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توصیف محصول
شكل 1 محتویات 

شرحتعدادشمارهشرحتعدادشماره
مهره�156HU8موتور11
محور162درپوش�موتور21
خار�فنری172درپوش�چراغ�تعبیه�شده31
پیچ�خودگیر�194Ø 4x8پایه�نگهدارنده�به�درگاه41
پیچ�برای�پالستیك�202Ø 3,5x12پایه�نگهدارنده�به�درب51
ریل�یك�تكه21a1زبانه�نصب�سقفی62
ریل�دو�تكه21b1زبانه�نصب�موتور72
بست�رابط21b11تجهیزات�خالص�كن�دستی81
پیچ�خودگیر�21b28Ø 4x8بازوی�اتصال91

مهره��HM8خودگیر222متوقف�كننده��انتهای�مسیر101
گونیا232ضربه�گیر�نگهدارنده�زنجیر114
فاصله�انداز241كابل�تغذیه121
134H M8x16252پیچ�Keygoریموت�كنترل�
144H M8x12261پیچ�واشردار�BA15s�24نوع�V 21Wالمپ�

شكل 2 زمینه استفاده 
نوع درب  ها )شكل 2(

A:�درب�یك�تكه�چرخان.
 B:  درب�چند�تكه:�

 -�اگر�پروفیل�فوقانی�چهارچوب�خاص�است،�از�»پایه�نصب�برای�درب�چند�تكه«�با�شماره�فنی:��9009390استفاده�كنید�
-�اگر�مساحت�درب�بیشتر از m2 10 �است،�از�»قطعه�تبدیل�درب�چند�تكه«�با�شماره�فنی:��2400873استفاده�كنید.

 C: درب�كشویی:�
 -��برای�نصب�روی�یك�فرورفتگی�دیوار،�از�قطعات�زیر�استفاده�كنید:�

 -�یك�ریل�انتقال�نیروی�تسمه�ای�
-�»زانویی�قابل�تنظیم«�با�شماره�فنی:�9014481.

 -��براي�نصب�روی�سقف،�از:�
-�»بازوی�مفصل�دار«�با�شماره�فنی:��9014482استفاده�كنید.

D: درب�لوالیی.�از�»كیت�درب�لوالیی«�با�شماره�فنی:��2400459استفاده�كنید.
 E:��برای�درب�های�یك�تكه�سقف�رواز�قطعات�زیر�استفاده�كنید:�

 -�ریل�انتقال�نیرو�با�تكنولوژی�باال�
-�»كیت�درب�یك�تكه�سقف�رو«�شماره�فنی:�2400458.

برخی�از�این�درب�ها�را�ممكن�است�نتوان�به�موتور�تجهیز�نمود،�با�بخش�خدمات�فنی�سامفی�تماس�بگیرید.

كلیات
 .)EN 60335-2.95این�محصول�با�استاندارد�»ایمنی،�مقررات�خاص�برای�موتور�درب�های�باالرونده�گاراژ،�جهت�استفاده�در�منازل�منطبق�است«�)استاندارد�
نصب�محصول�براساس�دستورالعمل�های�حاضر�و�مطابق�با�»برگه�بررسی�نصب«�امكان�مطابقت�آن�را�با�استانداردهای��EN 13241-1و��EN 12453فراهم�

می��آورد.
هدف�از�دستورالعمل�های�نوشته�شده�در�دفترچه�های�راهنمای�نصب�و�استفاده�از�این�محصول،�تضمین�الزامات�ایمنی�اشیاء،�اشخاص�و�استانداردهای�
مقرر�است.�در�صورت�عدم�رعایت�این�دستورالعمل�ها،�سامفی�هیچ�گونه�مسؤولیتی�در�قبال�بروز�خرابی�های�احتمالی�ندارد.�محصول��Dexxo Proباید�

در�داخل�گاراژ�به�همراه�یك�سیستم�كنترل�اضطراری�تعبیه�شده،�نصب�شود.
بدین�وسیله،�سامفی�اعالم�می�دارد�كه�دستگاه�با�الزامات�ضروری�و�سایر�موارد�بخشنامه�EC/1999/5 �مطابقت�دارد.�گواهی�انطباق�محصول�در�آدرس�

اینترنتی� �www.somfy.com/ce (Dexxo Pro)قابل�دسترسی�است.�محصول�قابل�استفاده�در�اتحادیه�اروپا�و�سوئیس.

دستورالعمل های ایمنی
هشدار

دستورالعمل�های�مهم�ایمنی.�كلیه�دستورالعمل�ها�را�رعایت�كنید،�زیرا�نصب�نادرست�می�تواند�باعث�بروز�آسیب�های�جدی�شود.

دستورالعمل های ایمنی
قبل�از�نصب�موتور،�كلیه�طناب�ها�یا�زنجیرهای�بدون�مصرف�را�بردارید�و�تمام�تجهیزات�غیر�ضروری�برای�عملكرد�موتور�درب�را�كنار�بگذارید.�

قبل�از�نصب�موتور،�بررسی�كنید�قسمت�متحرك�سالم�است،�در�وضعیت�تعادلی�مناسب�قرار�دارد�و�به�درستی�باز�و�بسته�می�شود.
كلیه�دكمه�های�كنترل�را�در�ارتفاع�حداقل��1.5متری�زمین�و�در�دیدرس�درب�اما�دور�از�قسمت�های�متحرك�نصب�كنید.

اهرم�تجهیزات�خالص�كن�دستی�را�در�ارتفاع�حداكثر��1.8متری�زمین�نصب�كنید.
در�حالت�نصب�یك�اهرم�راه�اندازی�دستی�قابل�جدا�شدن،�توصیه�می�شود�آن�را�در�نزدیك�ترین�محل�نسبت�به�درب�قرار�دهید.

برچسب�مربوط�به�تجهیزات�راه�اندازی�دستی�را�نزدیك�به�اهرم�به�حركت�درآوردن�آن�نصب�كنید.
برچسب�های�هشدار�جهت�اجتناب�از�له�شدن�را�در�نزدیكی�تجهیزات�كنترل�ثابت�احتمالی�و�در�محلی�كه�به�خوبی�دیده�شوند،�نصب�كنید.

بعد�از�نصب،�اطمینان�حاصل�كنید�كه�مكانیزم�به�نحو�صحیح�تنظیم�شده�است�و�هنگامی�كه�درب�با�مانعی�به�ارتفاع��5۰میلیمتر�از�سطح�زمین�
برخورد�می�كند،�موتور�تغییر�جهت�می�دهد.

