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Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention!

         سيستم اتوماسيون
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توجه : نكات داخل كاتالوگ را با دقت مطالعه كنيد

گواهينامه   هاى  استاندارد
= UNI EN ISO9001:2000 =
UNI EN ISO14001:2004
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ضمن تشكر از خريد اين محصول، اين شركت مطمئن است درآينده با كاركرد سيستم ميزان 
اعتماد و رضايت شما به حداكثر مقدار خود خواهد رسيد.  

اين محصول داراى دو راهنما مى باشد، راهنماى مصرف كننده و راهنماى نصاب. ضمن مطالعه  
راهنماى مصرف كننده، خواهشمند است اين دستور العملها را براى رجوع در آينده در محلى 

مطمئن نگهدارى كنيد.
- اين سيستم داراى استانداردهاى معتبر اتحاديه اروپا: 

EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 جهت تاييديه فنى و ايمنى مى باشد

1 )  توضيحات عمومى
سيستم ائوس 120 براى رسيدن به هدف نصب و تعميرات سريع از پروتكل EELINK بهره مى 
برد. اين سيستم براى دربهاى سكشنال اتوماتيك، دربهاى زير سقفى كه بصورت كامل به بيرون 
باز مى شوند و از فنر بهره مى گيرند، دربهاى زير سقفى با وزنه تعادل و دربهاى زير سقفى كه 
از بازوى بكسل مناسب استفاده مى كنند، مفيد باشد. اين سيستم  بايستى  براى دربهاى زير 
سقفى با حداكثر ارتفاع 3 مترمورد استفاده قرار گيرد. اين سيستم بدون نياز به تغييرى در 
ساختار دربهاى دستى بر روى آنها نصب مى گردد. گيربكس غير برگشتى سيستم باعث مى شود 
درب در موقعيت بسته شدن قفل شود. تابلو فرمان ديجيتال سيستم موتور و تجهيزات ايمنى 

را كنترل مى نمايد. 
اين سيستم براى دربهايى كه در باال ذكر شد،طراحى شده است هرگونه استفاده از اين سيستم براى 
دربهايى با نوع ديگر ممكن است باعث بروز آسيب و صدمه شود. هرگونه استفاده مختلف از سيستم 

كه باعث بروز صدمه به اشخاص يا حيوانات شود، مسئوليتى را متوجه سازنده نمى سازد.

2 )  ايمنى
اگر اين سيستم به درستى نصب شود و مورد استفاده قرار گيرد سطوح ايمنى مورد نياز را 
برآورده مى كند. با اين وجود توصيه مى شود نكات عملى ذكر شده مورد مطالعه قرارگيرد تا از 

بروز صدمه جلوگيرى بعمل آيد.بنابراين قبل از استفاده حتماً نكات زير مطالعه شود.
- از ورود كودكان يا بزرگساالن در محدوده كارى سيستم اتوماسيون خصوصاً در هنگام كاركرد 

اكيداً جلوگيرى نماييد
- تجهيزات ارسال فرمان مانند ريموت و . . . را از دسترس كودكان محفوظ نگهداريد تا سهواً 

فرمانى به سيستم ارسال نگردد.
- در هنگام حركت سيستم، مانع حركت درب نشويد.

- اگر درب قفل مى باشد، در جهت باز شدن به آن نيرو وارد نكنيد، اگر درب قفل مى باشد بند 
آويزان به آن را همانند شكل 1 بكشيد. يا اگر از قفل خارجى استفاده شده است همانند شكل 

2،3 آن را آزاد كنيد.

راهنماى مصرف كننده

- تغييرى در سيستم اتوماسيون ايجاد نكنيد.
- در حالتى كه خرابى پيش آمده است، برق اصلى را قطع نماييد، خالص كن دستى را آزاد كنيد 
(نصاب  آوريد  بعمل  دعوت  خرابى  رفع  براى  زمينه،  اين  در  ديده  آمورش  تكنسين  يك  از  و 

سيستم).
- قبل از هرگونه نظافتى بر روى سيستم برق اصلى را قطع نماييد.

- چشمهاى ايمنى و تجهيزاتى كه نمايانگر نورى براى هشدار مى باشند تميز نگهداريد.  دقت 
كنيد چشمهاى ايمنى توسط شاخه و درختچه ها پوشانده نشوند.

- براى هر گونه دسترسى و تغيير در سيستم اتوماسيون از يك تكنسين آموزش ديده كمك 
بگيريد(نصاب سيستم)

- هر يكسال براى بازديد فنى سيستم از نصاب خود كمك بگيريد.
- بصورت متناوب كابلها، فنرهاى باالنس، ساپورت فنر را براى پيدا كردن كاركرد غير طبيعى، 
نشانه اى از خرابى و . . . بررسى نماييد. در حالتى كه خرابى را در سيستم مشاهده نموده ايد 
از سيستم استفاده ننماييد. هرگونه خرابى  يا آسيبى كه به سيستم وارد شده است، موجب 

بروز سانحه مى گردد.
- بصورت متناوب خاصيت برگشت پذيرى سيستم در هنگام برخورد با مانع رابا گذاشتن يك 
مانع در 5 سانتى متر مانده به كف، بررسى نماييد.اگر قابليت اجرا نشد، از نصاب خود كمك 

بگيريد.

3 )  كاركرد در مواقع اضطرارى
در حالتى كه برق سيستم قطع شده است با سيستم دچار خرابى شده است، كاركرد سيستم 
بايستى با دست با كشيدن طناب متصل به ريل سيستم، صورت پذيرد(شكل1) براى گاراژهايى 

كه درب خروجى ديگرى ندارند، الزم است از كليد خالص كن خارجى استفاده نمايند(شكل 2)

شده  كنترل  غير  حركت  با  سيستم  كردن  خالص  باشد،  نشده  باالنس  درستى   به  درب  اگر   : توجه 
سيستم، موجب بروز سانحه مى شود.

