز شدن  یابه گونه دیکه به طرف داخل ساختمان باز شوند چشم ها با یدر صورت -۱

 .چشم ها نگردد دیها باعث انسداد ددرب

ها را  یطرف داخل معموالً چشم ب بهباز شدن در لیدرب به دل رونینصب چشم ها در ب یبرا  -2

 یبر رو نیاز زم متر یسانت ۶۰راستا و حداکثر در ارتفاع  کیهم در  یدرست روبرو

 .ندینما صبچهارچوب درب ن



 

 جک ها یکینصب مکان یراهنما( 3-۱) 

شود  شتریکار کنند و طول عمر موتورها و خود مرکز ب یجک ها به درست میکه بخواه یدر صورت 

 را داشته باشند. یورنصب کردند که حداقل فشار به آنها آمده و حداکثر بهره یجک ها طور یستیبا

 ایچهارچوب  یر رودو نقطه انتخاب شود نقطه اول انتخاب محل نصب جک ب دینصب جک با یبرا 

را کامال بسته و ب ها ها در هیاول میمنظور جهت تنظ نیبد باشدیلنگه درب م یو نقطه دوم بر رو وارید

 .میبر یبه داخل م یدعب رگالژهای یرا برا متریلیم ۵۰سپس حدود  میکنیها را کامالً باز م جک

ها را  کسپس ج میبند یآن را م اییچ هجک وصل و پ یگاه ها را داخل شکاف ابتدا و انتهاتکیه سپس  

معلوم و محکم  درب چهارچوب و خود یگاه ها را رو هیو محل تک میکنیکامالً با سطح افق تراز م

 میکن یم یساز

 S ( نحوه محاسبه محل تکیه گاه ها جهت جک های مدل3-2)

 به ترتیب نمایانگر: Cو Bو A( فاصله های Fig.Aدر شکل زیر )

A   گاه هیتک یبازو رو یچرخش انتها یدرب مرکز جا یمرکز لوال نیب یفاصله افق 

B   گاه هیتک یبازو رو یچرخش انتها یدرب مرکز جا یمرکز لوال نیبعمودی فاصله 

C  فاصله عمودی مرکز لوالی درب بسته تا کف پایه نگه دارنده انتهای بازو 

 (فاصله در امتداد عمود بر در بسته یعنی یفاصله در امتداد درب بسته و فاصله عمود یعنی یفاصله افق)



 

 FARAZ 45جک مدل 

گاه ها به صورت شکل  هیاز تک دیباشند و با متریلیم ۱۹۵هر دو برابر با  دیبا جهیباشد در نت D=0اگر 

(Fig.A )هرچه .درجه باز شود ۱2۰تا  ممیماکز تواندیم ;]صورت  نیاستفاده گردد در ا  D  بزرگتر

هر دو  دیبا جهیتک مدل فراز اگر باشد در نت که یگردد در صورت یکمتر م باز شدن جک هیشود زاو

صورت تک  نیگاه ها به صورت شکل استفاده گردد در ا هیاز تک دیباشند و با متریلیم ۱۹۵برابر با 

 .گردد  یباز شدن جکت کمتر م هیدرجه باز شود هرچه بزرگتر شود زاو ۱2۰تا  ممیماکز تواندیم



 

باشد برقرار  D>0یکه رابطه در صورت نیا FARAZ 6Sمدل  یجک ها یذکر است برا الزم به:توجه

 A+B=600:است

 Pمدل  یگاه ها جهت جک ها هینحوه محاسبه محل نصب تک( 3-3)

 به ترتیب نمایانگر: Dو Bو A( فاصله های Fig.Aدر شکل زیر )

A   گاه هیتک یبازو رو یچرخش انتها یدرب مرکز جا یمرکز لوال نیب یفاصله افق 

B   گاه هیتک یبازو رو یچرخش انتها یدرب مرکز جا یمرکز لوال نیبعمودی فاصله 

D  فاصله عمودی مرکز لوالی درب بسته تا کف پایه نگه دارنده انتهای بازو 

 (فاصله در امتداد عمود بر در بسته یعنی یفاصله در امتداد درب بسته و فاصله عمود یعنی یفاصله افق)

