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وصف المنتج
المكونات  1صورة

الشرحالعددالرقمالشرحالعددالرقم
حزقة�156HU8رأس�المحرك11
محور162غطاء�رأس�المحرك21
حلقات�تأمين172غطاء�اإلضاءة�المدمجة31
برغي�ذاتي�الثقب�قطر�1948x4ركاب�ساند41
برغي�للبالستيك�قطر�20212x3,5ركاب�الباب51
قضيب�أحادي�الكتلة21a1زاوية�التثبيت�بالسقف62
قضيب�من�جزأين21b1زاوية�تثبيت�رأس�المحرك72
ُكميم21b11آلية�الفصل�اليدوي�للحركة81
برغي�ذاتي�التشكل�قطر�21b288x4ذراع�الوصل91

حزقة��HM8ذاتية�التوقف222مصد�الحد�الطرفي101
زاوية232وسادة�تثبيت�الجنزير114
حلقة�مباعدة241ضفيرة�منبع�الطاقة121
134H M8x16252برغي�Keygoجهاز�التشغيل�عن�بعد�
144H M8x12261برغي�بحلقة�زنق�BA15sلمبة��24ڤلط��21واط�نوع�

مجال االستخدام  2صورة
أنواع األبواب )صورة 2(

A:�باب�قالب�بارز.
 B: �باب�شرائحي:�

 .réf: 9009390�»إذا�كان�المقطع العلوي�للوحة�من�نوع�خاص،�استخدم�»ركاب�تثبيت�للباب�الشرائحي�- 
.réf: 2400873�»إذا�كانت�مساحة�الباب�أكبر من 10 م2،�استخدم�»مهايئ�الباب�الشرائحي�-

 C:�الباب�الجانبي:�
 -��لتركيبه�على�سور�داعم،�استخدم:�

 -�قضيب�نقل�بسير�
.réf.: 9014481�»الذراع�المعقوف�القابل�للضبط«�-

 -��للتركيب�بالسقف،�استخدم:�
.réf.: 9014482�»الذراع�المفصلي«�-

.réf.: 2400459�»باب�مصراعي.�استخدم�»طقم�الباب�المصراعي :D
 E:��باب�نصف�منفصل�وغير�منفصل�استخدم:�

 -�قضيب�نقل�عالي�األداء�
.réf.: 2400458�»طقم�باب�نصف�منفصل�وغير�منفصل«�-

قد�يتعذر�التحريك�اآللي�لبعض�من�هذه�األبواب،�يرجى�استشارة�خدمة�الدعم�الفني�بشركة�سومفي.

نقاط عامة
 .)EN�60335-2.95هذا�المنتج�مطابق�لمواصفة�»السالمة،�القواعد�الخاصة�بمحركات�أبواب�الجراجات�ذات�الفتح�الرأسي�المستخدمة�في�البنايات�السكنية«�)المواصفة�

.EN 12453و��EN�13241-1هذا�المنتج�الذي�تم�تركيبه�وفقا�للتعليمات�الموضحة�وعلى�نحو�مطابق�»لبطاقة�فحص�التركيب«،�يتطابق�في�تركيبه�مع�المواصفتين�
تهدف�التعليمات،�الواردة�في�دليلي�تركيب�واستعمال�هذا�المنتج،�إلى�تحقيق�المتطلبات�التي�تضمن�سالمة�األشخاص�والممتلكات�وكذلك�استيفاء�المواصفات�المذكورة.�في�
حالة�عدم�االلتزام�بهذه�التعليمات،�لن�تتحمل�شركة�سومفي�أّية�مسؤولّية�عن�األضرار�التي�قد�تحدث.�ينبغي�تركيب�المحرك��Dexxo Proداخل�الجراج�مع�نظام�ذي�وحدة�

تحكم�احتياطية�مدمجة.
نقر�نحن�شركة�سومفي�بأن�هذا�المنتج�موافق�للمتطلبات�األساسية�والبنود�األخرى�ذات�الصلة�التي�تنّص�عليها�المواصفة�EC/1999/5.�يمكنكم�االطالع�على�إعالن�المطابقة�

بموقع�اإلنترنت�)www.somfy.com/ce �(Dexxo�Pro.�يمكن�استخدام�هذا�المنتج�في�االتحاد�األوروبي�وفي�سويسرا.

إرشادات السالمة
تنبيه

تعليمات�هامة�للسالمة.�ينبغي�اتباع�جميع�التعليمات،�ألن�التركيب�الخاطئ�قد�يؤدي�إلى�حدوث�إصابات�خطيرة.

إرشادات السالمة
قبل�تركيب�المحرك،�اخلع�جميع�الحبال�والجنازير�غير�الضرورية�وافصل�أي�جهاز�غير�ضروري�لعملية�التشغيل�اآللي�للباب.�

قبل�تركيب�المحرك،�تحقق�من�الحالة�الميكانيكية�الجيدة�للباب،�ومن�اتزانه�بشكل�سليم�وأنه�ينفتح�وينغلق�على�نحو�صحيح.
احرص�على�وضع�جميع�أزرار�التحكم�على�ارتفاع��1.5متر�من�األرض�بحد�أدنى�وبحيث�تكون�مرئية�من�المدخل�ولكن�بعيدة�عن�األجزاء�المتحركة.

قم�بتثبيت�عنصر�آلية�الفصل�اليدوي�للحركة�على�ارتفاع��1.8متر�من�األرض�بحد�أقصى.
في�حالة�وجود�تجهيزة�تحريك�متنقلة،�ينصح�بصفها�مباشرة�بالقرب�من�الباب.

ثبت�بطاقة�آلية�اإلصالح�اليدوي�لألعطال�بشكل�دائم�بالقرب�من�تجهيزة�التحريك�الخاصة�بها.
ثبت�ملصقات�التحذير�من�السحق�بشكل�دائم�بالقرب�من�أجهزة�التحكم�الثابتة،�إن�وجدت،�على�نحو�ظاهر�تماماً�للمستخدم.

بعد�التركيب،�تأكد�من�ضبط�اآللية�بشكل�سليم�ومن�تغيير�المحرك�التجاه�حركته�عند�مصادفة�الباب�لعائق�ما�على�ارتفاع��50ملم�من�األرض.
بعد�التركيب،�تأكد�أن�أجزاء�الباب�ال�تتجاوز�أعلى�الرصيف�أو�الممر�الذي�قد�يصل�إليه�المارة.

بعد�التركيب�تأكد�أن�المحرك�يمنع�أو�يوقف�حركة�الفتح�عند�تثبيت�كتلة�تزن��20كلغ�بوسط�الحافة�السفلية�للباب.
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ارتفاع النظام  4صورة
قم�بقياس�المسافة�”D“�بين�أعلى�نقطة�للباب�والسقف.