4 )  تعويض المپ
براى تعويض المپ روشنايى پاركينگ تعبيه شده بر روى سيستم همانند شكل 4 عمل كنيد.

توجه : فقط از المپ 24 ولت 25 وات استفاده كنيد.

شكل 1 شكل 2

شكل 3 شكل 4

https://alborzsanat.com



راهنماى نصب فارسى

I:.........................................................................230V برق ورودى ~ ±10%, 50/60Hz تكفاز (*)
I:.......................................................................................................................24V ولتاژ موتور
I:..........................................................................................................236W ماكزيمم توان مصرفى
I گيريس دائمى................................................................................................................:I روانسازى
I:......................................................................................................1200N نيروى كششى و فشارى

I:..............................................................................................................4,5 m/min سرعت متوسط
  محدود كننده گشتاور توسط برد مركزى.....................................................:I تاثير برخورد با ضربه
I:................................................................................................................100 تعداد كاركرد در روز
توسط انكودر شناسايى مسير.......................................................................:I شناسايى محل توقف
I:.............................................................................24V روشنايى داخلى ~ 25W max, E14 bulb
I:.........................................................................................-15°C / +60°C دماى توصيه شده كارى
I:...........................................................................................................................IPX0 درجه حفاظتى
كيلوگرم I:.....................................................................................................5 وزن سيستم موتورى
I:........................................................................................................................<70dB(A) سطح نويز

كليه سطوح ولتاژى موجود مى باشد (*)
با چرخش 90 درجه اى سر موتور طول مفيد به 2580 ميلى متر تغيير مى كند(شكل 10)ا(**)
 با چرخش 90 درجه اى سر موتور طول مفيد به 3180 ميلى متر تغيير مى كند(شكل 11)ا(***)
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ضمن تشكر از خريد اين محصول، اين شركت مطمئن است درآينده با كاركرد سيستم ميزان 
اعتماد و رضايت شما به حداكثر مقدار خود خواهد رسيد. اين محصول داراى دو راهنما مى 
باشد، راهنماى مصرف كننده و راهنماى نصاب. ضمن مطالعه  راهنماى مصرف كننده، خواهشمند 
است  دستور العملها را براى رجوع در آينده در محلى مطمئن نگهدارى كنيد و به دقت آنها را 

مطالعه فرماييد. 
- اين سيستم داراى استانداردهاى معتبر اتحاديه اروپا: 

EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 جهت تاييديه فنى و ايمنى مى باشد

1) ايمنى عمومى
توجه !نصب نادرست يا غير اصولى اين محصول باعث بروز سانحه براى اشخاص، حيوانات يا اشيا مى 

گردد.
اطالعات مفيدى در زمينه  اند حاوى  تحويل شده  اين محصول  به همراه  - دستورالعملهاى كه 

نصب، ايمنى و استفاده و نگهدارى از سيستم مى باشند، لذا بايد به دقت مطالعه شوند.
بروز  از  تا  گرفته،  .صورت   .  . و  نايلون  كارتن،  مانند  اقالمى  توسط  محصوالت،  بندى  بسته   -
دسترس  از  شده  استفاده  شيميايى  مواد  و  ها  نايلون  آيد.  بعمل  جلوگيرى  احتمالى  صدمات 

كودكان دور نگه داشته شوند.
-دستور العملهاى سيستم را براى مراجعه هاى بعدى در محلى مطمئن نگهدارى نماييد.

- اين محصول جهت استفاده مشخصى كه در اين دستور العمل ذكر شده بصورت انحصارى براى 
اين كمپانى طراحى وساخته شده است.

- توليد كننده هيچگونه مسئوليتى در خصوص مشكالت پيش آمده بر اثر استفاده ناصحيح يا 
هرگونه استفاده اى كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است، را ندارد.

-اين محصول را در مكانهاى اشتعالزا نصب نكنيد.
- اين سيستم به عنوان يك ماشين مكانيكى لقب مى گيرد و نصب آن بايستى مطابق با كليه مفاد 
 EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 اروپا:  اتحاديه  استانداردهاى 
صورت پذيرد. براى كليه كشورهايى كه اين محصول را خارج اروپا نصب مى كنند، شايسته است 
نهايت،  در  استانداردها  اين  رعايت  كنند.  مطالعه  را  استانداردها  اين  از نصب سيستم،  قبل 

ايمنى كافى را براى محصول نصب شده به ارمغان مى آورد.
در  اشخاص   تجربه  عدم  اثر  بر  كه  در خصوص مشكالتى  كننده هيچگونه مسئوليتى  توليد   -
هنگام پيش بينى محل قرار گيرى اين سيستم و امكان برخوردى كه توسط عدم پيش بينى هاى 
الزم با اشيايى مانند درها، گيت ها و . . . بوجود مى آيد، ندارد. همچنين اين شرايط براى هرگونه 

تغيير شكل ظاهرى كه بر اساس ضربه پيش مى آيد، نيز برقرار مى باشد. 
- نصب اين سيستم  بايستى مطابق با كليه مفاداتحاديه اروپا آنها را به عنوان استانداردهاى  
نصب برگزيده است : EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 صورت پذيرد
 - قبل از هرگونه فعاليت بر روى سيستم مى بايست برق ورودى سيستم قطع شود. همچنين 

اگر از باترى نيز استفاده مى شود، بايد آن نيز جدا گردد.
- بر سر راه برق ورودى سيستم از يك سوييچ قطع اضافه جريان استفاده شود كه اين سوييچ 

كنتاكت باز آن از سيستم با فاصله 3.5 مترى يا بيشتر نصب گردد.
- سوييچ نصب شده بر سر راه برق اصلى بايد داراى خطايى كمتر از 0.03آمپر باشد.

با سيستم  تا اتصاالت زمين به درستى صورت پذيرد، كليه قطعات فلزى مرتبط  - دقت شود 
مانند دربها، گيتها و . . .  توسط يك ترمينال به زمين متصل شوند.