 

 



 

 

 FARAZ 4Pدل جک م

گاه ها به صورت  هیاز تک دیباشند و با متریلیم ۱۹۵هر دو برابر با  دیبا Bو  A جهیباشد در نت D=0اگر 

 D  هرچه .درجه باز شود ۱2۰تا  ممیماکز تواندیم جکصورت  نیاستفاده گردد در ا( Fig.E)شکل 

 .گردد یکمتر م باز شدن جک هیبزرگتر شود زاو



 

 

باشد برقرار  D>0یکه رابطه در صورت نیا FARAZ 4Pمدل  یجک ها یاست براالزم به ذکر :توجه

 A+B=400:است

 

 FARAZ 5Pجک مدل 

گاه ها به صورت  هیاز تک دیباشند و با متریلیم 245هر دو برابر با دیبا Bو  A جهیباشد در نت D=0اگر 

 D  هرچه .جه باز شوددر ۱2۰تا  ممیماکز تواندیم جکصورت  نیاستفاده گردد در ا( Fig.F)شکل 

 .گردد یکمتر م باز شدن جک هیبزرگتر شود زاو



 

باشد برقرار  D>0یکه رابطه در صورت نیا FARAZ 5Pمدل  یجک ها یالزم به ذکر است برا:توجه

 A+B=500:است

 (نکات نصب3-4)

شود مطابق  یجک بسته م شودیدرب باز م یوقت ایشود  یباز مکهجبسته است  ب هادر یوقت -۱

  ریشکل ز



 
 

 متریلیم 3۰مانند محیط هاشور خورده  باشد باسد   وارید یاز لبه کنار S1گاه  هیحداقل فاصله تک -2

 .باشد 

 
از اندازه قدرت  شتریفاصله حتماً ب دیهاشور خورده باشد با طیمانند مح واریکه د یدر موارد -3

 موتور و خالص کن پشت آن باشد.

 .باشد  A+100mmبزرگتر از دیبا ارویکردن متعلقات به د ریگ یبرا Eفاصله  

محکم جهت ثابت نگهداشتن  لهیوساز یک  هایی STOP کیاز  کیشکل قسمت  B مطابق قسمت  -4

چنانچه مدت .گردد  هیتعب دیچارچوب با ای نیزم یچرخش درب بر رو هیزاو یدر ابتدا و انتها

درب ویا  فشار مضاعف بهکند مانع از آوارد آمدن  رییتغ یلیزمان باز و بسته شدن در به هر دل

 .شودیم جک 

فوم  اینرم  کیمقدار الستها  STOP یتوان بر رو یم بهااز ضربه خوردن در یریجلوگ یبراتوجه : 

 .چسباند میضخ

 به مرکز یکینصب قفل الکترون یراهنما

از  ینگه ال یکه قفل رو دیتوجه داشته باش دیبا دیدرب ها استفاده کن یبرا یاز قفل برق دیچنانچه بخواه 

 .شوند یدرب نصب کرد که اول باز م



 

جهت  tcکند و پارامتر رییتغ S1به  P1و P0 یالزم است که پارامترها یکیاستفاده از قفل الکترون یبرا 

داشت  ازین انیجر یبرا یشتریعملکرد قفل به زمان ب یگردد چرا که برا نییتع ییزمان ضربه نها میتنظ

 . دیینما ادتریو آن را ز دیاستفاده کن ((L2))یاز منو ((L0))از پارامتر

 .عمل نخواهد کرد (P1=S1) بودن قفل لفعا ر صورتد ((L2)) یاز منو 3hپارامتر:نکته 

 .دیوصل کن L2و   L1 یها نالیبه ترم میرا به طور مستق یکیقفل الکترون 

 

 سیم بندی مرکز متعلقات 

 Q70/1Aلنگه  2کنترلر در 

 

 ه مرکز(اتصال موتورها ب5-۱)