إذا�تراوح�الطول�”D“�بين��35و��200ملم،�فيمكنك�تثبيت�النظام�مباشرة�بالسقف.
إذا�كان�الطول�”D“�أكبر�من��200ملم،�فيجب�تثبيت�النظام�بحيث�يتراوح�االرتفاع�”H“�بين��10و��200ملم.

شرح خطوات التركيب المختلفة  5 إلى 15صورة
تثبيت ركاب ساند وركاب الباب )صورة 5(

.) في�حالة�التثبيت�مباشرة�بالسقف�)سقف�معلق)،�يمكن�تثبيت�الركاب�الساند�بالسقف�مع�إزاحته�إذا�استلزم�األمر�بمقدار��200ملم�بحد�أقصى�عن�الدعامة�)صورة 5- 

تجميع القضيب المكون من جزأين )صورة 6(
]1[ ]2[ ]3[.�قم�بفرد�جزأي�القضيب.

تحقق من عدم تشابك السلسلة أو السير.
 

]4[.�قم�بتجميع�جزأي�القضيب�بواسطة�ُكميم.
]5[.�قم�بتثبيت�المجموعة�بواسطة��8براغي�تثبيت.

]6[.�اربط�الصامولة�لشد�السلسلة�أو�السير.�ينبغي�أن�يكون�مقاس�المطاط�الذي�تعرض�للسحق��18و��20ملم.
ينبغي�عدم�دخول�براغي�التثبيت�في�القضيب�)ال�تثقبه).

في�حالة�التثبيت�الملتصق�بالسقف،�ال�تستخدم�براغي�تثبيت�للُكميم.�

التركيب

أبعاد األبواب )صورة 3(
فيما�يتعلق�بالحد�األقصى�الرتفاعات�األبواب،�يمكن�تعديل�شوط�حركة�المحرك:

• .) برفع�رأس�المحرك�90° )صورة 7- 
بتثبيت�ركاب�ساند�بالسقف�مع�رجوعه�عن�الدعامة�بمقدار��200ملم�بحد�أقصى.�)صورة 5-  ( •
من�خالل�قطع�ذراع�الوصل. •

الفحوصات األولية
ينبغي�أن�يتحرك�باب�الجراج�يدوياً�بطريقة�سلسلة�دون�أية�مقاومة.�تحقق�من�حالته�الميكانيكية�الجيدة�)البكرات،�الدعامات…)�و�)قوة�شد�الزنبرك).

أية تدخالت يتم إجرائها على زنبركات الباب قد تمثل خطورة )سقوط الباب(.
 

المكونات�الهيكلية�للجراج�)الجدران،�الدعامة،�الجوانب�الداخلية،�العوارض،�قضبان�الباب،...)�تسمح�بتركيب�المحرك��Dexxo Proبثبات�ومتانة.�قم�بتدعيمها�إذا�استلزم�
األمر.

ال�تعمد�إلى�إلقاء�الماء�على�الجهاز.�ال�تقم�بتركيب�المحرك��Dexxo Proفي�مكان�عرضة�لوصول�الماء�عليه.
ينبغي�أن�يكون�الباب�مجهزاً�بمقطع�مرن�لتجنب�التالمس�الصلب�وزيادة�سطح�التالمس.

 (réf.�9012961(إذا�كان�الباب�هو�المدخل�الوحيد�للجراج،�فيجب�اتخاذ�االحتياطات�لذلك�من�خالل�توفير�تجهيزة��فصل�حركة�من�الخارج�)قفل�بمفتاح�للتحرير�من�الخارج�
.(réf.�9001001(واستعمال�بطارية�احتياطية��(réf. 9012962أو�تجهيزة�فتح�من�الخارج�

الصغير الباب� أمان� )طقم� مفتوحاً� الصغير� الباب� يكون� عندما� تحركه� يمنع� بنظام� الجراج� باب� تجهيز� فيجب� األشخاص،� لعبور� بباب�صغير� مجهزاً� الجراج� باب� كان�  إذا�
.)réf. 2400657

.(réf.�9015171(إذا�كان�باب�الجراج�مطالً�على�طريق�عام،�فينبغي�تركيب�آلية�لإلشارة�مثل�المصباح�البرتقالي�
إذا�كان�باب�الجراج�يعمل�في�الوضع�األوتوماتيكي،�يتعين�تركيب�تجهيزات�للسالمة�مثل�الخاليا�الكهروضوئية�)�réf. 9014994أو�réf. 9013647)�وإشارة�من�نوع�

المصباح�البرتقالي.
تحقق�من�عدم�وجود�أجزاء�بالباب�يسهل�بلوغها�وتشكل�خطورة،�قم�بتأمينها�إذا�استلزم�األمر.

قد يتحرك الباب بشكل غير منضبط عند تحرير قفله إذا لم يكن متزناً كما ينبغي.
 

إرشادات السالمة
يجب االلتزام بإرشادات السالمة طوال عملية التركيب بالكامل:

اخلع�الحلي�)األساور،�السالسل�أو�ما�شابه)�أثناء�التركيب. •
عند�القيام�بعمليات�ثقب�ولحام،�يجب�ارتداء�نظارات�خاصة�ووسائل�حماية�مناسبة. •
استخدم�عدة�مناسبة. •
يرجى�توخي�الحذر�في�التعامل�مع�نظام�الحركة�اآللية�لكي�ال�تكون�عرضة�لإلصابات. •
ال�تشرع�في�التوصيل�بمنبع�الطاقة�أو�ببطارية�احتياطية�قبل�انتهائك�من�التركيب. •
احرص�على�عدم�التنظيف�مطلقا�بواسطة�جهاز�تنظيف�بماء�ذي�ضغط�عال. •

بعض النقاط الواجب التحقق منها قبل التركيب
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تجميع القضيب برأس المحرك )صورة 7(

تثبيت المجموعة بسقف الجراج )الصور 8 إلى 10(

التثبيت بالركاب الساند )صورة 8(

التثبيت بالسقف
 �سقف�معلق:�التثبيت�بالسقف�مباشرة�بواسطة�القضيب�)صورة 9(.  •

.) يمكن�إضافة�نقاط�تثبيت�بمستوى�رأس�المحرك�)صورة 9- 
�سقف�منفصل:�إمكانيتان: •

) -�التثبيت�بمستوى�رأس�المحرك�)صورة 10-  �
) -�التثبيت�بمستوى�القضيب�)صورة 10-   

.) لضمان�تثبيت�وسطي�مضبوط�بطول�القضيب،�أو�تثبيت�يتراوح�فيه�البعد��hبين��250ملم�و��550ملم،�استخدم�طقم�تثبيت�بالسقف�réf.: 9014462 )صورة 10-   

تثبيت الذراع بالباب وبالعربة )صورة 11(
]1[. افصل�حركة�العربة�بواسطة�آلية�الفصل�اليدوي�للحركة.