- كليه تجهيزات ايمنى از قبيل چشمهاى ايمنى و  . . . كه براى جلوگيرى از خطرات احتمالى مانند 
له شدگى و ضربه وجود آنها اضطرارى است، مطابق با استانداردهاى نصب گردد. 

- توليد كننده هيچگونه مسئوليتى در برابر خطرات احتمالى كه در صورت استفاده از تجهيزات 
ايمنى توليد شده توسط كمپانى هاى ديگربوجود آيد ندارد.

- در هنگام نگهدارى و تعميرات تنها از قطعات  توليد شده كمپانى BFT استفاده شود.
- قطعات سيستم را تعمير نكنيد مگر اينكه مجوز تعمير يا سرويس آن توسط توليد كننده داده 

شده باشد.
با اجزا كنترلى آن آشنا كنيد و نحوه كاركرد  دستى را در شرايط  - مصرف كننده سيستم را 

اضطرارى آموزش دهيد.
- تجهيزات ارسال فرمان مانند ريموت و . . . را از دسترس كودكان محفوظ نگهداريد تا سهواً 

فرمانى به سيستم ارسال نگردد.
-  از دمايى كه سيستم در آن در حال كار مى باشد، اطمينان حاصل كنيد كه اين مقدار بايد در 

بازه مجاز اعالم شده توسط توليد كننده باشد.
- سيستم را در فضايى كه داراى اتمسفر اشتعالزا مى باشد، نصب نكنيد.

با درهاى ديگر تركيبى هستند نمى تواند نصب گردد، مگر اينكه  - سيستم در فضاهايى كه 
سيستم بتواند در باز بودن درب ديگر نيز فعال شود.

- حتماٌ حداقل يكى از تجهيزات روشنايى هشدار دهنده را در محل مناسب كه ديد خوبى دارد 
نصب نماييد.

مانع حركت  ولى  باشند  ديد  در  كه  محلى نصب شوند  در  بايستى  كنترلى  تجهيزات  - هرگونه 
سيستم نشوند، همچنين برخى از تجهيزات بايستى در محلى نصب گردند كه در دسترس افراد 

عادى نباشند.
- اگر هيچگونه دستورالعملى موجود نمى باشد، نحوه خالص كردن و كاركرد دستى سيستم با يك 

ليبل به آن متصل گردد.
- كليه تجهيزات ايمنى و كنترلى بايستى با استاندارد  EN12978  نصب گردن

- يك ليبل ” بچه ها را از محدوده كارى درب دور نگهداريد“ را به درب متصل نماييد.
- بصورت متناوب خاصيت برگشت پذيرى سيستم در هنگام برخورد با مانع رابا گذاشتن يك 

مانع در 5 سانتى متر مانده به كف، بررسى نماييد.

2 )  توضيحات عمومى
سيستم ائوس 120 براى رسيدن به هدف نصب و تعميرات سريع از پروتكل EELINK بهره مى 
برد. اين سيستم براى دربهاى سكشنال اتوماتيك، دربهاى زير سقفى كه بصورت كامل به بيرون 
باز مى شوند و از فنر بهره مى گيرند، دربهاى زير سقفى با وزنه تعادل و دربهاى زير سقفى كه 
از بازوى بكسل مناسب استفاده مى كنند، مفيد مى باشد. اين سيستم براى دربهاى زير سقفى 
با حداكثر ارتفاع 3 متر بايستى مورد استفاده قرار گيرد. اين سيستم بدون نياز به تغييرى در 
ساختار دربهاى دستى بر روى آنها نصب مى گردد. گيربكس غير برگشتى سيستم باعث مى شود 
درب در موقعيت بسته شدن قفل شود. تابلو فرمان ديجيتال سيستم موتور و تجهيزات ايمنى 

را كنترل مى نمايد. 

3) مشخصات فنى
3.1 ) اپراتور سيستم

4 ) نصب سيستم ائوس 120

4.1) تستهاى اوليه
- بررسى شود كه درب بدرستى فنر آن باالنس شده باشد.

- حركت كردن روان درب در كل مسير، بررسى شود.
- اگر درب به تازگى نصب نشده است، وضعيت ظاهرى كليه متعلقات بررسى شود.

- قطعات معيوب و خراب تعويض با تعمير گردند.
- كاركرد مطلوب سيستم اتوماسيون كامالً وابسته به شرايط درب و متعلقاتش مى باشد.

- قبل از نصب موتور، هرگونه طناب يا زنجير اضافه يا بالاستفاده از سيستم جداشود.

4.2) نصب
پس از بازكردن بسته بندى محصوالت، كه توسط اقالمى مانند كارتن، نايلون و . . .صورت گرفته 

است، اين مواد را مطابق قوانين آن منطقه دفع نماييد.
1) قفل نصب شده دستى بر روى درب از آن جدا شود.

به ريل  پيـچ هاى مخصوص  توســط  باشند،  ريل اصلى مى  نگهدارنده  كه  فلزى  2)براكت هاى 
اصلى   وصل شوند، دقت شود كه پيــچها سفت نشوند، تا بتوان براى تنظــيم دقــيق، آنها را 

(E 12 شكل)  چرخاند
و  منطبق  اصلى  ريل  با  را  درب  ميانى  نقطه  نمود،  نصب  صحيح  را  ريلها  بتوان  اينكه  براى   (3

سوراخهاى داخلى آن بر روى سقف عالمتگذارى شود.
دقت بعمل آيد تا بين ريل اصلى سيستم و پانلهاى درب، فاصله اى بين 108 ميلى متر تا 166 
ميلى متر قرارداده شود(شكل 14).اگر اين مورد صدق نمى كند، از براكتهايى كه نمونه آن در 
پليت  باشد،  اين مقدار مى  از  اگر فاصله كمتر  نماييد.  نمايش داده شده، استفاده  شكل 10 