باشند که جک راست به لنگه سمت راست و  جک  یقسمت راست و چپ م FARAZ S/Pجک های مدل 

 .شودیدست چپ لنگه سمت چپ درب متصل م

 ۱موتور  مینصب گردد س شودیکه در ابتدا باز م باز در یه النگ یرو دیموتور با این M1:  ۱موتور 

 .دیصل کنو ریمطابق شکل ز M1L,M1C,M1R یهانالیرا به ترم



 

را به  2موتور  مینصب گردد س شودیلنگه از در که در ابتدا بسته م یرو دیموتور با نیا M2:  2موتور

 .دیوصل کن ریمطابق شکل ز M2L,M2C,M2R ینالهایترم

 

 

 توجه: 

 نالیبه ترم دیبا ازیباشد که در صورت ن یم یزرد رنگ موتور ها جهت محافظت از برق گرفتگ سیم

 .گردد  یم وصل Q70/1Aولت مرکز  22۰ یرودبرق ووسط 

 یها میس ستیکاف کندیحرکت م دیاز موتور ها بر خالف جهت که با کیهر ید در کل اگر متوجه شد 

 .حرکت باز و عوض شودتا سمت  دیرا عوض کنای و قهوه  اهیس

 ( اتصال فتوسل ها )چشم های الکترونیک( به مرکز 5-2)

با هم متفاوت مد دو  نیشوند که طرز عملکرد مرکز در ا یبندسیم سته و بازب مدتوانند در  یفتوسل ها م

و  ستین نطوریبسته ا ددر م یول دیآ یمانع توقف در کارکرد به وجود م دنیباز با هر بار د داست در م

 و توقف ندارند. شوندیمانع بالفاصله درها باز م دیدر حال بستن درها با

ولت وجود دارد که  2۴ ایولت  ۱2 هیتغذ رییجهت تغ پریچشم ها جم  ونتوجه: الزم به ذکر است در 

 .دیولت قرار ده 2۴ یآن را رو دیبا

 :چشم ها در مد بسته یبند میس 

  J2و پارامتر  NOبه صورت J1پارامتر L2در منو  دیرا انجام ده یبند مید بسته سدر م دیبخواه چنانچه

 .شود میتنظ SIبه صورت 



 

 سیم به صورت خودکار در مد بسته است.

 

 سیم بندی چشم ها در مد باز

به   J2و پارامتر  NOبه صورت J1پارامتر L2در منو  دیرا انجام ده یبند میسازد بدر م دیبخواه چنانچه

 .شود میتنظ NOصورت 

 

 توجه : 

هر  J2و  J1 یمترهاپارا باز بسته و مدت یبرا دیمدار بسته شود با یچشم دیخواه یکه نم یدر صورت

 .شود میتنظ SI دو به صورت

 طریقه بستن کلید سلکتور و المپ چشمک زن به مرکز (5-3)



 ۴و  ۱ یسلکتور به شماره ها دیکل یها میو س ۱۱و  ۱۰ یالمپ چشمک زن به شماره ها یها سیم

 .گردند یوصل م ریمطابق شکل ز

 

 دیباشد و چنانچه بخواه یم ید دو لنگه اک در مفقط جهت فرمان به ج ریبه شکل ز : کلید سلکتورتوجه 

 .دیکن یبند میس ۴و  3 یهاشماره  نیسلکتور را ب دیکل کی دیبا دیاستفاده کن یتک لنگه امد از 

 : STOPیمنیا دیاتصال کل

 نیب  Normally Close دیکل کیتوان  یم یمنیا دیاتصال کلایمنی  –اضطرای  STOP دیبه عنوان کل

 . دییوصل نما ریطبق شکل ز 4و  2 یها هیپا

 

شود و  میتنظ noبه صورت  دیبا j3پارامتر l2 یدر منو دیاستفاده کرد یاضطرار دیکل مهم: چنانچه از

 .شود میتنظSIبه صورت  دیبا J3پارامتر دیاستفاده نکرد یاضطرار دیچنانچه از کل

 : AUXاستفاده از رله کمکی 

 یکاربردها یبرا تواندیشده که م هیتعب یرله کمک کی Q70/1A در مرکز AUX یاستفاده از رله کمک

 توسط .عملکرد این پایه استفاده شود  رهیغ ایو  نگیپارک ییکنترل المپ روشنا لیاز قب یمتفاوت

منو ها را  ریو منو و ز شتریاطالعات ب یباشد برا یم میقابل تنظ l2  یدر منو trو Srی پارامترها

 رجوع شود.