]2[.�حرك�العربة�إلى�مستوى�الباب.
]3[.�قم�بتثبيت�الذراع�بركاب�الباب�وبالعربة.

ضبط وتثبيت مصد الفتح )صورة 12(
 ]1[.��افصل�حركة�العربة�بواسطة�آلية�الفصل�اليدوي�للحركة�وحرك�الباب�إلى�وضع�الفتح.�

ال�تفتح�الباب�كلياً،�ولكن�حركه�بحيث�ال�يصل�إلى�المصدات.
]2[. قم�بتعشيق�المصد�)10)�في�القضيب�ثم�قم�بتدويره�بمقدار�°90.

]3[.�ضع�المصد�في�مواجهة�العربة.
]4[. قم�بإحكام�ربط�برغي�التثبيت�دون�مبالغة.

ال تعمد إلى إحكام ربط برغي التثبيت إلى أقصى حد ممكن. حيث أن المبالغة في إحكام الربط من شأنها إتالف البرغي وعدم انتصاب المصد بشكل سليم.
  

تركيب وسادات لتثبيت الجنزير )صورة 13(
في�حالة�القضبان�ذات�الجنازير�فقط.

هذه�الوسادات�من�شأنها�الحد�من�الضوضاء�الناتجة�عن�احتكاك�الجنزير�في�القضيب.�ضع�كل�وسادة�في�أول�فتحة�من�فتحات�القضيب�من�خارج�الحدود�الطرفية.
احرص�على�إدخال�الوسادة�حتى�النهاية�بحيث�يتخطى�ظفر�التثبيت�إلى�خارج�القضيب.

التحقق من قوة شد الجنزير أو السير )صورة 14(
يتم�توريد�القضبان�بقوة�شد�مضبوطة�مسبقاً�ومختبرة.�إذا�استلزم�األمر،�اضبط�قوة�الشد.

ال ينبغي أبداً ضغط المطاط أو زنبرك الشد تماماً أثناء التشغيل.
 

التوصيل الكهربائي لمنبع الطاقة )صورة 15(
]1[.�قم�بفك�غطاء�المحرك�واخلع�ورقة�الحماية.

]2[.�قم�بتركيب�اللمبة.
]3[.�قم�بالتوصيل�بمنبع�الطاقة.

 قم بتوصيل كبل منبع الطاقة بمقبس مخصص لهذا الغرض ومتوافق مع االشتراطات الكهربائية. ينبغي أن يكون الخط الكهربائي مجهزاً بتجهيزة حماية )مصهر 
أو مفتاح قاطع للدائرة بشدة 16 أمبير( وعنصر حماية تفاضلي )30 مللي أمبير(.

 يتعين وجود وسيلة فصل متعددة األقطاب لمنبع الطاقة: 
 . إما باستعمال كبل لمنبع الطاقة مجهز بمقبس للتيار، 

 . أو بواسطة مفتاح يؤمن مسافة لعزل عناصر التالمس بحد أدنى 3 ملم على كل قطب 
.)EN60335-1 راجع المواصفة(

تحقق من وجود آلية الفصل اليدوي للحركة على ارتفاع 1.80 متر بحد أقصى عن األرض. 
إذا استلزم األمر، قم بتطويل الحبل. 
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ضبط الحد الطرفي والبرمجة األوتوماتيكية  16صورة
في حالة وجود باب مصراعي، قم بتعديل البارامتر P9 قبل الشروع في البرمجة األوتوماتيكية.

 ]1[.  اضغط�على�الزر�”SET“�حتى�تضيء�اللمبة�)لمدة�ثانيتين).�
.“S2”يظهر�في�الشاشة�

]2[.��قم�بإعطاء�أوامر�للباب�بواسطة�األزرار�”+“�أو�”-“�حتى�يتم�تعشيق�مكوك�النقل�على�العربة�ويتحرك�الباب�إلى�وضع�الغلق.
 �الضغط�المتواصل�على�الزر�”-“�يؤدي�إلى�تحرك�المكوك�باتجاه�الغلق.  •

حرر الزر ”-“ قبل أي ضغط زائد للمحرك على الباب.
الضغط�المتواصل�على�الزر�”+“�يؤدي�إلى�تحرك�المكوك�باتجاه الفتح. •

 ]3[.����اضبط�وضع�الغلق�بواسطة�األزرار�”+“�أو�”-“. 
حرر الزر ”-“ قبل أي ضغط زائد للمحرك على الباب.

 ]4[.��اضغط�على�الزر�”OK“�لتفعيل�الحد�الطرفي�للغلق�وبدء�دورة�برمجة�أوتوماتيكية.�
يقوم�الباب�بعمل�دورة�فتح�وغلق.

• .“C1”إذا�كانت�البرمجة�األوتوماتيكية�صحيحة،�يظهر�على�الشاشة�
• .“S1”أما�إذا�كانت�البرمجة�األوتوماتيكية�غير�صحيحة،�يظهر�على�الشاشة�

أثناء�البرمجة�األوتوماتيكية:
إذا�كان�الباب�في�حالة�تحرك،�فإن�الضغط�على�أي�زر�يوقف�الحركة�ويقطع�وضع�البرمجة�األوتوماتيكية. •
�إذا�كان�الباب�متوقفاً،�فإن�الضغط�على�الزر�”SET“�يتيح�الخروج�من�وضع�البرمجة�األوتوماتيكية. •

.“C1”يمكن�الدخول�في�وضع�البرمجة�األوتوماتيكية�في�أي�لحظة�ما�دام�قد�تم�تنفيذ�دورة�البرمجة�األوتوماتيكية�مسبقاً�ويظهر�على�الشاشة�

تخزين أجهزة التشغيل عن بعد للتشغيل على وضع »الفتح الكلي«  17صورة
يمكن�تخزين�حتى��32قناة�لوحدات�التحكم.

تنفيذ�هذا�اإلجراء�على�قناة�مخزنة�مسبقا�سوف�يؤدي�لمحوها.

عند هذه المرحلة من التركيب، يصبح المحرك Dexxo Pro جاهزاً للتشغيل.