كشنده بايد كوتاه شود.
4) سقف را با مته شماره 10، متناسب با عالمتگذارى هايى كه در مرحله قبل انجام داده ايد، 

سوراخكارى كنيد و رولپالگ را نصب نماييد.
5) به كمك يك ساپورت مناسب، سر موتور را به سمت باال كشيده، پيچهاى ريل اصلى را به 
نمود  به فريم اصلى درب متصل  توان  را مى  نگهدارنده اصلى ريل  نماييد.  براكت ها متصل 
(B 9 شكل).يا در صورت سر درب مستحـكم ، با رولپالگ به سر درب متصل نمود ،(A 9 شكل)

6) باقى قسمتها رانيزتوسط براكت به سقف ، تكه به تكه متصل نماييد.(دقت كافى بعمل آيد تا 
آسيبى به تجهيزات وارد نشود)

7) موتور را به سمت باال بكشيد تا به حد الزم از سقف برسد، سپس پيچ آن را وارد كنيد تا ريل 
اصلى قفل شود.

8) در حالتى كه موتور بصورت مستقيم به سقف فيكس نمى شود، از براكت شكل C 10، براى 
وصل كردن استفاده شود. قبل از سوراخكارى، محل سوراخها عالمتگذارى شود.

9) در حالتى كه ريل از دو نيم تشكيل شده است، شكل 13 براى فيكس كردن مشاهده شود.
10) پليت اتصال به پانل را خالص كنيد و براكت هاى آن را به پانل درب همانند شكل 14 
متصل نماييد. فاصله بين ريل و پانل درب بين 108 تا 166 ميلى متر مى باشد. در حالتى كه 
اين فاصله بيشتر مى باشد، بايستى با براكتها موتور را پايين تر آورد. در حالتهاى كمتر، بايستى 

پليت كوتاه شود.
11) نحوه نصب پليت و پايه آن به پانل بررسى شود، زيرا اين قطعه نقش مهمى در كشش درب 

ايجاد مى كند
12) برچسب ايمنى را در نقاط خطرناك بچسبانيد(شكل 5)

5 ) تنظيم كشش زنجير( ائوس 120)
زنجير اپراتور نصب شده، بايد ضمن كاليبره شدن مورد بررسى قرار گيرد و همانند شكل 15 

مورد تنظيم قرار گيرد.
توجه !قطعه ضد گسستگى فنر، هرگز نبايستى كامًال فشرده شود. با دقت مورد بررسى قرارگيرد تا 

فنردر هنگام كاركرد، كامًال فشره نشود.

6 )نصب و راه اندازى الكتريكال(شكل 16)
M) اپراتور

Ftّ) فرستنده چشم ايمنى
Fr) گيرنده چشم ايمنى

T) ريموت
اتصاالت بين تجهيزات ايمنى و وسايل كنترلى براى رسيدن به موتور منظم گردد، كابل ولتاژ 

اصلى كامالً از تجهيزات ولتاژ پايين بوسيله نگهدارنده هاى مناسب، مجزا گردد.(شكل 8)

 طول ريل طول كشش مفيد
 طول ريل

 طول كشش مفيد
 طول كشش مفيد

شكل 1 مشاهده شود...............................................................................................................:I بعاد
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فارسىراهنماى نصب

 ( )
) زمــان خـــود كـــار بسته شدن  - )  [ 40s ] 

) گشتـــاور در بـازشو  -  ) [ 50% ] 

) گشتـاور در بـسته شو  - ) [ 50% ]  

) بـــازشــــــو جــــزئى - ) [ 1.0 m ]  

)    زون - ) [ 0 ] 

) ســرعت درب در هنـــگام بــــــاز شدن - ) [99%] 

) سـرعت درب در هنـــگام بسته شدن - ) [99%] 

) فاصله پيموده با سرعت كم - ) [007] 

) زمـــان خـــودكار بستـــه شدن - ) [ OFF ]
ON: در صورت روشن بودن درب پس از سپرى شدن زمان خودكار بسته مى شود

- 3 Step (3 Step) [OFF]
ON:  تابع سه استپ مطابق با توضيحات زير فعال مى شود  

باز مى شود................................................................................................درب بسته  

بسته مى شود................................................................................................درب باز  
توقف كرده و جهت حركت را تغيير مى دهد.................................در هنگام بسته شدن  
باز مى شود .................................................................................پس از فرمان توقف  

) فرمان استــارت / بازشــــو  - ) [ OFF ]

) پيش هشدار  - ) [ OFF ]

) تاثير چشمهاى ايمـنى در باز شدن  - ) [ OFF ]

OFF:  

) تست چشم ايمنى - ) [ OFF ]

) پايه14.15به عنوان كانال دوم يا چراغ هشدار  - ) [ ON ]
ON: 

OFF: در اين حالت خروجى به عنوان كانال دوم ريموت فعال مى شود
) كدينگ فيكس  - ) [ OFF ]

)  قابليــت كــــددهى ريموت به ريموت  - ) [ ON ]
ON: در صورت روشن بودن قابليت كددهى ريموت به ريموت فعال مى شود

4 -  EOS 120 VENERE D

D
81

15
26

 0
01

00
_0

1

ليست منو اصلى دستگاه به همراه زير شاخه هاى هر منوى اصلى در كنار شرح آن  در ادامه 
آورده شده است

مقدار از پيش تعيين شده هر گزينه داخل براكت نمايش داده شده است [0]
پيغامى كه نمايشگر متناظر با هر گزينه نمايش مى دهد كنار هر براكت نمايش داده شده است

به شكل A  و B براى نحوه انجام تنظيمات دقت شود.