 

 نامه ریزی آنمرکز کنترل و بر

 ( مشخصات مرکز6-۱)

توان توسط پنج  یباشد و م یدولنگه و تک لنگه م یدربها یقابل نصب بر رو Q70/1Aمرکز چندکاره  

 A بیکه به ترت .نمود یزیبرنامه ر ازیمدت قدرت و نحوه عملکرد جک ها را بنا بر ن A,B,C,D,E دکمه

کردن و کم  ادیجهت ز بیبه ترت Dو  Cشود و دکمه  یمنو ها استفاده م ریجهت رفتن به منو ها و ز Bو 

جهت  Eروند و دکمه  یکردن موضوعات مختلف منو ها به کار م یو منتف دنکر دییجهت تا ایکردن 

 شود. یماقبل استفاده م یبازگشت به پارامترها

منو  یرهایها و خود متغ ریمتغ ریخطا مقاد یها امیباشد که پ یم  ses-7شگریدو نما یمرکز دارا نیا 

 .داد میخواه حیکه بعدا در مورد آنها توض دهدینشان م

 ها و نحوه عملکرد هر کدام ریمتغ ریمقاد رییو نحوه تغ رهایمنوها متغ فیتعر (6-2)

 یداده م شینما یداخل نهیگز ریاز شش ز یکیمنوها که با هر بار فشار دادن دکمه  هیکل ضیتعو Aدکمه  

 :شود

۱- -- 

2- PA 

3- L2 

4- Ra 

5- AS 

6- De 

 ریف منو وزیرمنوهاتع

حالت آماده  نیو در ا دهدیو نقص مرکز را نشان م بیو بدون ع یحالت کارکرد معمول((--)) -۱

دکمه  چیدست به ه یو داماد طوالن دیهم باش گرید یها نهیباشد که در زم یفرمان م افتیدر

 .بازخواهد گشت نهیگز نیا یرو کیاتومات .دستگاه به  دینزن
روند و و  یبه حالت خاموش م شگرهایدکمه زده نشود نما چیه قهیدق 3دت اگر به م دیتوجه کن 

به محض دادن دکمه مرکز  یول دهندیناشناس را نشان م یها موتیفقط نقطه مربوط به دادن ر

دن دکمه ز ((--)) شوند در حالت یها دوباره روشن م شگرینما موتیدکمه شناسانده شده و ر

دهد و سپس نسبت به آن واکنش مربوط به را  یم شیآن را نماابتدا  شودیکه مرکز م یموتیر

 .دهدینشان م



 (PARAMETERS(( )PAمنوی)) -2

 یکینام  Bباشد که با هم با فشار دادن دکمه  یم منوریز 27 یها و دارا ریمتغ رییتغ یاصل یمنو

 یرو یدتتا م شگریداده شده و نما شیمقدار آن نما هیثان کیو بالفاصله پس از زیرمنو  27از 

و  (SI) دییتا ایمقدار  شیجهت افزا Cتوسط دکمه  تواندیمدت کاربر م نیکه در ا ماندیآن ثابت م

 .موضوع استفاده کند (NO) کردن یمنتف ایجهت کاهش مقدار  Dدکمه 

 



 
 

 (LIST2(()L2منوی )) -3

 زیرمنو می باشد که به شرح زیر است: ۹این منو دارای 



 

 

 توجه : 

 .است  کلیزمان بعد از اتمام س Srارامتر عدد مربوط به پ -۱

که  یموتیبار زدن دکمه ر کیاست که با  هیثان ۶دهم معادل  کیهر  trمربوط به پارامتر  عدد -2