البرمجة

 .�الضغط�لمدة�ثانيتين:�تخزين�أجهزة�التشغيل�عن�بعد�
.�الضغط�لمدة��7ث:�محو�أجهزة�التشغيل�عن�بعد

 .�تعديل�قيمة�أحد�البارامترات�
.�استعمال�وضع�التشغيل�القسري

.�اختيار�أحد�البارامترات

 .�تشغيل�دورة�البرمجة�األوتوماتيكية�
 .�إتاحة�اختيار�أحد�البارامترات�
.�إتاحة�قيمة�أحد�البارامترات

 .�الضغط�لمدة��0.5ث:�مدخل�ومخرج�قائمة�ضبط�البارامتر�
 .�الضغط�لمدة�ثانيتين:�تشغيل�البرمجة�األوتوماتيكية�

.��الضغط�لمدة��7ث:�محو�البرمجة�األوتوماتيكية�والبارامترات�
.�قطع�البرمجة�األوتوماتيكية

شرح أزرار البرمجة

مراجعة األداء الوظيفي
استعمال أجهزة التحكم الالسلكية  18صورة

تشغيل خاصية اكتشاف العوائق  19 و 20صورة
اكتشاف�عائق�ما�أثناء�الفتح�يؤدي�إلى�توقف�الباب�)صورة 19(.

اكتشاف�عائق�ما�أثناء�الغلق�يؤدي�إلى�إعادة�فتح�الباب�)صورة 20(.
تحقق�أن�وظيفة�اكتشاف�العوائق�تعمل�عند�مصادفة�الباب�لعائق�ما�على�ارتفاع��50ملم�من�األرض.

تشغيل اإلضاءة المدمجة
تضيء�اللمبة�في�كل�مرة�تشغيل�للمحرك.�وتنطفئ�أوتوماتيكياً�بعد�مرور�دقيقة�من�انتهاء�تحرك�الباب.�يمكن�ضبط�هذا�التوقيت�)راجع�فصل�ضبط�البارامتر).�االستعمال�

المتكرر�الذي�يؤدي�إلى�إضاءة�اللمبة�بشكل�متواصل،�قد�يسبب�انطفاء�اللمبة�بفعل�خاصية�الحماية�الحرارية.
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توصيالت التجهيزات الملحقة
شرح التجهيزات الملحقة المختلفة  21صورة

الوصفالرقمالوصفالرقم
طقم�أمان�الباب�الصغير7مصباح�برتقالي1
خاليا�كهروضوئية8اإلضاءة�المنفصلة2
خلية�من�النوع�9Reflexلوحة�المفاتيح�السلكية3
قضيب�استشعار10مفتاح�تشغيل4
صفارة�اإلنذار11هوائي5
البطارية6

التوصيل الكهربائي للتجهيزات الملحقة المختلفة  21 إلى 30صورة
قم�بفصل�التيار�الكهربائي�عن�المحرك�قبل�إجراء�أي�تدخل�على�التجهيزات�الملحقة.�إذا�ظلت�الشاشة�مطفأة�بعد�التدخل،�تحقق�من�التمديدات�السلكية�)وجود�قفلة�كهربائية�أو�

عكس�وضعية�األقطاب).

المخطط الكهربائي العام )صورة 21(

الخاليا الكهروضوئية )صورة 22(
 يمكن�عمل�نوعين�من�التوصيل:�

 .2 = “P2”أ:��قياسي�)بدون�اختبار�أوتوماتيكي):�قم�ببرمجة�البارامتر�   
 .1 = “P2”ب:��مع�اختبار�أوتوماتيكي:�قم�ببرمجة�البارامتر�       

 يتيح�تنفيذ�اختبار�أوتوماتيكي�لألداء�الوظيفي�للخاليا�الكهروضوئية�عند�كل�تحرك�للباب.��
إذا�كانت�نتيجة�اختبار�األداء�الوظيفي�سلبية،�فال�يمكن�إجراء�أي�تحريك�الباب.

الخاليا الكهروضوئية Reflex )صورة 23(
 .“P2” = 1مع�اختبار�أوتوماتيكي:�قم�ببرمجة�البارامتر� � 

يتيح�تنفيذ�اختبار�أوتوماتيكي�لألداء�الوظيفي�للخالية�الكهروضوئية�عند�كل�تحرك�للباب.� � 
إذا�كانت�نتيجة�اختبار�األداء�الوظيفي�سلبية،�فال�يمكن�إجراء�أي�تحريك�للباب. �

قضيب استشعار )صورة 24(
 .1 = “P2”مع�اختبار�أوتوماتيكي:�قم�ببرمجة�البارامتر� � 

يتيح�تنفيذ�اختبار�أوتوماتيكي�لألداء�الوظيفي�لقضيب�االستشعار�عند�كل�تحرك�للباب.� � 
إذا�كانت�نتيجة�اختبار�األداء�الوظيفي�سلبية،�فال�يمكن�إجراء�أي�تحريك�للباب. �

يتعين برمجة البارامتر ”P2“ لكي يتم بشكل سليم أخذ الخاليا الكهروضوئية أو قضيب االستشعار في االعتبار.
 

المصباح البرتقالي )صورة 25(
قم�ببرمجة�البارامتر�”P1“�وفقاً�لوضع�التشغيل�المرغوب:

• .0 = “P1”�:بدون�تحذير�قبل�تحرك�الباب
• .1 = “P1”�:مع�تحذير�قبل�تحرك�الباب�بثانيتين

الكود الرقمي )صورة 26(

طقم أمان الباب الصغير )صورة 27(
عند�تركيب�حافة�تالمس�الباب�الصغير�لعبور�األشخاص،�فإنه�ينبغي�توصيلها�في�مكان�القنطرة�المنفذة�بين�الطرفين��5و�6.

في حالة إزالة حافة تالمس الباب الصغير لعبور األشخاص، يتعين عمل القنطرة بين الطرفين 5 و 6.
 

البطارية )صورة 28(

الهوائي )صورة 29(

اإلضاءة المنفصلة )صورة 30(
أي�إضاءة�موصلة�ينبغي�أن�تكون�من�الفئة��2)عزل�مزدوج).

يمكن�توصيل�العديد�من�عناصر�اإلضاءة�بدون�تخطي�طاقة�إجمالية�قدرها��500واط.

صفارة اإلنذار
لمزيد�من�التفاصيل�عن�توصيل�صفارة�اإلنذار،�يرجى�مراجعة�دليل�التركيب.

برمجة�البارامتر�”Pb“�لتفعيل�صفارة�اإلنذار:
• .0 = “Pb” عندما�تكون�صفارة�اإلنذار�غير�ُمفعلة،�فإن البارامتر
• .2 = “Pb” 1 أو البارامتر = “Pb” صفارة�اإلنذار�ُمفعلة:�عندما يكون البارامتر
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ضبط البارامتر
المخطط العام لضبط البارامتر  31صورة

مدلول البارامترات المختلفة
مالحظاتالقيمالشرحالكود
P0أي�ضغط�على�زر�جهاز�التشغيل�عن�بعد�يؤدي�إلى�تحرك�المحرك�)الوضع�األولي:�الباب�0: التتابعيوضع�التشغيل�الكلي

مغلق)�تبعاً�للدورة�التالية:�فتح،�توقف،�غلق،�توقف،�فتح�...