بعد�از�نصب،�اطمینان�حاصل�كنید�كه�قسمت�های�درب�از�پیاده�رو�یا�مسیر�با�دسترسی�عمومی�بیرون�نزند.
بعد�از�نصب،�اطمینان�حاصل�كنید�كه�وقتی�باری�به�وزن��۲۰كیلوگرم�در�وسط�لبه�پایینی�درب�قرار�می�گیرد،�موتور�مانع�حركت�آن�می�شود�یا�آن�را�

متوقف�می�كند.
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شكل 4 ارتفاع محل نصب 
فاصله�"D"�بین�باالترین�نقطه�درب�و�سقف�را�اندازه�گیری�كنید.

اگر�اندازه�"D"�بین��۳5و��۲۰۰میلیمتر�است،�مجموعه�را�مستقیماً�روی�سقف�نصب�كنید.
اگر�اندازه�"D"�بیشتر�از��۲۰۰میلیمتر�است،�مجموعه�را�به�نحوی�نصب�كنید�كه�ارتفاع�"H"�بین��1۰و��۲۰۰میلیمتر�باشد.

شكل 5 تا 15 جزئیات مراحل مختلف نصب 
نصب پایه نگهدارنده درگاه و پایه نگهدانده درب )شكل 5(

در�حالت�نصب�مستقیم�روی�سقف�)سقف�چسبیده(،�پایه�نگهدارنده�درگاه�می�تواند�در�صورت�لزوم�با�یك�عقب�رفتگی�حداكثر��۲۰۰میلیمتری�نسبت�به�
.) درگاه�روی�سقف�نصب�شود.�)شكل 5- 

اتصال ریل دو تكه )شكل 6(
]1[ ]2[ ]3[. �۲قطعه�ریل�را�باز�كنید.

بررسی كنید زنجیر یا تسمه پیچ نخورده باشد.
 

]4[. �۲قطعه�ریل�را�به�وسیله�یك�بست�رابط�وصل�كنید.
]5[.�مجموعه�را�به�وسیله��8پیچ�نصب�ثابت�كنید.

]6[.�برای�كشیدن�زنجیر�یا�تسمه،�مهره�را�محكم�كنید.�اندازه�الستیك�فشرده�شده�باید��18و��۲۰میلیمتر�باشد.
پیچ�های�نصب�نباید�داخل�ریل�فرو�روند�)سوراخ�نكنند(.

در�حالت�نصب�سقف�چسبیده،�از�پیچ�های�نصب��بست�رابط�استفاده�نكنید. 

نصب

ابعاد درب ها )شكل 3(
براي�ارتفاع�حداكثر�درب�ها،�حركت�موتور�می�تواند�بهینه�سازی�شود:

�	.) با�باال�بردن�موتور�درزاویه��9۰° )شكل 7- 
�	) با�نصب�پایه�نگهدارنده�درگاه�به�سقف�با�یك�عقب�نشینی�حداكثر��۲۰۰میلیمتر�نسبت�به�درگاه.�)شكل 5- 
با�كوتاه�كردن�بازوی�اتصال.	�

بررسی های اولیه
درب�گاراژ�باید�به�صورت�دستی�به�راحتی�عمل�كند.�شرایط�مكانیكی�سالم�)قرقره�ها،�پایه�های�نگهدارنده…(�و�تعادل�كامل�آنرا�بررسی�كنید�)كشش�

فنر(.

هرگونه عملیات برروی فنرهای درب می تواند باعث بروز خطر شود )افتادن درب(.
 

ساختار�گاراژ�)دیوارها،�درگاه،�تیغه�ها،�قطعات�عرضی،�ریل�های�درب،…(�امكان�نصب��Dexxo Proرا�به�صورت�مقاوم�فراهم�می�آورد.�در�صورت�
لزوم�آن�ها�را�تقویت�كنید.

روی�تجهیزات�آب�نپاشید.��Dexxo Proرا�در�محلی�كه�امكان�پاشیده�شدن�آب�وجود�دارد،�نصب�نكنید.

جهت�اجتناب�از�برخورد�شدید�و�باال�بردن�سطح�تماس،�پایین�درب�باید�مجهز�به�نوار�پالستیكی�باشد.
در�صورتی�كه�درب�گاراژ�تنها�مسیر�دسترسی�به�داخل�گاراژ�است،�یك�سیستم�خالص�كن�خارجی�پیش�بینی�كنید�)قفل�خالص�كن�بیرونی�با�كلید�

)شماره�فنی�9012961(�یا�خالص�كن�بیرونی�شماره�فنی�9012962(�و�یك�باتری�اضطراری�)شماره�فنی�9001001(�تعبیه�كنید.
 اگر�درب�گاراژ�به�یك�درب�عابر�پیاده�مجهز�است،�درب�باید�به�یك�سیستم�كه�مانع�حركت�آن�در�هنگام�باز�بودن�درب�عابر�پیاده�می�شود،�تجهیز�شود�

)كیت�ایمنی�درب�عابر�پیاده�شماره�فنی�2400657(.
اگر�درب�گاراژ�رو�به�محل�عبور�عمومی�باز�می�شود،�باید�یك�دستگاه�هشدار�دهنده�از�نوع�چراغ�نارنجی�)شماره�فنی�9015171(�نصب�شود.

 اگر�درب�گاراژ�در�حالت�اتوماتیك�عمل�می�كند،�باید�تجهیزات�ایمني�از�نوع�سلول�های�فتوالكتریك�)شماره�فنی��9014994یا�
شماره�فنی�9013647(�و�هشدار�دهنده�از�نوع�چراغ�نارنجی�نصب�شود.

بررسی�كنید�روی�درب�قسمت�های�قابل�دسترس�خطرناك�وجود�نداشته�باشد،�در�صورت�وجود�آنها�را�بپوشانید.

فعال كردن درب در صورت نامتعادل آن، ممكن است باعث حركت حساب نشده شود.
 