فعال  ریدوباره دکمه متناظر در همان لحظه رله غ دنز رله فعال و با دیبه رله اختصاص داده ا

 .شود یزمان پر م یعنیشود  یم

 .کندیفعال بودن قفل عمل نم SI صورت درآمد در 3hپارامتر  -3

نخواهد  Foto1 نالیترم یبه زدن جامپر برا یاجیشود احت میتنظ SIاگر به صورت J1پارامتر  -4

 .بود

  .نخواهد بود Foto2 نالیترم یبراپزبه زدن جام یاجیشود احت میتنظ SIاگر به صورت J2پارامتر -5

نخواهد  STOP نالیترم یبرا رادن جامپبه د یاجیشود احت میتنظ SIاگر به صورت  J3پارامتر -6

 .بود 

عمل خواهد   Start-Stop-reverse-Stopشود به صورت میتنظ  SIاگر به صورت  SOپارامتر -7

 .عمل خواهد کرد Start -reverseشود به صورت  میتنظ no کرد و اگر به صورت



 

No1  ۱=زمان کلی بازشدن موتور 

No2 2= زمان کلی بازشدن موتور 

O1 با سرعت تند ۱ن بازشدن موتور = زما 

O2 با سرعت تند 2= زمان بازشدن موتور 

A1  با سرعت آهسته ۱= زمان بازشدن موتور 

A2 با سرعت آهسته 2= زمان بازشدن موتور 

F1  در سرعت تند ۱= قدرت موتور 

F1 در سرعت تند 2= قدرت موتور 

D1  در سرعت آهسته ۱= قدرت موتور 

D2  عت آهستهدر سر 2= قدرت موتور 

 

 



Nc1  ۱=زمان کلی بسته شدن موتور 

Nc2 2= زمان کلی بسته شدن موتور 

C1  با سرعت تند ۱= زمان بسته شدن موتور 

C2 با سرعت تند 2= زمان بسته شدن موتور 

B1  با سرعت آهسته ۱= زمان بسته شدن موتور 

b2  با سرعت آهسته 2بسته شدن موتور = زمان 

F1  عت تنددر سر ۱= قدرت موتور 

F1 در سرعت تند 2= قدرت موتور 

D1  در سرعت آهسته ۱= قدرت موتور 

D2  در سرعت آهسته 2= قدرت موتور 

 

 در ابتدای باز شدن درب

 

Cd  2: اختالف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه 



 

 radio((raمنوی )) -4

چهار دکمه هستند  یدارا ها موتیباشد ر یمرکز م موتیر یدهایاز کل کیهر  ییو شناسا میجهت تنظ

و  ((رو ادهیپ ایتک لنگه  ((،))یدو لنگه ا کار))از چهار کیبه دلخواه جهت هر  توانندیکه هر کدام م

((STOP(( و ))رله  AUX)) کار با  نیدر ابتدا به مرکز شناسانده شوند ا دیها با موتیر نیاستفاده گردند ا

آن استفاده  یمنوها ریو ز ((rAمنوی ))عمل از  نیا یراب. ردیگیمرکز انجام م یدکمه ها زاستفاده ا

 .میکنیم



 

 

 (Automatic Setting(()ASمنوی)) -5

جک ها به صورت بخش بخش و با نگاه کردن به نحوه یا  جک  یزیجهت برنامه ر ومن نیا

 :است  ریز بیو به ترت رودیکارکرد آنها به کار م

 ه:موتور کی یدربها یزیربرنامه یبرا -

 .نشان دهد ASتا  دیرا چند بار بزن A دکمه -۱

 .نشان دهد ۱nتا  دیرا چند بار بزن Bدکمه  -2



را نشان  n1 شگرهایو نما کندیشروع به کار م کیموتور  دیبده startپالس  کی -3

 .دهندیم

و  دیدوم را بده startس الکرد سپس پ یدرصد راه خود را ط ۹۰موتور  وقتی که -4

 .دهندیم شیرا نما r1 شگرهایو نما ودر آمد تهافیبه صورت کاهش  کیسرعت موتور 

داخل شروع به محاسبه  مریلحظه تا نیدر ا شودیس سوم موتور متوقف ملبا دادن پا  -5

و  دهندینشان م را  tPها شگریو نما کندیم کیباز و بسته شدن اتومات یاختالف زمان

 .کنند  یها م هیسپس شروع به شمارش ثان
زمان متوقف شده و موتور شروع به کار  نیمحاسبه ا دیکه بدهچهارم را هر زمان پالس  -6