1:�تتابعي�+�زمن�غلق

ال�يمكن�التشغيل�في�
وضع�الغلق�األوتوماتيكي�
إال�إذا�تم�تركيب�الخاليا�
الكهروضوئية.�بمعنى�أن�

.2=P2�1أو�=P2

في�الوضع�التتابعي�مع�زمن�الغلق�األوتوماتيكي:
-�يتم�غلق�الباب�أوتوماتيكياً�بعد�انقضاء�الزمن�المبرمج�

،“t0”بالبارامتر�
-�الضغط�على�زر�جهاز�التشغيل�عن�بعد�يقطع�كل�من�التحرك�

الجاري�ويقوم�بإلغاء�زمن�الغلق.

في�وضع�الغلق�األوتوماتيكي:2:�الغلق�األوتوماتيكي
-�يتم�غلق�الباب�أوتوماتيكياً�بعد�انقضاء�الزمن�المبرمج�

،“t0”بالبارامتر�
-�الضغط�على�زر�جهاز�التشغيل�عن�بعد�أثناء�الفتح�ال�ُيحدث�

أي�تأثير،
-�الضغط�على�زر�جهاز�التشغيل�عن�بعد�أثناء�الغلق�يؤدي�إلى�

إعادة�الفتح،
-�الضغط�على�زر�جهاز�التشغيل�عن�بعد�أثناء�زمن�الغلق�

يؤدي�إلى�إعادة�تفعيل�الزمن.

بعد�فتح�الباب،�فإن�المرور�أمام�الخاليا�)تأمين�الغلق)�يؤدي�إلى�3:�الغلق�األوتوماتيكي�بواسطة�الخاليا
الغلق�بعد�زمن�قصير�)�5ث�ثابتة).

إذا�لم�يتم�المرور�أمام�الخاليا،�فينغلق�الباب�أوتوماتيكياً�بعد�
.“t0”زمن�الغلق�المبرمج�بالبارامتر�

في�حالة�وجود�عائق�ما�في�منطقة�اكتشاف�الخاليا،�فإن�الباب�ال�
ينغلق.�وينغلق�عند�زوال�العائق.

P10: بدون تحذيرتحذير�المصباح�البرتقالي
1:�مع�تحذير�لمدة�ثانيتين

.1=P1�:إذا�كان�الجراج�مطالً�على�طريق�عام،�فيتعين�اختيار�مع�تحذير

P20: ال توجد تجهيزات للسالمةمدخل�السالمة
1:�تجهيزات�السالمة�مع�اختبار�أوتوماتيكي

2:�تجهيزات�السالمة�بدون�اختبار�أوتوماتيكي

إذا�تم�اختيار�القيمة�0،�فال�يتم�بذلك�أخذ�مدخل�السالمة�في�االعتبار.
إذا�تم�اختيار�القيمة�1،�فيؤدي�ذلك�إلى�إجراء�االختبار�األوتوماتيكي�للتجهيزة�عند�كل�دورة�

تشغيل.
إذا�تم�اختيار�القيمة�2:�فإن�تجهيزات�السالمة�تكون�بدون�اختبار�أوتوماتيكي،�ويتعين�اختبار�

األداء�الوظيفي�للتجهيزة�كل��6أشهر.

P3حساسية�خاصية�اكتشاف�
العوائق

0:�منخفضة�الحساسية�للغاية
1:�منخفضة�الحساسية

2: قياسية
3:�عالية�الحساسية

في�حالة�تعديل�هذا�البارامتر،�يلزم�إجراء�قياس�للجهد�عند�انتهاء�التركيب�أو�تركيب�قضيب�
استشعار.

P4أي�ضغط�على�زر�جهاز�التشغيل�عن�بعد�يؤدي�إلى�تحرك�المحرك�)الوضع�األولي:�الباب�0: التتابعيوضع�التشغيل�الجزئي
مغلق)�تبعاً�للدورة�التالية:�فتح،�توقف،�غلق،�توقف،�فتح�...

ال�يمكن�التشغيل�في�وضع�الغلق�األوتوماتيكي�إال�إذا�تم�تركيب�الخاليا�الكهروضوئية.�بمعنى�1:�تتابعي�+�زمن�غلق
.2=P2�1أو�=P2أن�

في�الوضع�التتابعي�مع�زمن�الغلق�األوتوماتيكي:
،“t2”يتم�غلق�الباب�أوتوماتيكياً�بعد�انقضاء�الزمن�المبرمج�بالبارامتر��-

-�الضغط�على�زر�جهاز�التشغيل�عن�بعد�يقطع�كل�من�التحرك�الجاري�وزمن�الغلق.

P50:�أقل�سرعة:�حوالي��3.5سم/ثسرعة�الغلق 
 حتى

9:�أعلى�سرعة:�حوالي��18سم/ث
ضبط قياسي، 6: حوالي 12 سم/ث

في�حالة�تعديل�هذا�البارامتر،�يلزم�إجراء�قياس�للجهد�عند�انتهاء�التركيب�أو�تركيب�قضيب�
استشعار.

P6تسجيل�الوضع�الحقيقي�تبعاً�للصورة�33وضع�الفتح�الجزئي

P70:�ال�يوجد�تباطؤسرعة�االقتراب�من�الغلق
1: تباطؤ قصير
2:�تباطؤ�طويل

P7=0:�ال�يوجد�تباطؤ�في�نهاية�الغلق.
P7=1:�تنخفض�السرعة�خالل�أخر��20سنتيمتر.
P7=2:�تنخفض�السرعة�خالل�أخر��50سنتيمتر.

في�حالة�تعديل�هذا�البارامتر،�يلزم�إجراء�قياس�الجهد�للجهد�عند�انتهاء�التركيب�أو�تركيب�
قضيب�استشعار.
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حاالت تشغيل خاصة
راجع كتيب المستخدم صفحة 4.

إضافة جهاز تشغيل عن بعد بدون فتح المحرك )راجع كتيب المستخدم صفحة 5(
)12aبواسطة�جهاز�التشغيل�عن�بعد�)صورة�

)12bأو�جهاز�مشابه�)صورة��Telisبواسطة�جهاز�التشغيل�عن�بعد�

مالحظاتالقيمالشرحالكود
P80:�أقل�سرعة:�حوالي��3.5سم/ثسرعة�الفتح 

 حتى
9: أعلى سرعة: حوالي 18 سم/ث

P9اختيار�اتجاه�التشغيل� 
)نوع�الباب)

0:  االتجاه 1: أي نوع باب ما عدا المصراعي

1:�االتجاه�2:�الباب�المصراعي

في�حالة�تعديل�هذا�البارامتر�يلزم�مجدداً�ضبط�الحد�الطرفي�والبرمجة�األوتوماتيكية.