دستورالعمل های ایمنی
دستورالعمل های ایمنی باید در تمام مدت زمان عملیات نصب رعایت شوند:

زیورآالت�خود�را�هنگام�نصب�باز�كنید�)دستبند،�زنجیر�و�غیره(.	�
برای�عملیات�سوراخ�كاری�و�جوشكاری�از�عینك�مخصوص�و�محافظ�های�مناسب�استفاده�كنید.	�
از�ابزار�مناسب�استفاده�كنید	�
برای�اجتناب�از�خطر�آسیب�دیدگی،�با�احتیاط�روی�موتور�كار�كنید.	�
قبل�از�پایان�عملیات�نصب،�برق�شهر�یا�باتری�اضطراری�را�وصل�نكنید.	�
در�هیچ�صورت�موتور�را�به�وسیله�دستگاه�شستشو�با�خروجی�آب�فشار�قوی�نشویید.	�

نكاتی كه قبل از نصب باید بررسی شوند
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نصب ریل به موتور)شكل 7(

نصب مجموعه به سقف گاراژ )شكل 8 تا 10(

نصب به پایه نگهدارنده درگاه )شكل 8(

نصب به سقف
 �سقف�چسبیده:�نصب�به�سقف�مستقیماً�از�طریق�ریل�)شكل 9(. 	�

.) می�توان�چند�نقطه�اتصال�به�قسمت�موتور�اضافه�نمود�)شكل 9- 
�سقف�جدا:�دو�روش�امكان�پذیر�است:	�

) -�نصب�به�قسمت�موتور�)شكل 10-  � 
 ) -�نصب�به�قسمت�ریل�)شكل 10-  � 

�براي�نصب�رابط�قابل�تنظیم�در�طول�ریل،�یا�نصب�با�ابعاد��hبین��۲5۰میلیمتر�و��55۰میلیمتر،�از�كیت�نصب�سقفی�با�شماره�فنی:��9014462استفاده� �
.) كنید�)شكل 10- 

نصب زانویی به درب و به قطعه حامل )شكل 11(
]1[. قطعه�حامل�را�به�كمك�تجهیزات�خالص�كن�دستی�آزاد�كنید.

]2[.�قطعه�حامل�را�به�سمت�درب�ببرید.
]3[.�زانویی�را�به�پایه�نگهدارنده�درب�و�قطعه�حامل�نصب�كنید.

تنظیم و نصب متوقف كننده باز شدن )شكل 12(
 ]1[.��قطعه�حامل�را�به�كمك�تجهیزات�خالص�كن�دستی�آزاد�كنید�و�درب�را�در�موقعیت�باز�قرار�دهید.

درب�را�تا�وضعیت�حداكثر�باز�نكنید،�ولی�آن�را�در�موقعیتی�قرار�دهید�كه�به�متوقف�كننده�ها�برخورد�نكند.
]2[. متوقف�كننده�)1۰(�را�درون�ریل�قرار�دهید،�سپس�آن�را�9۰°�بچرخانید.

]3[.�متوقف�كننده�را�مقابل�قطعه�حامل�قرار�دهید.
]4[. پیچ�نصب�را�بدون�فشارمحكم�كنید.

  پیچ نصب را تا آخرین حد ممكن سفت نكنید. محكم كردن بیش از حد می تواند باعث خرابی پیچ شود و متوقف كننده را در وضعیت 
   نامناسب قرار دهد.

نصب ضربه گیرهای نگهدارنده زنجیر )شكل 13(
فقط�حالت�ریل�های�زنجیردار.

این�ضربه�گیر�ها�امكان�محدود�كردن�صداهای�مزاحم�مرتبط�با�اصطكاك�زنجیر�در�ریل�را�فراهم�می�كنند.�هر�یك�از�ضربه�گیرها�را�در�اولین�سوراخ�
ریل�در�بیرون�متوقف�كننده�های�انتهای�حركت�ها�قرار�دهید.

ضربه�گیر�را�به�نحوی�فرو�كنید�كه�خار�تنظیم�از�خارج�ریل�بیرون�بزند.

بررسی كشش زنجیر یا تسمه )شكل 14(
ریل�ها�با�كشش�از�پیش�تنظیم�شده�و�بررسی�شده�ارایه�می�شوند.�در�صورت�لزوم،�كشش�را�تنظیم�كنید.

الستیك یا فنر كشش هرگز نباید هنگام عملكرد به صورت كامل فشرده شوند.
 

اتصال الكتریكی تغذیه )شكل 15(
]1[.�درپوش�موتور�را�باز�كنید�و�الیه�محافظ�را�بردارید.

]2[.�المپ�را�نصب�كنید.
]3[.�به�برق�شهر�وصل�كنید.

  كابل تغذیه را به یك پریز كه برای این كار در نظر گرفته شده و با الزامات الكتریكی مطابقت دارد، وصل كنید. مدار الكتریكی باید 
  به یك محافظ )فیوز یا فیوز خودكار A  16( و سیستم حفاظت دیفرانسیل (mA 30 ) مجهز باشد.

 یك مدار شكن سه قطبی تغذیه باید پیش بینی شود: 
 . یا توسط یك كابل برق مجهز به سوكت تغذیه؛ 

 . یا توسط یك سوئیچ با فاصله جدا كننده اتصاالت حداقل 3 میلیمتر روی هر قطب 
.)EN60335-1 مطابق با استاندارد(

 بررسی كنید تجهیزات خالص كن دستی در ارتفاع حداكثر 1.80 متری از زمین قرار دارند. 
در صورت لزوم طول كابل را بلندتر كنید.
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شكل 16 تنظیم انتهای حركت و برنامه ریزی خودكار 
در حالت یك درب لوالیی، پارامتر P9 را قبل از انجام برنامه ریزی خودكار تغییر دهید.

 ]1[.  دكمه�"SET"�را�تا�روشن�شدن�چراغ�فشار�دهید�)�۲ثانیه(.
نمایشگر�"S2"�را�نمایش�می�دهد.

]2[.��موتور�را�با�دكمه�های�"+"�یا�"-"�كنترل�كنید�تا�قسمت�متحرك�انتقال�نیرو�روی�قطعه�حامل�درگیر�شود�و�درب�را�در�موقعیت�بسته�قرار�دهد.
�  �فشار�مداوم�برروی�دكمه�"-"�باعث�جابه�جایی�قسمت�متحرك�در�جهت�بسته شدن�می�شود.�	

دكمه  "-" را قبل از هر گونه اعمال فشار موتور برروی درب رها كنید.
� فشار�مداوم�برروی�دكمه�"+"�باعث�جابه�جایی�قسمت�متحرك�در�جهت�باز شدن�می�شود.	

]3[.���موقعیت�بسته�را�به�كمك�دكمه�های�"+"�یا�"-"�تنظیم�كنید.�
دكمه "-" را قبل از هر گونه اعمال فشار موتور برروی درب رها كنید.

 ]4[.  برای�تأیید�انتهای�حركت�بسته�شدن�"OK"�را�فشار�دهید�و�سیكل�برنامه�ریزی�خودكار�را�شروع�كنید.�
درب�یك�سیكل�كامل�باز�و�بسته�شدن�را�انجام�می�دهد.