 .شودیکرده و در بسته م

 برای برنامه ریزی درب های دوموتوره:

 

 .نشان دهد ASتا  دیرا چند بار بزن A دکمه -۱

 .نشان دهد ۱nتا  دیرا چند بار بزن Bدکمه  -2

را نشان  n1 شگرهایو نما کندیشروع به کار م کیموتور  دیبده startپالس  کی -3

 .دهندیم

و  دیدوم را بده startس الکرد سپس پ یدرصد راه خود را ط ۹۰موتور  وقتی که -4

 .دهندیم شیرا نما r1 شگرهایو نما ودر آمد افتهیبه صورت کاهش  کیسرعت موتور 

دوم و شروع محاسبه اختالف زمانی و باز و بسته شدن موتور  پنجمس لبا دادن پا  -5

و سپس  دهندینشان م را  tPها شگرینماتایمر داخلی می شود و اتومایتک دولنگه توسط 

 .کنند  یها م هیشروع به شمارش ثان

زمان متوقف شده و موتور شروع به کار  نیمحاسبه ا دیرا هر زمان که بدهبعدیپالس  -6

 .شودیکرده و در بسته م

 (Defauit(()Deمنوی)) -7

را تا زمان به  c دیو کل افتهی نهیگز ((De)) یه رودر حافظ یبارگذار یکارخانه برا ریانتخاب مقاد یبرا

 .دیکند فشرده نگه دار یم دییرا تا یبارگذار زیآم تیموفق انیها که پا قهدو ط یصدا دنیگوش رس

 

 ( پیام های معمولی یا خطای مرکز6-3)

 ایکند  یرا جهت اطالع کاربر اعالم م ییها امیباشد که پ یم تیقابل نیا یدارا Q70/1Aمرکز کنترل 

قبل از شروع به کار آن را تست کرده و کار  انیمبیس ای ستمیدر کل س یقطع ایدر صورت بروز مشکل 

 :است ریاز قرار ز ستمیمتداول س یها امیپ .دینما یمطلع م را از وجود خطاهابر 



 

 کار با مرکز پس از برنامه ریزی و نصب

 F3=F2=2Aوزهای یو ف F1=F2وزیو سالم بودن فاز وجود  دیبا ستمیدر ابتدا قبل از روشن کردن از س

 اهیس یهامیاز مرکز و س 23۰Vقرمز رنگ ترانس به قسمت  یها میکه س دیمطمئن شو دیمطمئن شو

بودن  حیو در صورت صح دیرا چک کن مهایسپس اتصاالت و س .ولت به مرکز اتصال دارد 2۴قسمت 

 شیرا نما(( --)) شگرهاینما دیبا ییگونه خطا چیکه در صورت نداشتن ه دیروشن کن را ستمیاتصاالت س

را خاموش کرده و بعد از رفع اشکال دوباره  ستمیخطا ابتدا س یها غامیدهد. در صورت بروز اشکال و پ

 د.یمرکز را روشن کن

 ستمیها را به ستموریسپس  دیرا در خود انجام ده اطیرا به دلخواه خود و بنابر احت ستمیس یزیبرنامه ر

دوباره مرکز  اجاتیو دستورات برآورده نشدن احت دیو باز و بسته شدن جک ها را امتحان کن دیبشناسان

منوی ریز کردن SI با ((PA)) یدر منو غییراتانجام ت انیو به خاطر نبود که در پا دیکن یزیرا برنامه ر

((SU)) دیینما رهیآنها را در حافظه دستگاه ذخ. 