l : ...............................................................................24V~ (180mA max) ولتاژ تجهيرات ايمنى   
........................................................................................24V~ Vsafe VENERE D (180mA max)
در بازشو و بسته شو........................................................................................:l محدوديت گشتاور
از 1 تا l:........................................................................................... 180 زمان خودكار بسته شدن
l:........................................................................................................24V~ max 25W فالشر ايمنى
l:...........................................................................................................................90s  زمان روشنايى
l:..................................................frequency 433.92 MHz ريسيور راديويى با كددهى رولينگ
الگوريتم رولينگ كد.............................................................................................:l  سيستم كدينگ
  چهار ميليارد...............................................................................................................:l تعداد تركيبها
l:.......................................................................................................50Ohm (RG58)امپدانس آنتن
l:.......................................................................................62 بيشترين تعداد ريموت قابل كد دهى

ترمينال

JP2 سيم بندى ترانس

JP10 سيم بندى موتور

1-2 وروودى آنتن براى ريسيور

3-4  

3-5

3-6

3-7

8-9

10-11

12-13

16-17

7) برد كنترل VENERE D (شكل 17)

7.1) ترمينال برد (شكل 17)

توجه !براى نصب و راه اندازى سيستم، استانداردهاى جريان و اجزاى اصلى فنى رعايت شود.
سيمهايى كه داراى ولتاژ سطح بسيار پايين (24 ولت) مى باشند، بايستى بصورت فيزيكى از 
سيمهاى ولتاژ پايين جداسازى شوند، يا با عايق حداقل 1 ميلى مترى جداسازى شوند. سيمهاى 

نزديك هر ترمينال بايستى با يك كمربند در كنار هم محكم شوند.

8 )برنامه ريزى
است،  گرديده  نصب  سيستم  روى  بر  كارخانه،  تنظيمات  با  كه  ميكروپروسسورى  فرمان  تابلو 
داراى تنظيمات با شرايط استاندارد مى باشد. اين پارامترهاى از پيش تعيين شده فقط توسط 

دستگاه پروگرامر قابليت تغيير را خواهند داشت.
 اگر مى خواهيد از طريق دستگاه پروگرامر سيستم را برنامه ريزى نماييد، حتماً دستورالعمل آن 
 UNIFLAT را به دقت مطالعه فرماييد. برا ى اين هدف، دستگاه پروگرامر را از طريق اينترفيس
پارامترها  گزينه  به  ورود  با  و  شده  دستگاه  كنترل  منو  وارد  نماييد.  متصل  فرمان  تابلو  به 
PARAMETERS مقادير عددى دلخواه خود راوارد نماييد. براى اطالع و تغيير توابع، به گزينه 

LOGIC وارد شويد. 
اگر از پروگرامر استفاده نمى كنيد مى توانيد از روى برد با قابليتى كه بر روى آن در نظر گرفته 

شده است، برد را برنامه ريزى نماييد. 
براى آگاهى از پارامترها، توابع و  . . .  در منوى سيستم، ليست اين گزينه ها به ترتيب به همراه 

توضيحات آن در ادامه آورده شده است.

8.1) تنظميات
بوسيله پروگرامر تعبيه شده بر روى برد به همراه صفحه نمايشگر، مى توانيد كليه گزينه هاى 

منوى تابلو فرمان VENERE D را تغيير دهيد.
اين تابلو فرمان داراى 3 شستى براى حركت بين منو و تغيير و تاييد گزينه ها مى باشد.

+        حركت درون منو/ اضافه كردن مقدار
-        حركت درون منو / كم كردن مقدار

OK      تاييد
فشار دادن همزمان دو شستى + و - با هم، يك پله منو را به عقب بر مى گرداند. 

مــنـــوى  داخــل  كــه  وقـتــى  هـمـزمــان  بـطـور   - و   + شســتـى  اگــر 
 PARAMETERS-LOGIC-RADION-LANGUAGE-DEFAULT-AUTOSET-LIMIT SWITCH)اصلى
ADJUSTMENT) قرار داريد فشرده شود، شما برنامه ريزى را به پايان رسانيده ايد و نمايشگر 

خاموش شده وگزينه END ظاهر مى شود.
تغييرات زمانى ذخيره مى شوند كه شستى OK را پس از تغيير بفشاريد. با فشار دادن OK براى 

بار اول ، وارد منو مى شويد و نمايشگر اطالعات زير را نمايش خواهد داد.
- ورژن نرم افزار تابلو فرمان

- تعداد كاركرد سيستم ( رقم نمايش شده بايستى در 1000 ضرب گردد و تا زمانى كه به 
1000 نرسيده است نمايشگر 0000 را نمايش مى دهد)

- تعداد كاركرد سيستم پس از آخرين تعمير( رقم نمايش شده بايستى در 1000 ضرب گردد 
و تا زمانى كه به 1000 نرسيده است نمايشگر 0000 را نمايش مى دهد)

- تعدا ريموت هاى كد گرفته بر روى سيستم
نماييد و سريعتر وارد منو  اين اطالعات چشم پوشى  از  اجازه مى دهد كه   OK فشردن مجدد 

اصلى شويد.

شرح

فيوزها  شكل 17 مشاهده شود

(N.O.) پايه ورودى فرمان استارت

(N.C.) پايه ورودى فرمان استاپ سيستم، توقف دائم (در صورت عدم استفاده پل شود) 

(N.C.) پايه ورودى فرمان چشم ايمنى (در صورت عدم استفاده پل شود) 

24 V~, 25W خروجى فالشر

24 V~ 180mA 
خروجى 24 ولت براى تغذيه تجهيزات جانبى مانند چشم ايمنى و  . . . 

24 V~ 180mA 
خروجى 24 ولت ايمن براى تغذيه تجهيزات جانبى (فقط در زمان كاركرد خروجى فعال است) 

(.N.O)پايه ورودى فرمان  خطاى چشم ايمنى  

پايه ورودى فرمان نيمه بازشو  

8.2) منوى پارامترها

توسط اين پارامتر زمان خودكار  بسته شدن از 1 تا 180 ثانيه قابل تنظيم مى باشد.