� اگر�برنامه�ریزی�خودكار�صحیح�باشد،�نمایشگر�"C1"�را�نمایش�می�دهد.	
� اگر�سیكل�برنامه�ریزی�خودكار�به�درستی�انجام�نشده�باشد،�نمایشگر�"S1"�را�نمایش�می�دهد.	

طی�مدت�برنامه�ریزی�خودكار:
� اگر�درب�در�حركت�است،�فشار�برروی�هر�یك�از�دكمه�ها�حركت�درب�و�حالت�برنامه�ریزی�خودكار�را�متوقف�می�كند.	
� �اگر�درب�متوقف�است،�فشار�برروی�"SET"�امكان�خروج�از�حالت�برنامه�ریزی�خودكار�را�فراهم��می�آورد.	

دسترسی�به�حالت�برنامه�ریزی�خودكار،�همچنین�هنگامی�كه�سیكل�برنامه�ریزی�خودكار�انجام�شده�است�و�نمایشگر�"C1"�را�نمایش�می�دهد،�در�هر�
زمان�میسر�است.

شكل 17 ثبت  ریموت كنترل ها در حافظه برای عملكرد »باز شدن كامل« 
امكان�ثبت�تا��۳۲كانال�كنترل�در�حافظه�وجود�دارد.

انجام�این�فرآیند�برروی�كانالی�كه�قباًل�در�حافظه�ثبت�شده�است،�باعث�حذف�آن�می�شود.

در این مرحله از نصب، موتور Dexxo Pro آماده كار است.

برنامه  ریزی

 .�فشار��۲ثانیه�ای:�ثبت�ریموت�كنترل�ها�در�حافظه
.�فشار��۷ثانیه�ای:�حذف�ریموت�كنترل�ها�از�حافظه

 .�تغییر�مقدار�یك�پارامتر
.�استفاده�از�حالت�حركت�اجباری

.�انتخاب�یك�پارامتر

 .�اجرای�سیكل�برنامه�ریزی�خودكار
 .�تأیید�انتخاب�یك�پارامتر
.�تأیید�مقدار�یك�پارامتر

 .�فشار��۰.5ثانیه�ای:�ورود�و�خروج�ار�منوی�تنظیم�پارامترها
 .�فشار��۲ثانیه�ای:�فعال�شدن�برنامه�ریزی�خودكار

 .�فشار��۷ثانیه�ای:�حذف�برنامه�ریزی�خودكار�و�پارامترها
.�وقفه�در�برنامه�ریزی�خودكار

مشخصات دكمه های برنامه  ریزی

آزمایش عملكرد
شكل 18 استفاده از ریموت كنترل ها 

شكل 19 و 20 عملكرد تشخیص مانع 
تشخیص�مانع�هنگام�باز�شدن�باعث�توقف�درب�می�شود�)شكل 19(.

تشخیص�مانع�هنگام�بسته�شدن�باعث�باز�شدن�مجدد�درب�می�شود�)شكل 20(.
بررسی�كنید�عملكرد�تشخیص�مانع�هنگامی�كه�درب�به�یك�مانع�با�ارتفاع��5۰میلیمتر�برروی�زمین�برخورد�می�كند،�عمل�می�نماید.

عملكرد چراغ تعبیه شده
چراغ�در�هر�بار�راه�اندازی�موتور�روشن�می�شود.�یك�دقیقه�پس�از�پایان�حركت�درب�به�صورت�خودكار�خاموش�می�شود.�این�زمان��بندی�قابل�تنظیم�
است�)به�فصل�تنظیم�پارامترها�رجوع�كنید(.�استفاده�مكرر�كه�باعث�روشن�شدن�مداوم�چراغ�شود،�ممكن�است�منجر�به�خاموشی�اتوماتیك�به�دلیل�

وجود�محافظ�حرارتی�گردد.
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اتصال تجهیزات جانبی
شكل 21 مشخصات تجهیزات مختلف 

شرحشمارهمشخصاتشماره
كیت�ایمني�عابر�پیاده7چراغ�نارنجی1
سلول�های�فتوالكتریك8چراغ�مجزا2
سلول�رفلكس9صفحه�كلید�دارای�سیم�كشی3
حسگر�لبه10سوئیچ�كلیدی4
آژیر11آنتن5
باتری6

شكل 21 تا 30 اتصال الكتریكی تجهیزات مختلف 
جریان�برق�موتور�را�قبل�از�هرگونه�عملیات�برروی�تجهیزات�قطع�كنید.�اگر�نمایشگر�بعد�از�عملیات�خاموش�بماند،�كابل�كشی�را�بررسی�كنید�)اتصال�

كوتاه�یا�معكوس�شدن�موقعیت�قطب�ها(.

نقشه كلی الکتریکی )شكل 21(

سلول های فتوالكتریك )شكل 22(
 امكان�انجام�دو�نوع�اتصال�وجود�دارد:�

 .2 =  "P2"استاندارد�)بدون�تست�خودكار(:�برنامه�ریزی�پارامتر��:A   
 .1 =  "P2"با�تست�خودكار:�برنامه�ریزی�پارامتر���:B   

 امكان�انجام�تست�خودكار�عملكرد�سلول�های�فتوالكتریك�را�در�هر�حركت�درب�فراهم�می�آورد.��
اگر�تست�عملكرد�منفی�باشد،�ممكن�است�درب�هیچ�حركتی�انجام�ندهد.

سلول های فتوالكتریك رفلكس )شكل 23(
 .1 =  "P2"با�تست�خودكار:�برنامه�ریزی�پارامتر� � 

امكان�انجام�تست�خودكار�عملكرد�سلول��فتوالكتریك�را�در�هر�حركت�درب�فراهم�می�آورد.� � 
اگر�تست�عملكرد�منفی�باشد،�ممكن�است�درب�هیچ�حركتی�انجام�ندهد. �

حسگر لبه )شكل 24(
 .1 =  "P2"با�تست�خودكار:�برنامه�ریزی�پارامتر� � 

امكان�انجام�تست�خودكار�عملكرد�حسگر�لبه�را�در�هر�حركت�درب�فراهم�می�آورد.� � 
اگر�تست�عملكرد�منفی�باشد،�ممكن�است�درب�هیچ�حركتی�انجام�ندهد. �

 برنامه ریزی پارامتر "P2" برای به كارگیری صحیح سلول های فتوالكتریك یا حسگر لبه الزامی است.