همان طور که قبالً هم گفته شد با رفتن به  دیتوان یها م ریمتغ ریمقاد ختنیدر صورت به هم ر

 رهایمتغ یرا رو FARAZ ییبازو یکارخانه جکها هیاول ریمقاد یدییتا c دیو فشار دادن کل ((De))یمنو

 .ها همراه استرله تقه  یعمل با صدا نیا زیآم تیموفق انیکه پا دیینما یبارگذار

که تو خاموش نشدن المپ  دیبه خاطر داشته باش رودیم(( --)) به حالت کیسپس مرکز به صورت اتومات

خاموش شدن  دیبا دیدادن فرمان جد یو برا دیآیادامه فرمان غرب به شمار م یچشمک زن هر فرمان



با خالص کردن  دیتوان یخارج شدن م میو اگر در وسط کار را از تنظ دیکامل المپ چشمک زن صبر کن

 .دیینما میدلخواه تنظ یدر جا یموتورها آن را به صورت دست

 ( نحوه عملکرد شسیستم در مد اتوماتیک7-۱)

همراه به  (( PA)) یاز منو (( راP3))یمنو ریکه زورتیدرص ۶داده شده در فصل  حاتیبا توجه به توض

SI لس استارت درب ها پا  کیبا  یعنیشود  یم کیها بصورت تمام اتوماتکجگ یعملکردمد دیکن ست

 .شوندیخود به خود در پا بسته م یتوقف کوتاه باز و پس از

 ریموت( در مد اتوماتیک SP) STOP طرز عملکرد دکمه

 درب ها در حالت باز شدن می باشند. -الف

 یروtc  ای Pdد یبمانند و با دادن بار دوم کل یخود باق یجک ها در حالت فعل موتیر SP دیدادن کل

 .شوند یها بسته م بو در ندینما یعمل م یجک ها برعکس حالت فعل موتیر

 درب ها در حالت بسته شدن می باشند: -ب

 یرو tc  ای Pd دیو با زدن بار دوم کل مانندیم یخود باق یدرب ها در حالت فعل موتیر SP دیبا زدن کل

تا درب ها کامال باز  ندینما یعمل م یجک ها برعکس حالت فعل یدر صورت دادن پالت دست ای موتیر

 .شوند یشده در ها بسته م یزیتوقف برنامه ر شوند و پس از مدت

 

 ( در مد اتوماتیکPd) و تک لنگه ای(tc)های دولنگه   STOP طرز عملکرد دکمه

 

 درب ها در حالت باز شدن می باشند. -الف

زدن بار دوم هر کدام  شود و با یباعث توقف کامل جک ها م موتیر pd ای tc یهادکمهاز  یکیزدن 

 .شوندیا بسته مدربهو  ندینما یعمل م یبرعکس حالت فعل pd ای tc یاز دکمه ها

 ب ها در حالت بسته شدن می باشند:در -ب

ها به صورت برعکس تا باز شدن کامل  باعث حرکت جکموجود  pd ای tc یاز دکمه ها یکیدن ز

 .شوند یدرب ها بسته م کیبه طور اتومات جدداشود و سپس م یدرب ها م

 

 طرز عملکرد چشمهای الکترونیک در مد اتوماتیک

 اگر چشم در مد باز وصل شده باشند

 درب ها در حالت باز شدن می باشند. -الف 

 .میشود سپس ادامه کار جک ها را دار یم جادیها ا کقف کامل جتوتا زمان متوقف شدن مانع 

 ب ها در حالت بسته شدن می باشند:در -ب

 



شود و سپس درب ها به طور برعکس تا باز  یم جادیتا زمان برطرف شدن موانع توقف کامل جک ها ا

 .شوند یبسته م کیشدن کامل و سپس به طور اتومات

 چشم ها درمورد بسته و شده باشند اگر 

 درب ها در حالت باز شدن می باشند. -الف 

  .شوند یو جک ها به حرکت خود ادامه داده و درب ها باز م افتدینم یاتفاق چیه

 ب ها در حالت بسته شدن می باشند:در -ب

شوند و تا  یشده و بالفاصله جک ها به طور برعکس عمل کرده و درب ها باز م جادیا یتوقف موقت