توسط اين پارامتر گشتاور موتور در بازشو از 1 تا 99 درصد حداكثر مقدار خود قابل تنظيم مى باشد.
به عبارتى توسط اين پارامتر حساسيت برخورد با مانع تنظيم مى گردد

توسط اين پارامتر گشتاور موتور در بسته شو از 1 تا 99 درصد حداكثر مقدار خود قابل تنظيم مى باشد.
به عبارتى توسط اين پارامتر حساسيت برخورد با مانع تنظيم مى گردد

توجه !در حالت برخورد با مانع درب توقف كرده و 1 ثانيه در جهت معكوس حركت مى كند.
اين پارامتر بايستى بر اساس استانداردهاى موجود تنظيم گردد. تنظيم نادرست اين پارامتر
باعث بروز سانحه براى افراد، حيوانات يا اشيـايى كه از درون درب در حال عبور مى باشند،

مى شود.

توسط اين پارامتر مقدار بازشو جزئى در هنگام ارسال فرمان بازشو جزئى از 10 سانتى متر(0.001) تا 6 متر 
(006.0) قابل تنظيم مى باشد

براى سريال كردن چند درب و ارسال فرمان جمعى، توسط اين پارامتر زون هر درب بين عددى از 0 تا 127 
قابل تنظيم مى باشد.

سرعت كاركرد سيستم در باز شو توسط اين پارامتر قابل تنظيم مى باشد.
مقدار تنظيم شده درصدى از حداكثر مقدار مى باشد.

اين مقدار از 50 تا 99 درصد قابل تنظيم مى باشد.

سرعت كاركرد سيستم در بسته شو توسط اين پارامتر قابل تنظيم مى باشد.
مقدار تنظيم شده درصدى از حداكثر مقدار مى باشد.

اين مقدار از 50 تا 99 درصد قابل تنظيم مى باشد.

مقدار مسافتى كه نياز هست، درب با سرعت آرام در هنگام باز و بسته شدن به حركت خود ادامه دهد 
توسط اين پارامتر تنظيم مى گردد.

اين مقدار بر حسب سانتى متر مى باشد
توجه !تغيير در هر يك از پارامترهاى زير

- سرعت باز شدن
- سرعت بسته شدن

-فاصله پيموده با سرعت كم
باعث مى شود سيستم در يك سيكل كارى بازشو و بسته شو را با سرعت كم طى نمايد و بر

 روى نمايشگر گزينه SET نمايش داده شود.

8.3) منوى توابع

در صورت خاموش بودن اين قابليت اجرا نمى شود

OFF:  تابع سه استپ غير فعال مى شود  

:فرمان استارت تاثير زير را خواهد داشت

توقف و انتظار براى زمان خودكار بسته شدن..................................در هنگام باز شدن  

در صورت روشن بودن ، فرمان استارت در طول باز شدن تاثيرى نخواهد داشت
در صورت خاموش بودن اين قابليت اجرا نمى شود

در صورت روشن بودن ، فالشر 3 ثانيه زودتر از حركت درب روشن مى شود
در صورت خاموش بودن اين قابليت اجرا نمى شود

در صورت روشن بودن ، در هنگامى كه مانعى در بين چشمها قرار مى گيرد، چشم در بازشو
عمل نمى كند و فقط در بسته شو جهت حركت را تغيير مى دهد
در صورت خاموش بودن ، در هنگامى كه مانعى در بين چشمها قرار مى گيرد، چشم در بازشو
 و بسته شو عمل كرده و در دو حالت درب را متوقف كرده تا زمانى كه مانع رد شود

در صورت روشن بودن ، چشمهاى ايمنى در صورت سيم بندى صحيح تست مى شوند(شكل17)ا
در صورت خاموش بودن اين قابليت اجرا نمى شود

 در صورت روشن بودن؛ پايه 15-14 به عنوان چراغ هشدار باز ماندن در عمل
 كرده و كانال دوم ريموت به عنوان فرمان نيمه بازشو عمل مى كند

در صورت روشن بودن سيستم تحت كدينگ فيكس عمل مى كند
در صورت خاموش بودن سيستم تحت كدينگ رولينگ عمل مى كند
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OFF: در صورت خاموش شدن، اين قابليت اجرا نمى شود
)  تنظيم استارت-فرمان باز - ) [ OFF ]

ON: پايه 3.4 به عنوان فرمان باز شو فعال مى شوند
OFF: پايه 3.4 به عنوان فرمان استارت فعال مى شوند
)  تنظيــم فرمـــان بسته - ) [ OFF ]
ON: پايه 16.17 به عنوان فرمان بسته شو فعال مى شوند
OFF: پايه 16.17 به عنوان فرمان نيمه بازشو فعال مى شوند
) پيــرو / پيشرو - ) [ OFF ]

                                       ( )
-  Add

- Add Start Key ( )

- Add 2ch Key ( )

- Read ( ) 

- Erase List  ( )

- Read receiver code ( ) 

) ايتـاليـايى  - )
) فرانسوى  - )
)آلمـــــــانى  - )
)انگليســى  - )
) اسپانيايى  - )

                                            ( )

STRT = فرمان استارت فعال شده است
STOP = فرمان استاپ (توقف) فعال شده است
PHOT = ورودى چشم ايمنى فعال شده است
SWO = ورودى ميكروسوييچ بازشو  فعال شده است
SWC = ورودى ميكروسوييچ بسته شو  فعال شده است
PED = فرمان نيمه باز شو فعال شده است
OPEN =  فرمان بازشو فعال شده است
CLS =  فرمان بسته شو فعال شده است
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1 راهنماى نصب فارسى
ابتدا ريموتى كه بر روى سيستم كد گرفته است را نزديك به سيستم كرده، دكمه مخفى آن را فشار   –  1

دهيد، سپس دكمه اى كه سيستم با آن كار مى كند را فشار دهيد 
2 – در طول 10 ثانيه وقت داريد تا همين اعمال را بر روى ريموت خام انجام دهيد، ابتدا فشردن دكمه 

مخفى ريموت، سپس دكمه اى كه مى خواهيد با آن سيستم كار كند
سيستم پس از 10 ثانيه از برنامه خارج شده و ريموت جديد آماده به استفاده مى شود.در اين حالت نيازى 

به باز كردن باكس تابلو فرمان نمى باشد.