چراغ نارنجی )شكل 25(
پارامتر�"P1"�را�بر�حسب�حالت�عملكرد�مورد�نظر�برنامه�ریزی�كنید:

�	.0 =  "P1"�:بدون�اخطار�قبلی�پیش�از�حركت�درب
�	.1 =  "P1"�:با�اخطار�قبلی��۲ثانیه�ای�قبل�از�حركت�درب

ابزار كنترل با كد دیجیتال )شكل 26(

كیت ایمني عابر پیاده )شكل 27(
هنگام�نصب�سوئیچ�درب�عابر�پیاده،�باید�آن�را�در�محل�و�موقعیت�پل�ایجاد�شده�بین�دو�پایه��5و��6متصل�نمود.

 در صورت حذف سوئیچ درب عابر پیاده، ایجاد مجدد پل بین پایه های 5 و 6 الزامی است.

باتری )شكل 28(

آنتن )شكل 29(

چراغ مجزا )شكل 30(
هر�گونه�چراغ�متصل�شده�باید�از�نوع�كالس��۲باشد�)عایق�كاری�دوگانه(.
اتصال�چندین�چراغ�بدون�گذشتن�از�حد�توان�كل�W �500امكان�پذیر�است.

آژیر
برای�اطالعات�بیشتر�در�مورد�اتصاالت�آژیر،�به�دفترچه�راهنمای�آن�مراجعه�كنید.

پارامتر"Pb"�را�برای�فعال�كردن�آژیر�برنامه�ریزی�كنید:
�	.0 = "Pb"آژیر�غیرفعال�
�	.2 = "Pb" 1 یا = "Pb"�:آژیر�فعال
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تنظیم پارامترها
شكل 31 نمودار كلی تنظیم پارامترها 

مفهوم پارامترهای مختلف
شرحمقدارشرحکد

P0هر�فشار�برروی�دكمه�ریموت�كنترل�باعث�حركت�موتور�)موقعیت�اولیه:�درب�0: ترتیبیحالت�عملكرد�كامل
بسته(�بر�حسب�سیكل�زیر�می�شود:�باز�شدن،�توقف،�بسته�شدن،�توقف،�باز�

شدن�...

1:�ترتیبی�+�زمان��بندی�بسته�شدن

عملكرد�در�حالت�بسته�
شدن�اتوماتیک�فقط�وقتی�
میسر�است�كه�سلول�های�
فتوالكتریك�نصب�شده�
باشند.�یعنی�P2=�1یا�

.2=P2

در�حالت�ترتیبی�با�زمان��بندی�بسته�شدن�اتوماتیک:
-�بسته�شدن�درب�پس�از�مدت�زمان�بندی�برنامه�ریزی�
شده�در�پارامتر�"t0"�به�صورت�اتوماتیك�انجام�می�شود،
-�فشار�برروی�دكمه�ریموت�كنترل،�حركتی�كه�در�حال�
انجام�است�و�زمان�بندی�بسته�شدن�را�دچار�وقفه�می�كند.

در�حالت�بسته�شدن�اتوماتیک:2:�بسته�شدن�اتوماتیك
-�بسته�شدن�درب�پس�از�مدت�زمان�بندی�برنامه�ریزی�
شده�در�پارامتر�"t0"�به�صورت�اتوماتیك�انجام�می�شود،

-�فشار�برروی�دكمه�ریموت�كنترل�هنگام�باز�شدن�
بدون�تأثیر�است،

-�فشار�برروی�دكمه�ریموت�كنترل�هنگام�بسته�شدن�
باعث�باز�شدن�مجدد�درب�می�شود،

-�فشار�برروی�دكمه�ریموت�كنترل�هنگام�زمان��بندی�
بسته�شدن،�دوباره�زمان��بندی�را�فعال�می�كند.

پس�از�باز�شدن�درب،�عبور�از�جلوی�سلول�ها�)ایمني�3:�بسته�شدن�اتوماتیك�توسط�سلول�ها.
بسته�شدن(�باعث�بسته�شدن�درب�پس�از�زمان��بندی�

كوتاه�می�شود�)�5ثانیه�ثابت(.
اگر�عبور�از�جلوی�سلول�ها�انجام�نشده�است،�بسته�شدن�
درب�پس�از�زمان�بندی�بسته�شدن�برنامه�ریزی�شده�در�

پارامتر�"t0"�به�صورت�اتوماتیك�انجام�می�پذیرد.
اگر�مانعی�در�محدوده�تشخیص�سلول�ها�وجود�دارد،�

درب�بسته�نمی�شود.�فقط�وقتی�مانع�برداشته�شود،�درب�
بسته�می�شود.

P1اخطار�قبلی�چراغ�
نارنجی

0: بدون اخطار قبلی
1:�با�اخطار�قبلی��۲ثانیه�ای

اگر�درب�گاراژ�رو�به�محل�عبور�عمومی�باز�می�شود،�الزاماً�با�اخطار�قبلی�را�
.1=P1�:انتخاب�كنید

P20: بدون تجهیزات ایمنيورودی�ایمني
1:�تجهیزات�ایمني�با�تست�خودكار

2:�تجهیزات�ایمني�بدون�تست�خودكار

اگر�مقدار��0انتخاب�شده�است،�ورودی�ایمني�در�نظر�گرفته�نمی�شود.
اگر�مقدار��1انتخاب�شده�است،�تست�خودكار�تجهیزات�در�هر�سیكل�عملكرد�انجام�

می�شود.
اگر�مقدار��2انتخاب�شده�است:�تجهیزات�ایمني�بدون�تست�خودكار�هستند،�بررسی�

عملكرد�صحیح�تجهیزات�در�هر��6ماه�یك�بار�الزامی�است.
P3میزان�حساسیت�

تشخیص�مانع
0:�حساسیت�خیلی�كم

1:�حساسیت�كم
2: استاندارد

3:�حساسیت�زیاد

در�صورت�تغییر�این�پارامتر،�انجام�فرایند�اندازه�گیری�نیرو�در�پایان�نصب�یا�
نصب�یك�حسگر�لبه�الزامی�است.

P4هر�فشار�برروی�دكمه�ریموت�كنترل�باعث�حركت�موتور�)موقعیت�اولیه:�درب�0: ترتیبیحالت�عملكرد�جزئی
بسته(�بر�حسب�سیكل�زیر�می�شود:�باز�شدن،�توقف،�بسته�شدن،�توقف،�باز�

شدن�...