PAبيان�ضرورة�إجراء�
الصيانة

0: ال يوجد بيان
 1: �100دورة

 حتى�
 99: �9900دورة

)عدد�الدورات�=�القيمة�x  �100دورة)

عندما�يصل�المحرك�إلى�عدد�الدورات�المبرمجة،�تومض�اإلضاءة�المدمجة�مع�كل�تحرك�
للباب�في�إشارة�إلى�ضرورة�إجراء�الصيانة.

إليقاف�وميض�اإلضاءة�المدمجة،�يلزم�إما�إتاحة�أو�تعديل�القيمة�الحالية،�أو�إبطال�فعالية�بيان�
الصيانة.

Pb0: لم يتم اكتشاف كسراكتشاف�كسر
1:�اكتشاف�كسر�ظاهر

2:�اكتشاف�كسر�ظاهر�بشكل�بسيط

يتم�تفعيل�خاصية�اكتشاف�الكسر�بعد��30ثانية�من�غلق�الباب.
في�حالة�اكتشاف�كسر،�تنطلق�صفارة�اإلنذار�لمدة�دقيقتين.�وإليقافها�اضغط�على�زر�جهاز�

التشغيل�عن�بعد.
في�حالة�تركيب�خاليا�كهروضوئية�)P2=2)،�فيتعين�توصيلها�بمنبع�طاقة�مستمر�)يرجى�

استشارة�دليل�تركيب�صفارة�اإلنذار).

A0إجراء�السالمة�قبل�الفتح�
)ADMAPالسالمة�(

0: بدون تأثير
1:�منع�التحرك

في�حالة�اختيار�القيمة�1،�فإن�تفعيل�مدخل�السالمة�يمنع�فتح�الباب.

A11:�توقفإجراء�السالمة�للغلق
ً 2:�توقف�+�إعادة�الفتح�جزئيا

3: إعادة الفتح بشكل كامل

القيمة��1غير�متاحة�في�حالة�استعمال�قضيب�استشعار�على�مدخل�السالمة.

A2إجراء�اكتشاف�عائق�ما�
أثناء�الغلق

2:�توقف�+�إعادة�الفتح�جزئياً
3: إعادة الفتح بشكل كامل

t0زمن�الغلق�األوتوماتيكي�
للتشغيل�الكلي

من��0إلى��12)قيمة�الزمن�=�القيمة�x  �10ث)
2: 20 ث

t1�10ث)زمن�اإلضاءة�المدمجة  xمن��0إلى��60)قيمة�الزمن�=�القيمة�
6: 60 ث

t2زمن�الغلق�األوتوماتيكي�
للتشغيل�الجزئي

من��0إلى��12)قيمة�الزمن�=�القيمة�x  �10ث)
2: 20 ث

)النص�المكتوب�بالخط�السميك�=�القيم�القياسية)
مثال على البرمجة: ضبط�سرعة�االقتراب�أثناء�الغلق�”P7“ )صورة 32(

.2 = “P7”ضبط�البارامتر�لمنطقة�التباطؤ�الطويل�
حالة خاصة: ضبط وضع الباب للفتح الجزئي )صورة 33(

“OK”والتفعيل�بواسطة��“P6”الوصول�إلى�البارامتر�
 وضع�الباب�في�وضع�الفتح�الجزئي�المرغوب:�

 .�الضغط�المطول�على�الزر�”-“�يؤدي�إلى�الغلق.�
 .�الضغط�المطول�على�الزر�”+“�يؤدي�إلى�الفتح.�

 .“OK”التفعيل�بواسطة��. 
.“SET”الخروج�من�القائمة�بواسطة��.

وضع التحريك القسري )صورة 34(
 تسمح�هذه�الوظيفة�بتحريك�الباب�في�أي�لحظة�)مثالً�عند�فقدان�جهاز�التشغيل�عن�بعد،�أو�وجود�خلل�في�تجهيزات�السالمة...):�

 .�الضغط�المطول�على�الزر�”-“�يؤدي�إلى�الغلق.�
.�الضغط�المطول�على�الزر�”+“�يؤدي�إلى�الفتح.

تخزين جهاز التشغيل عن بعد للتشغيل في وضع »الفتح الجزئي« )صورة 35(

تخزين جهاز التشغيل عن بعد للتحكم في اإلضاءة المنفصلة )صورة 36(

تخزين جهاز تشغيل عن بعد من النوع Telis أو من نوع مشابه )صورة 37(
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إعادة تركيب األغطية )صورة 41(
تثبيت�الهوائي�وتركيب�األغطية.

لتأمين مدى جيد لوحدة التحكم الالسلكية، ينبغي تركيب الهوائي تبعاً ألحد الموضعين الموضحين في صورة 41.
 

تأمين قفل أزرار البرمجة )صورة 40(
يتيح�تأمين�عمليات�البرمجة�)ضبط�الحدود�الطرفية،�البرمجة�األوتوماتيكية،�ضبط�البارامتر).

:“-”�،“+”�،“SET”الضغط�في آن واحد�على�األزرار�
.“SET”ينبغي�أن�يبدأ�الضغط�أوالً�على��-

-�وينبغي�أن�يتم�خالل�الثانيتين�التاليتين�الضغط�على�الزرين�”+“�و�”-“.
للوصول�مجدداً�إلى�وضع�البرمجة،�كرر�نفس�اإلجراء.

محو أجهزة التشغيل عن بعد وجميع أوضاع الضبط
محو أجهزة التشغيل عن بعد  38صورة 
الضغط�على�الزر�“PROG”�حتى�تومض�اللمبة�)لمدة��7ث).

يؤدي�إلى�محو�جميع�أجهزة�التشغيل�عن�بعد�المخزنة.

إعادة تهيئة جميع أوضاع الضبط  39صورة 
الضغط�على�الزر�”SET“�حتى�تنطفئ�اللمبة�)لمدة��7ث).

يؤدي�إلى�محو�البرمجة�األوتوماتيكية�والعودة�إلى�القيم�القياسية�لجميع�البارامترات.

تشخيص األعطال
بيان أكواد التشغيل

مالحظاتالشرحالكود
C1انتظار�تلقي�أمر�التحكم
C2فتح�الباب
C3انتظار�إعادة�غلق�الباب
C4غلق�الباب
C5يظهر�أثناء�اكتشاف�عائق�ويستمر�لمدة��30ث.اكتشاف�عائق
C6يظهر�أثناء�طلب�تحرك�أو�أثناء�الحركة،�طالما�كان�مدخل�السالمة�مفعالً.مدخل�السالمة�مفّعل 

يستمر�ظهوره�طالما�ظل�مدخل�السالمة�مفعالً.
C9لدواعي�السالمة�يتم�تفعيل�حافة�تالمس�الباب�

الصغير�لعبور�األشخاص
 يظهر�أثناء�طلب�تحرك�أو�أثناء�الحركة،�طالما�كانت�حافة�تالمس�الباب�الصغير�لعبور�األشخاص�مفعلة.