ON: تابلو فرمان به عنوان پيشرو (مستر) در نظر گرفته مى شود
OFF: تابلو فرمان به عنوان پيرو (اسليو) در نظر گرفته مى شود

8.5) منوى زبان سيستم

از اين گزينه براى اضافه كردن يك ريموت به حافظه ريسيور استفاده مى شود. يكبار كه ريموت كد مى گيرد، 
در حافظه سيستم شماره اى بين 1 تا 64 تخصيص مى يابد

از اين گزينه براى كددهى ريموت به عنوان فرمان استارت استفاده مى شود

از اين گزينه براى كددهى ريموت به عنوان كانال دوم ريموت استفاده مى شود

اگر ريموتى بر روى سيستم كد گرفته باشد، توسط اين گزينه شماره ريموت كه در حافظه ثبت شده و شماره 
شستى كه بر روى حافظه كد گرفته است، نمايش داده مى شود

توسط اين گزينه كليه ريموت هاى كدگرفته در حافظه سيستم پاك مى شوند

توسط اين گزينه كد ريسيور سيستم نمايش داده مى شود

8.4) منوى راديو

توسط اين گزينه در منوى اصلى، زبان سيستم را مى توان به زبانهايى كه در ادامه ليست شده است، تغيير 
داد. تعداد 5 زبان در منوى سيستم وجود دارد

براى استفاده بهتر از اين راهنماى نصب، و براى نمايش هرآنچه كه در اين راهنما ديده مى شود
بر روى نمايشگر تابلو فرمان، ابتدا زبان سيستم را به انگليسى تغيير دهيد.

زبان پيش فرض سيستم زبان ايتاليايى مى باشد.

8.6) تنظيمات كارخانه
توسط اين گزينه كليه تنظيمات سيستم به حالت اوليه كارخانه بر مى گردند. پس از اجراى اين فرمان، نياز 

مى باشد كه توسط گزينه AUTOSET پارامترهاى مورد نياز تنظيم شوند.

8.7) عيب يابى و مانيتورينگ

نمايشگر تابلو فرمان VENERE D اطالعات مفيدى در مورد كاركرد سيستم در هنگام كاركرد عادى يا بروز خطا 
نمايش مى دهد

 عيب يابى

در حالتى كه سيستم با خطـا يا خرابى مواجه شده است، نمايشگر تابلو فرمان، خطاى بوجود آمده را نمايش 
مى دهد در ادامه ليست خطاهاى سيستم بيان شده است

تابلو فرمان VENERE D در هنگام برخورد با مانع درب را متوقف نموده و فرمان حركت در جهت معكوس را 
صادر مى نمايد تا زمانى كه بر روى نمايشگر خطاى  AMP نمايش داده شود.

مانيتورينگ

در هنگام باز شدن و بسته شدن، نمايشگر چهار رقم را نمايش مى دهد كه دو به دو توسط يك نقطه از هم 
جدا شده اند. شماره هاى بصورت آنالين با حركت درب تغيير مى كنند. رقم اول گشتاورى است كه موتور 
براى حركت نياز دارد و نمايش داده مى شود. رقم دوم عددى است كه در پارامترهاى سيستم تنظيم شده 
است. اگر رقم اول بسيار نزديك به رقم تنظيم شده باشد، امكان بروز خطا در سيستم باال مى رود. لذا 
از مقدارى كه موتور طلب مى كند تنظيم گردد كه در  تا %15 بيشتر  پارامتررا 5  پيشنهاد مى شود رقم 

كاركرد مداوم سيستم با خطا مواجه نشود

8.8) عيب يابى خطاها 

ER 01 خطا در تست چشمهاى ايمنى رخ داده است
   

ER 10 خطا در قسمت مداركنترل موتور رخ داده است

ER 11 خطا در خواندن جريان موتور رخ داده است

8.9) تنظيم خودكار پارامترها

درب را در موقعيت بسته كامل قرار دهيد
(B شكل) را اجرا كنيد VENERE D در منوى اصلى تابلو فرمان AUTOSET  گزينه -

- به محض فشردن شستى OK پيغام ”....... .......“ بر روى نمايشگر نمايش داده مى شود و 
تابلو فرمان موتور را براى يك سيكل كامل كارى فعال مى كند(درب باز شده و سپس بسته مى 
شود) در اين سيكل كارى حداقل گشتاورى كه براى حركت درب نياز مى باشد، بر روى تابلو 

فرمان خودكار تنظيم مى گردد.
در هنگامى كه سيستم اين سيكل را انجام مى دهد، بايستى مانعى در جلوى چشمهاى ايمنى 

قرار نگيرد و فرمان استارت يا استاپ به تابلو فرمان صادر نشود.
پس از اتمام شدن سيكل خودكار درب، سيستم بهينه ترين گشتاور را تنظيم مى نمايد. با اين 

وجود مى توانيد پارامترها را بر اساس نياز خود، تغيير دهيد.

8.10) تنظيم محل ابتدا و انتهاى مسير حركت درب

تابلو فرمان VENERE D داراى قابليت تنظيم مسير بازشو و بسته شو بصورت ديجيتال به كمك 
انكودر مى باشد، كه بايستى درهنگام نصب سيستم صورت پذيرد.