عملكرد�در�حالت�بسته�شدن�اتوماتیک�فقط�وقتی�میسر�است�كه�سلول�های�1:�ترتیبی�+�زمان��بندی�بسته�شدن
.2=P2�1یا�=P2فتوالكتریك�نصب�شده�باشند.�یعنی�

در�حالت�ترتیبی�با�زمان��بندی�بسته�شدن�اتوماتیک:
-�بسته�شدن�درب�پس�از�مدت�زمان�بندی�برنامه�ریزی�شده�در�پارامتر�"t2"�به�

صورت�اتوماتیك�انجام�می�شود،
-�فشار�برروی�دكمه�ریموت�كنترل�حركتی�كه�در�حال�انجام�است�و�زمان�بندی�

بسته�شدن�را�دچار�وقفه�می�كند.
P5سرعت�در�زمان�بسته�

شدن
 3,5 cm/s0:�كمترین�سرعت:�حدود� 

 تا
 18 cm/s9:�بیشترین�سرعت:�حدود�

 12 cm/s پیش فرض، 6: حدود

در�صورت�تغییر�این�پارامتر،�انجام�فرایند�اندازه�گیری�نیرو�در�پایان�نصب�یا�
نصب�یك�حسگر�لبه�الزامی�است.

P6ذخیره�سازی�موقعیت�واقعی�بر�اساس�موقعیت�باز�شدن�جزئی
شكل�۳۳

P7سرعت�رسیدن�به�انتهای�
مسیر�در�بسته�شدن

0:�بدون�کاهش�سرعت
1: کاهش سرعت كوتاه

2:�کاهش�سرعت�طوالنی

P7=0:�بدون�کاهش�سرعت�در�پایان�بسته�شدن.
P7=1:�سرعت�طی��۲۰سانتیمتر�آخر�كم�شده�است.
P7=2:�سرعت�طی��5۰سانتیمتر�آخر�كم�شده�است.

در�صورت�تغییر�این�پارامتر،�انجام�فرایند�اندازه�گیری�نیرو�در�پایان�نصب�یا�
نصب�یك�حسگر�لبه�الزامی�است.
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عملكردهای خاص
به دفترچه راهنمای مصرف كننده، صفحه 4 رجوع كنید.

اضافه كردن یك ریموت كنترل بدون دسترسی به موتور )به دفترچه راهنمای مصرف كننده، صفحه 5 رجوع كنید(
)12aشكل�(�Keygoبا�یك�

)12bیا�مشابه�)شكل��Telisبا�یك�

شرحمقدارشرحکد
P83,5 سرعت�در�باز�شدن cm/s0:�كمترین�سرعت:�حدود� 

 تا
 18 cm/s 9: باالترین سرعت: حدود

P9انتخاب�جهت�عملكرد� 
)نوع�درب(

0:  جهت 1: همه نوع درب به جز درب 
لوالیی

1:�جهت�۲:�درب�لوالیی.

در�صورت�تغییر�این�پارامتر،�تنظیم�مجدد�انتهای�حركت�و�برنامه�ریزی�خودكار�
ضروری�است.

PAهشدار�دهنده�لزوم�
سرویس�و�نگهداری

0: بدون هشدار
 1: �1۰۰سیكل

 تا�
 99: �99۰۰سیكل

)تعداد�سیكل�=�مقدار� x �1۰۰سیكل(

وقتی�موتور�به�تعداد�سیكل�های�تعیین�شده�برسد،�در�هر�حركت�درب،�چراغ�تعبیه�
شده�برای�هشدار�بر�لزوم�سرویس�و�نگهداری�شروع�به�چشمك�زدن�می�كند.

برای�متوقف�كردن�چشمک�زدن�چراغ�تعبیه�شده،�باید�مقدار�فعلی�را�تأیید�نمود�یا�
تغییر�داد،�یا�هشدار�دهنده�سروریس�و�نگهداری�را�غیرفعال�نمود.

Pb0: بدون تشخیص سرقتتشخیص�سرقت
1:�حساس�بودن�تشخیص�سرقت
2:�حساسیت�كم�تشخیص�سرقت

تشخیص�سرقت��۳۰ثانیه�پس�از�بسته�شدن�درب�راه�اندازی�می�شود.
اگر�یك�سرقت�تشخیص�داده�شده�است،�آژیر�به�مدت��۲دقیقه�فعال�می�شود.�برای�

متوقف�كردن�آن،�یكی�از�دكمه�های�ریموت�كنترل�را�فشار�دهید.
اگر�سلول�های�فتوالكتریك�نصب�شده�اند،�)P2=2(،�باید�حتماً�آنها�را�به�جریان�

دایمی�برق�متصل�نمود�)به�دفترچه�راهنمای�نصب�آژیر�مراجعه�كنید(.
A0عملكرد�ایمني�قبل�از�باز�

)ADMAPشدن�)ایمني�
0: بدون تأثیر

1:�حركت�قبول�نشده
اگر�مقدار��1انتخاب�شده�است،�فعال�كردن�ورودی�ایمني�مانع�باز�شدن�درب�

می�شود.

A1عملكرد�ایمنی�در�هنگام�
بسته�شدن

1:�توقف
2:�توقف�+�باز�شدن�جزئی

3: باز شدن كامل

در�صورت�استفاده�از�یك�حسگر�لبه�روی�ورودی�ایمني�انتخاب�مقدار��1مجاز�
نیست.

A2عملكرد�تشخیص�مانع�
در�هنگام�بسته�شدن

2:�توقف�+�باز�شدن�جزئی
3: باز شدن كامل

t0زمان��بندی�بسته�شدن�
اتوماتیک�عملكرد�كامل

  x�0تا��12)مقدار�زمان��بندی�=�مقدار�
�1۰ثانیه(

2: 20 ثانیه

t1زمان��بندی�چراغ�تعبیه�
شده

 x �0تا��6۰)مقدار�زمان��بندی�=�مقدار�
�1۰ثانیه(

6: 60 ثانیه

t2زمان��بندی�بسته�شدن�
اتوماتیک�عملكرد�جزئی

 x �0تا��12)مقدار�زمان��بندی�=�مقدار�
�1۰ثانیه(

2: 20 ثانیه

)متنون�پررنگ�=�مقادیر�پیش�فرض(
نمونه برنامه  ریزی: تنظیم�سرعت�رسیدن�به�انتهای�حركت�در�بسته�شدن�"P7" )شكل 32(

.2 =  "P7"تنظیم�پارامترهای�ناحیه�كاهش�سرعت�طوالنی�
مورد خاص: تنظیم موقعیت درب برای باز شدن جزئی )شكل 33(

پارامتر�"P6"�را�انتخاب�نمایید�و�با�"OK"�تأیید�كنید.
 درب�را�در�موقعیت�باز�شدن�جزئی�مورد�نظر�قرار�دهید:

 .�فشار�ممتد�برروی�دكمه�"-"�باعث�بسته�شدن�درب�می�شود.
 .�فشار�ممتد�برروی�دكمه�"+"�باعث�باز�شدن�درب�می�شود.