 یمانند و به محض برطرف شدن موانع درب ها بسته م یکه مانع برطرف نشده درب ها باز م یزمان

 .شوند

 ( نحوه عملکرد سیستم در مد نیمه اتوماتیک7-2)

همراه به  (( PA)) یاز منو (( راP3))یمنو ریکه زورتیدرص ۶داده شده در فصل  حاتیبا توجه به توض

SI لس استارت درب ها باز پا  کیبا  یعنیشود  یم کیاتومات نیمهها بصورت کج یعملکردمد دیکن ست

 تا پالس بعدی داده می شود و درب ها مجددا بسته می شوند. ند و باز می ماندومی ش

 اتوماتیکنیمه ریموت( در مد  SP) STOP طرز عملکرد دکمه

 درب ها در حالت باز شدن می باشند. -الف

 یروtc  ای Pdد یبمانند و با دادن بار دوم کل یخود باق یجک ها در حالت فعل موتیر SP دیدادن کل

 .شوند یها بسته م بو در ندینما یعمل م یجک ها برعکس حالت فعل موتیر

 درب ها در حالت بسته شدن می باشند: -ب

 یرو tc  ای Pd دیو با زدن بار دوم کل مانندیم یخود باق یدرب ها در حالت فعل موتیر SP دیبا زدن کل

تا درب ها کامال باز  ندینما یعمل م یجک ها برعکس حالت فعل یدست سدر صورت دادن پال ای موتیر

 .شوند یشده در ها بسته م یزیتوقف برنامه ر شوند و پس از مدت

 وقتی مانعی را ببینید. اتوماتیکنیمه  طرز عملکرد چشمهای الکترونیک در مد

 اگر چشم در مد باز وصل شده باشند

 درب ها در حالت باز شدن می باشند. -الف 

تا درب ها  میشود سپس ادامه کار جک ها را دار یم جادیها ا کقف کامل جتوتا زمان متوقف شدن مانع 

 بازشوند و سپس توقف لیجاد می شود.

 ب ها در حالت بسته شدن می باشند:در -ب

تا باز شدن  برعکسبه طور جک ها شود و سپس  یم جادیاتا زمان برطرف شدن موانع توقف کامل 

 .شوند یبسته م کیاتومات نیمه کامل و سپس به طور

 شده باشند صلچشم ها درمورد بسته و اگر 

 درب ها در حالت باز شدن می باشند. -الف 



  .شوند یو جک ها به حرکت خود ادامه داده و درب ها باز م افتدینم یاتفاق چیه

 ب ها در حالت بسته شدن می باشند:در -ب

شوند و تا  یشده و بالفاصله جک ها به طور برعکس عمل کرده و درب ها باز م جادیا یتوقف موقت

 یمانند و به محض برطرف شدن موانع درب ها بسته م یکه مانع برطرف نشده درب ها باز م یزمان

 و ثانیا پالس استارت بعدی بیاید. شوند

 

 راهنمای تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی

 :موتور  یابی بیع(8-۱)

 کند  یموتور کار نم

 .متصل به برق از داخل قطع است یها میاز س یکیعلت: -

 شوند  یم داغ به شدت وتورهام

 نیاول یاگر برا یاست ول یشده باشد عاد لهیوس میبار برق مستق نیکه چند یعلت در صورت -

 دارد رادیموتور ا بار کار کردن موتور داغ شود استاتور

-  

 

  کنندیبلند کار م یموتورها با صدا 

 اندخود خارج شده یاز فرم اصل ایداخل خشک  ینگهایبلبر : علت -
 بدنه روتور و استاتور با هم اصطکاک دارند   -
 . ستندیبدنه محکم ن روتور درست در جای خود قرار نگرفته است ویا پیچ های  -

 

 کندیموتور درجا کار م

 خالص کن آزاد است دیکل علت : -

 است شده خمخالص کن  دیمحور کل -

 .شده است هرز ستونیپ ربکسیت گانتقال قدر ستمیاز س -

 جدول عیب یابی



 



 

 

 