در شكل 18/19 و شكل B نحوه برنامه ريزى برد براى اين منظور  نمايش داده شده است.
 OK رفته و بر روى آن B براى تنظيم مسير به آخرين گزينه منو نمايش داده شده در شكل -

كنيد.
- وقتى پيغام CLOSE بر روى نمايشگر ظاهر شد، درب را بوسيله فشردن شستى هاى UP و 
 OK به موقعيتى كه مى خواهيد درب در موقعيت بسته به آن برسد، برسانيد و شستى DOWN

را فشار دهيد تا موقعيت بسته شو درب در حافظه ذخيره گردد.
- وقتى پيغام OPEN بر روى نمايشگر ظاهر شد، درب را بوسيله فشردن شستى هاى UP و 
DOWN به موقعيتى كه مى خواهيد درب در موقعيت باز به آن برسد، برسانيد و شستى OK را 

فشار دهيد تا موقعيت باز شو درب در حافظه ذخيره گردد.
در نهايت استاپر مكانيكى را مانند شكل 18 (6A-B)  در موقعيتى كه درب باز مى شود، بوسيله 

پيچ محكم نماييد.

9 )  كاركرد در مواقع اضطرارى

در حالتى كه برق سيستم قطع شده است با سيستم دچار خرابى شده است، كاركرد سيستم 
بايستى با دست با كشيدن طناب متصل به ريل سيستم، صورت پذيرد(شكل1) براى گاراژهايى 

كه درب خروجى ديگرى ندارند، الزم است از كليد خالص كن خارجى استفاده نمايند(شكل 2)

10 )  بررسى سيستم اتوماسيون 

             
                  قبل از اينكه سيستم اتوماسيون را راه اندازى نماييد، نكات زير مورد بررسى دقيق 

قرار گيرد.
كننده  ميكروسوييچهاى مشخص  و  ايمنى  لبه  ايمنى،  قبيل چشمهاى  از  ايمنى  تجهيزات  كليه   -

مسير مورد تست قرار گيرند.
- فشارى كه درب در هنگام برخورد به مانع وارد مى كند مورد بررسى قرار گيرد تا در صورت 

بروز حادثه فشارى كه مورد نياز است وارد شود.
- بررسى كنيد كه فنر سفت كننده زنجير كامالً فشرده نباشد.

-از باز شدن درب بصورت دستى به راحتى اطمينان حاصل نماييد.
-فرمان بازشو و بسته شو توسط ريموت را چك نماييد.

- توابعى را كه مورد تغيير قرار داده ايد بررسى نماييد تا از كاركرد آن مطابق ميل خود، اطمينان 
حاصل كنيد.

11 )  تعويض فيوز

             
                 برق اصلى سيستم را قطع نماييد.

محافظ پالستيكى فيوز را از محل خود خارج نماييد، فيوز را همانند شكل 25 از جاى خود خارج 
كرده و پس از تعويض آن با فيوز نو، آن را در سر جاى خود قرار داده و محافظ پالستيكى رادر 

محل خود قرار دهيد.

12 )  نگهدارى

ابتدا قبل از هرگونه تعميرات و نگهدارى بر روى سيستم برق اصلى را قطع نماييد.
-بصورت متناوب فشار زنجير را مورد بررسى قرار دهيد
-بصورت متناوب چشمها و تجهيزات ايمنى را نظافت كنيد

- در هنگامى كه با خرابى مواجه شديد، برق اصلى را قطع نماييد و از يك تكنسين آموزش ديده 
(نصاب) براى تعميرات سيستم كمك بگيريد. در اين هنگام خالص كن دستى درب رافعال كنيد 

و از درب بصورت دستى استفاده نماييد.

https://alborzsanat.com
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ورژن نرم افزار سيستم

تعداد كاركرد سيستم (×1000)

تعداد كاركرد از آخرين تعمير (×1000)

تعداد ريموتهاى كد گرفته روى سيستم

دسترسى به منو سيستم

شستىOKرافشاردهيد

A شكل

عالئم

مقدار پيش فرض
افزايش/كاهش پارامتر
خاموش/روشن تابع

تاييد پارامتر

حركت در منوى سيستم

پيغام تاييد تغييرات اعمال شده

پيغام خطا در تغييرات اعمال شده

پيغام ”انتظار“ براى ورود اطالعات

باقى منو در ادامه
B شكل

https://alborzsanat.com
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B شكل

ادامه منو از 
A شكل

دكمه P1 را همزمان فشار دهيد دكمه P1 را رها كنيد

دكمه T را كه مى خواهيد 
كد بگيرد، فشار دهيد

دكمه P1 را همزمان فشار دهيد

دكمه T را كه مى خواهيد 
كد بگيرد، فشار دهيد

دكمه P1 را رها كنيد

دكمه T را كه مى خواهيد 
كد آن را ببينيد، فشار دهيد

https://alborzsanat.com
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شكل 1 شكل 2

شكل 3 شكل 4

شكل 5

شكل 7

شكل 6
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شكل 8

پيچ خودكار

A 9 شكل

B 9 شكل

رولپالگ

شكل 10 شكل 11

الگوى برش با مقياس 1:1

پيچ خودكار
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شكل 12

رولپالگ

شكل 13

شكل 14
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1 شكل 15 شكل 16

شكل 17

A 17 شكل

المپ روشنايى پاركينگ

فيوز

كانكتور پروگرامر

محل عبور كابل
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شكل 18

شكل 19

تنظيم كورس حركت درب و شناسايى محل توقف در باز شو  و بسته شو

بسته شدن باز شدن

 تنظيم گشتاور باز شدن و بسته شدن بوسيله تنظيم خودكار
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شكل 20

مراحل كددهى ريموت به ريموت

ريموتى كه در حال حاضر
كد دارد و كار مى كند

شستى كه با آن 
درب را باز مى كنيد

ريموتى كه مى خواهيد
كد دهيد

شستى كه مى خواهيد
با آن درب را باز كنيد

A 20 شكل

شكل 21 شكل 22 شكل 23 شكل 24

شكل 25

فيوز

حداكثر
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شكل 26

اسمبل پوششهاى ابتدايى و انتهايى مسير موتور ائوس 120
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