 .�با�"OK"�تأیید�كنید.�
.�با�"SET"�از�منو�خارج�شوید.

حالت حركت اجباری )شكل 34(
 این�عملكرد�امكان�حركت�دادن�درب�را�در�هر�زمان�فراهم�می�كند�)گم�كردن�ریموت�كنترل،�ایراد�تجهیزات�ایمني...(:

 .�فشار�ممتد�برروی�دكمه�"-"�باعث�بسته�شدن�درب�می�شود.�
.�فشار�ممتد�برروی�دكمه�"+"�باعث�باز�شدن�درب�می�شود.

ثبت ریموت كنترل در حافظه براي عملكرد در هنگام »باز شدن جزئی« )شكل 35(

ثبت ریموت كنترل در حافظه براي كنترل چراغ مجزا )شكل 36(

ثبت ریموت كنترل نوع Telis یا مشابه در حافظه )شكل 37(
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نصب درپوش ها )شكل 41(
آنتن�را�در�موقعیت�مناسب�قرار�دهید�و�درپوش�ها�را�نصب�كنید.

 برای برد مناسب كنترل رادیویی، آنتن باید الزاماً برحسب یكی از موقعیت های نشان داده در شكل 41 نصب شود.

غیر فعال كردن دكمه های برنامه  ریزی )شكل 40(
امكان�غیرفعال�كردن�برنامه��ریزی�ها�را�فراهم�می�كند�)تنظیم�انتهای�حركت�ها،�برنامه�ریزی�خودكار،�تنظیم�پارامترها(.

هم زمان�دكمه�های�"SET"،�"+"،�"-"�را�فشار�دهید:
-�فشار�دادن�باید�از�دكمه�"SET"�شروع�شود.

-�فشار�برروی�"+"�و�"-"�باید�در��۲ثانیه�بعدی�انجام�شود.
برای�دسترسی�دوباره�به�برنامه��ریزی،�همین�فرآیند�را�تكرار�كنید.

حذف ریموت كنترل ها و كلیه تنظیمات از حافظه
شكل 38 حذف ریموت كنترل ها از حافظه 
دكمه�"PROG"�را�تا�چشمک�زدن�چراغ�فشار�دهید�)�۷ثانیه(.

باعث�حذف�كلیه�ریموت�كنترل�های�ثبت�شده�در�حافظه�می�شود.

شكل 39 تنظیم مجدد كلیه تنظیمات 
دكمه�"SET"�را�تا�روشن�چراغ�فشار�دهید�)�۷ثانیه(.

باعث�حذف�برنامه�ریزی�خودكار�و�بازگشت�به�مقادیر�پیش�فرض�كلیه�پارامترها�می�شود.

عیب یابی

نمایش كدهای عملكرد
شرحعملكردکد

C1منتظر�فرمان
C2باز�شدن�درب
C3منتظر�بسته�شدن�مجدد�درب
C4بسته�شدن�درب
C5نمایش�هنگام�تشخیص�مانع،�سپس�به�مدت��۳۰ثانیه.تشخیص�مانع
C6نمایش�هنگام�درخواست�یك�حركت�یا�در�هنگام�حركت،�وقتی�كه�ورودی�ایمنی�فعال�است.ورودی�ایمني�فعال 

مادامی�كه�ورودی�ایمني�فعال�است�نمایشگر�روشن�می�ماند.
C9نمایش�هنگام�درخواست�یك�حركت�یا�در�هنگام�حركت،�وقتی�سوئیچ�درب�عابر�پیاده�باز�است.ایمني�سوئیچ�درب�عابر�پیاده�فعال 

تا�زمانی�كه�سوئیچ�درب�عابر�پیاده�باز�است،�نمایشگر�روشن�می�ماند.
Caنمایش�هنگام�اجرای�تست�خودكار�تجهیزات�ایمني.تست�خودكار�تجهیزات�ایمني�در�حال�اجرا
Cbنشان�می�دهد�كه�ورودی�كنترل�دارای�سیم�كشی�به�صورت�دایمی�فعال�است�)سوئیچ�بسته(.�در�نتیجه�كنترل�دارای�سیم�كشی�دایمی

فرمان�های�ارسالی�از�طرف�ریموت�كنترل�های�رادیویی�غیر�فعال�هستند.
Cdعملكرد�با�باتری�اضطراری

منتظر�فرمان

نمایش كدهای برنامه ریزی
شرحعملكردکد
S1به�مدت��۲ثانیه�حالت�برنامه�ریزی�خودكار�را�فعال�می�كند.منتظر�تنظیم�"SET"فشار�برروی�دكمه�
S2در�تمام�حالت�برنامه�ریزی�خودكار�S2امكان�فعال�كردن�سیكل�برنامه�ریزی�خودكار�را�فراهم�می�كند:�نمایش��"OK"فشار�برروی�دكمه�

مدت�سیكل�به�صورت�چشمك�زن�می�شود.
فشار�برروی�دكمه�های�"+"�یا�"-"�امكان�كنترل�موتور�را�در�حالت�حركت�اجباری�فراهم�می�كند.

F0منتظر�ثبت�ریموت�كنترل�در�حافظه�برای�
عملكرد�باز�شدن�كامل�درب

فشار�یكی�از�دكمه�های�ریموت�كنترل�امكان�اختصاص�این�دكمه�را�به�موتور�برای�كنترل�باز�شدن�كامل�
 فراهم�می�كند.

فشار�برروی�دكمه�"PROG"�امكان�گذر�به�حالت�»انتظار�ثبت�عملكرد�باز�شدن�قسمتی�از�درب�در�حافظه�
.»F1�:ریموت�كنترل�را�فراهم�می�كند

F1منتظر�ثبت�ریموت�كنترل�در�حافظه�برای�
عملكرد�باز�شدن�قسمتی�از�درب

فشار�یكی�از�دكمه�های�ریموت�كنترل�امكان�اختصاص�این�دكمه�را�به�موتور�برای�كنترل�باز�شدن�قسمتی�از�
 درب�فراهم�می�كند.