يستمر�ظهوره�طالما�بقيت�حافة�تالمس�الباب�الصغير�لعبور�األشخاص�مفتوحة.
Caجاري�إجراء�اختبار�أوتوماتيكي�لتجهيزات�

السالمة
يظهر�أثناء�سريان�االختبار�األوتوماتيكي�لتجهيزات�السالمة.

Cbيدل�على�تفعيل�مدخل�التحكم�السلكي�بشكل�دائم�)المفتاح�مغلق).�وبذلك�يتم�منع�أوامر�التحكم�الواردة�من�األجهزة�الالسلكية�أمر�تحكم�سلكي�دائم
للتشغيل�عن�بعد.

Cdالتشغيل�على�البطارية�االحتياطية
انتظار�تلقي�أمر�التحكم

بيان أكواد البرمجة
مالحظاتالشرحالكود

S1لمدة�ثانيتين�يؤدي�إلى�تشغيل�وضع�البرمجة�األوتوماتيكية.انتظار�الضبط�“SET”الضغط�على�الزر�
S2وماضاً�أثناء�الدورة�بالكامل.وضع�البرمجة�األوتوماتيكية�S2يتيح�تشغيل�دورة�البرمجة�األوتوماتيكية:�يصبح�البيان��“OK”الضغط�على�الزر�

الضغط�على�األزرار�”+“�أو�”-“�يتيح�التحكم�في�المحرك�على�وضع�التشغيل�القسري.
F0انتظار�تخزين�جهاز�التشغيل�عن�بعد�للتشغيل�

على�وضع�الفتح�الكلي
 الضغط�على�أحد�أزرار�جهاز�التشغيل�عن�بعد�يتيح�تخصيص�هذا�الزر�للتحكم�في�الفتح�الكلي�للمحرك.

الضغط�مرة�أخرى�على�زر�البرمجة�”PROG“�يتيح�االنتقال�إلى�وضع�»انتظار�تخزين�جهاز�التشغيل�عن�بعد�للتشغيل�في�
.»F1�:وضع�الفتح�الجزئي

F1انتظار�تخزين�جهاز�التشغيل�عن�بعد�للتشغيل�
على�وضع�الفتح�الجزئي

 الضغط�على�أحد�أزرار�جهاز�التشغيل�عن�بعد�يتيح�تخصيص�هذا�الزر�للتحكم�في�الفتح�الجزئي�للمحرك.
الضغط�مرة�أخرى�على�زر�البرمجة�”PROG“�يتيح�االنتقال�إلى�وضع�»انتظار�تخزين�زر�التحكم�في�اإلضاءة�المنفصلة:�

.»F2
F2الضغط�على�أحد�أزرار�جهاز�التشغيل�عن�بعد�يتيح�تخصيص�هذا�الزر�للتحكم�في�اإلضاءة�المنفصلة.انتظار�تخزين�زرالتحكم�في�اإلضاءة�المنفصلة 

الضغط�مرة�أخرى�على�زر�البرمجة�”PROG“�يتيح�االنتقال�إلى�وضع�»انتظار�تخزين�جهاز�التشغيل�عن�بعد�للتشغيل�في�
.»F0�:وضع�الفتح�الكلي
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بيان أكواد األخطاء واألعطال
ما العمل؟مالحظاتالشرحالكود

E2تحقق�من�عدم�وجود�عائق�يتم�كشفه�من�خالل�الخاليا�أو�قضيب�االستشعار.يظهر�طالما�ظل�مدخل�السالمة�مفعالً�ألكثر�من��3دقائق.مدخل�السالمة�مفّعل�بشكل�مستمر
تحقق�من�صحة�ضبط�البارامتر�”P2“�وفقاً�للتجهيزة�الموصلة�بمدخل�

السالمة.
تحقق�من�التمديدات�السلكية�لتجهيزات�السالمة.

في�حالة�الخاليا�الكهروضوئية،�تحقق�من�محاذاتها.
E4خطأ�االختبار�األوتوماتيكي�

لتجهيزات�السالمة
تحقق�من�صحة�ضبط�البارامتر�”P2“�وفقاً�للتجهيزة�الموصلة�بمدخل�االختبار�األوتوماتيكي�لتجهيزات�السالمة�غير�ُمرض.

السالمة.
تحقق�من�التمديدات�السلكية�لتجهيزات�السالمة.

في�حالة�الخاليا�الكهروضوئية،�تحقق�من�محاذاتها.
Eb
Ec

افصل�منبع�الطاقة�الكهربائية�)الرئيسي�+�البطارية�االحتياطية)،�وانتظر�هذه�األكواد�تتعلق�بمختلف�أعطال�البطاقة�اإللكترونية.أخطاء�وأعطال�أخرى
بضع�دقائق�ثم�أعد�توصيل�منبع�الطاقة.

قم�بتنفيذ�دورة�برمجة�أوتوماتيكية.
إذا�استمر�ظهور�الخلل،�اتصل�بخدمة�الدعم�الفني�بشركة�سومفي.

H1يظهر�ما�دام�الكسر�قد�حدث�من�خارج�الجراج�)قراءة�من�اكتشاف�كسر
خالل�إعادة�توصيل�التيار)

إليقاف�صفارة�اإلنذار،�اضغط�على�أحد�أزرار�جهاز�التشغيل�عن�بعد�
المخزن.

قم�بعمل�دورة�فتح�وغلق�كاملة�للباب.
H2يظهر�ما�دام�الكسر�قد�حدث�من�خارج�الجراج�)قراءة�من�اكتشاف�كسر

خالل�مشفر�بصري)
إليقاف�صفارة�اإلنذار،�اضغط�على�أحد�أزرار�جهاز�التشغيل�عن�بعد�

المخزن.
قم�بعمل�دورة�فتح�وغلق�كاملة�للباب.

CCيظهر�طالما�هناك�ضرورة�لصيانة�النظام.�تم�بلوغ�عدد�ضرورة�إجراء�الصيانة
.“PA”الدورات�المبرمج�بالبارامتر�

قم�بإتاحة�أو�تعديل�القيمة�”PA“�الحالية�أو�إبطال�فعالية�وظيفة�»بيان 
ضرورة إجراء الصيانة«.

الدخول إلى المعطيات المخزنة
للوصول�إلى�المعطيات�المخزنة�اختر�البارامتر�”Ud“�ثم�اضغط�على�”OK“ )صورة 31(.

الشرحالمعطيات
U0عداد�الدورات�اإلجمالي:�عشرات�وآحاد
U1عداد�الدورات�اإلجمالي:�آالف،�مئات
U2عداد�الدورات�اإلجمالي:�مئات�اآلالف
U3عداد�دورات�مع�اكتشاف�عائق:�عشرات�وآحاد
U4عداد�دورات�مع�اكتشاف�عائق:�آالف
U5عدد�قنوات�التحكم�المخزنة

d9 حتى d0سجل�أخر��10أخطاء
dd.)31 لمدة��7ث�)صورة�“OK”محو�سجل�األخطاء:�اضغط�على�
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المواصفات الفنّية
Dexxo Pro 800 RTS المحركDexxo Pro 1000 RTS المحرك

الخصائص العامة
�230ڤلط�-��50هرتزمنبع�الطاقة

�5واط�-��600واط�)مع�إضاءة�منفصلة��500واط)ليلة�من�التشغيلالحد�األقصى�للطاقة�المستهلكة
 الجهد�المبذولقوة�الجر

جهد�االنفصال�)1)
 �800نيوتن
�650نيوتن

 �1000نيوتن
�800نيوتن

االستخدام
عدد�دورات�الفتح/الغلق�في�اليوم

بحد�أقصى��20دورة�في�اليوم�مع�قضيب�قياسي�-�بحد�أقصى��50دورة�في�اليوم�مع�قضيب�فائق�األداء�تم�
اختباره�لتنفيذ��36500دورة�مع�قضيب�قياسي�و��90000دورة�مع�قضيب�فائق�األداء

�18سم/ثالسرعة�القصوى
�7أزرار�-�شاشة��LCDسطرينلوحة�البرمجة

-�20°�مئوية�/�+�60°�مئوية�-�جاف�من�الداخل �IP 20-�ثانيةظروف�االستعمال�المناخية
 مصد�آلي�للفتحالحدود�الطرفية

وإلكتروني�للغلق:�وضع�الغلق�المخزن
العزل�اإللكتروني

الفئة�2:�عزل�مزدوج
�24ڤلط�/��21واط،�دواة�BA15sإضاءة�مدمجة

RTS �433.42ميغاهرتزالتردد�الالسلكي�لسومفي
32عدد�القنوات�التي�يمكن�تخزينها

توصيالت
 النوعمدخل�السالمة

التوافق
NC�:توصيل�ثانوي 

خاليا�كهروضوئية��RX/TX-�خاليا�انعكاسية�-�قضيب�استشعار�مخرج�توصيل�ثانوي
توصيل�ثانوي:�NCمدخل�السالمة�للباب�الصغير�لعبور�األشخاص

توصيل�ثانوي:�NOمدخل�وحدة�التحكم�السلكية
مخرج�اإلضاءة�المنفصلة

�230ڤلط�-��500واط�-�الفئة�2 
�24ڤلط�-��15واط�مع�عنصر�تحكم�مدمج�في�الوميضمخرج�المصباح�البرتقالي

نعم:�لالختبار�األوتوماتيكي�المتاح�للخاليا�الكهروضوئية�RX/TXمخرج�منبع�الطاقة��24ڤلط�محكوم
نعم:�لالختبار�األوتوماتيكي�المتاح�للخاليا�االنعكاسية�أو�قضيب�االستشعارمخرج�اختبار�مدخل�السالمة

�24ڤلط�-��500مللي�أمبير�بحد�أقصىمخرج�منبع�طاقة�التوابع
نعم:�هوائي�متوافق�Réf. 2400472(��RTS(مدخل�الهوائي�المنفصل

مدخل�البطارية�االحتياطية
مدى�كفاية�الطاقة

)Réf. 9001001(نعم:�بطارية�متوافقة� 
 �24ساعة،��5إلى��10دورات�تبعاً�لنوع�الباب

زمن�الشحن:��48ساعة
التشغيل

بالضغط�المتواصل�على�زر�التحكم�في�المحركوضع�التشغيل�القسري
نعم�بالنسبة�لإلضاءة�المنفصلةتحكم�منفصل�في�اإلضاءة

قابل�للبرمجة:�من��60ث�إلى��600ثزمن�اإلضاءة�)بعد�التحرك)
نعم:�زمن�إعادة�الغلق�قابل�للبرمجة�من��10ث�إلى��120ثوضع�الغلق�األوتوماتيكي�
قابل�للبرمجة:�بدون�أو�مع�تحذير�)مدة�ثابتة��2ث)تحذير�المصباح�البرتقالي

 أثناء�الغلقتشغيل�مدخل�السالمة
)ADMAP(قبل�الفتح�

 قابل�للبرمجة:�توقف�-�إعادة�الفتح�الجزئي�-�إعادة�الفتح�الكلي
قابل�للبرمجة:�بدون�تأثير�أو�منع�التحرك

حساسية�قابلة�للضبط:��4مستوياتخاصية�اكتشاف�العوائق�المدمجة
قابل�للبرمجة:�إعادة�الفتح�الجزئي�أو�إعادة�الفتح�الكليالتشغيل�في�حالة�اكتشاف�عائق

نعم�يسهل�اختياره:�وضع�الفتح�الجزئي�قابل�للضبطالتحكم�في�الفتح�الجزئي�محدد�مسبقاً
نعمالتدوير�التدريجي

قابلة�للبرمجة�من��3,5سم/ث�إلى��18سم/ث:��10قيم�ممكنةسرعة�الفتح
قابلة�للبرمجة�من��3,5سم/ث�إلى��18سم/ث:��10قيم�ممكنةسرعة�الغلق

قابلة�للبرمجة:�ال�يوجد�تباطؤ،�منطقة�التباطؤ�قصيرة�)�30سم)،�منطقة�التباطؤ�طويلة�)�50سم)سرعة�االقتراب�من�الغلق
تسجيل�ومراجعة�المعطيات:�عداد�الدورات،�عداد�الدورات�مع�خاصية�اكتشاف�عائق،�عدد�القنوات�الالسلكية�المخزنة،�تشخيص�األعطال

سجل�آخر��10أخطاء�مسجلة
.)RAL GZ1)�الجهد�األقصى�يتيح�انفصال�الباب�من�مكمنه�ثم�تحركه�لمسافة��5سم�على�األقل�)تبعاً�لتعريف�(
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3895 / 3295 الطول اإلجمالي: 

3155 / 2555شوط الحركة الفعال: 

3581,7 / 2981,7التثبيت: 

3500 / 2900القضيب: 

3753 / 3153 الطول اإلجمالي: 

3500 / 2900القضيب: 