فشار�دیگر�برروی�"PROG"�امكان�گذر�به�حالت�»انتظار�ثبت�در�حافظه�كنترل�چراغ�مجزا�را�فراهم�می�كند:�
.»F2

F2فشار�یكی�از�دكمه�های�ریموت�كنترل�امكان�اختصاص�این�دكمه�را�به�كنترل�چراغ�مجزا�فراهم�می�كند.منتظر�ثبت�كنترل�چراغ�مجزا�در�حافظه 
فشار�برروی�دكمه�"PROG"�امكان�گذر�به�حالت�»انتظار�ثبت�عملكرد�باز�شدن�كامل�درب�در�حافظه�ریموت�

.»F0�:كنترل�را�فراهم�می�كند
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نمایش كدهای خطا و ایرادات
چه باید كرد؟شرحعملكردکد
E2ورودی�ایمني�به�صورت�دایمی�

فعال
نمایش�هنگامی�كه�ورودی�ایمني�برای�مدت�بیشتر�از�

�۳دقیقه�فعال�است.
بررسی�كنید�كه�هیچ�گونه�مانعی�باعث�تشخیص�سلول�ها�یا�حسگر�

لبه�نشده�باشد.
صحیح�بودن�تنظیم�پارامتر�"P2"�را�برحسب�تجهیزات�متصل�به�

ورودی�ایمني�بررسی�كنید.
كابل�كشی�تجهیزات�ایمني�را�بررسی�كنید.

در�حالت�سلول�های�فتوالكتریك،�هم�راستایی�صحیح�آنها�را�
بررسی�كنید.

E4خطای�تست�خودكار�تجهیزات�
ایمني

صحیح�بودن�تنظیم�پارامتر�"P2"�را�برحسب�تجهیزات�متصل�به�تست�خودكار�تجهیزات�ایمني�قابل�قبول�نیست.
ورودی�ایمني�بررسی�كنید.

كابل�كشی�تجهیزات�ایمني�را�بررسی�كنید.
در�حالت�سلول�های�فتوالكتریك،�هم�راستایی�صحیح�آنها�را�

بررسی�كنید.
Eb
Ec

این�کدها�با�ایرادهای�مختلف�برد�الكترونیكی�مطابقت�سایر�خطاها�و�ایرادات
دارند.

تغذیه�الکتریکی�)اصلی�+�باتری�اضطراری(�را�قطع�كنید،�چند�
دقیقه�صبر�كنید�سپس�جریان�برق�را�دوباره�وصل�نمایید.

یك�سیكل�برنامه�ریزی�خودكار�انجام�دهید.
اگر�ایراد�برطرف�نشد،�با��با�بخش�پشتیبانی�فنی�سامفی�تماس�

بگیرید.
H1نمایش�هنگامی�كه�عملی�در�خارج�از�محوطه�گاراژ�تشخیص�سرقت

اتفاق�افتاده�است�)خواندن�خطا�با�وصل�كردن�مجدد�
برق(

برای�متوقف�كردن�آژیر،�یكی�از�دكمه�های�ریموت�كنترل�ثبت�
شده�در�حافظه�را�فشار�دهید.

یك�سیكل�كامل�باز�و�بسته�شدن�درب�را�انجام�دهید.
H2نمایش�هنگامی�كه�عملی�در�خارج�از�محوطه�گاراژ�تشخیص�سرقت

اتفاق�افتاده�است�)خواندن�خطا�توسط�دستگاه�كدگذار�
نوری(

برای�متوقف�كردن�آژیر،�یكی�از�دكمه�های�ریموت�كنترل�ثبت�
شده�در�حافظه�را�فشار�دهید.

یك�سیكل�كامل�باز�و�بسته�شدن�درب�را�انجام�دهید.
CCنمایش�هنگامی�كه�سرویس�و�نگهداری�برای�دستگاه�لزوم�سرویس�و�نگهداری

الزم�است.�تعداد�سیكل�های�برنامه�ریزی�شده�به�
پارامتر�"PA"�به�پایان�رسیده�است.

مقدار�"PA"�فعلی�را�تغییر�دهید�یا�تأیید�كنید،�یا�عملكرد�»هشدار�
دهنده�لزوم�سرویس�و�نگهداری«�را�غیر�فعال�نمایید.

دسترسی به اطالعات ثبت شده در حافظه
برای�دستیابی�به�اطالعات�ذخیره�شده،�پارامتر�"Ud"�را�انتخاب�كنید�سپس�"OK"�را�فشار�دهید�)شكل 31(.

شرحاطالعات
U0شمارشگر�سیكل�كامل:�دهگان�و�یكان
U1شمارشگر�سیكل�كامل:�هزارگان�و�صدگان
U2شمارشگر�سیكل�كامل:�صد�هزارگان
U3شمارشگر�سیكل��با�عملكرد�تشخیص�مانع:�دهگان�و�یكان
U4شمارشگر�سیكل��با�عملكرد�تشخیص�مانع:�هزارگان
U5تعداد�كانال�های�كنترل�ثبت�شده�در�حافظه

d9 تا d0تاریخچه��1۰خطای�آخر
dd.)31 را�فشار�دهید�)شكل�"OK"حذف�تاریخچه�خطاها:�به�مدت��۷ثانیه�
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مشخصات فنی
Dexxo Pro 800 RTSDexxo Pro 1000 RTS

مشخصات كلی
Hz - 230  V 50ولتاژ�ورودی

W - 600  W 5 �)با�چراغ�مجزای�W 500 (وقفه�-�عملكردحداكثر�توان�مصرفی
 نیروی�نقطه�اینیروی�كشش

نیروی�جدا�شدن�)1(
 800 N 
650 N

1000  N 
800 N

استفاده
تعداد�سیكل�های�باز�شدن/بسته�شدن�در�روز

حداكثر��۲۰سیكل�در�روز�با�ریل�استاندار�-�حداكثر��5۰سیكل�در�روز�با�ریل�تكنولوژی�باال�تست�
شده�برای���۳6.5۰۰سیكل�با�ریل�استاندارد�و�  �9۰.۰۰۰سیكل�با�ریل�تكنولوژی�باال

cm/s  18حداكثر�سرعت
�۷دكمه�ای�-�صفحه�نمایشگر��LCDبا��۲كاراكترواسط�برنامه��ریزی

C / - 20 ° C ° 60 +�-�محوطه�داخلی�خشك�-�IP 20شرایط�آب�و�هوایی�استفاده�
 متوقف�كننده�مكانیكی�در�باز�شدنانتهای�حركت�ها

الكترونیكی�در�بسته�شدن:�موقعیت�بسته�شدن�ثبت�شده�در�حافظه
عایق�بندی�الكتریكی

كالس�2:�عایق�بندی�دوگانه�
W / 24  V 21؛�نگهدارنده�المپ�BA15sچراغ�تعبیه�شده

RTS 433,42 MHzفركانس�رادیویی�سامفی
۳۲تعداد�كانال�های�قابل�ثبت�شدن�در�حافظه

اتصاالت
 نوع�ورودی�ایمني

انطباق
NC�:اتصال�خشك 

سلول�های�فتوالكتریك��RX/TX-�سلول�رفلكس�-�حسگر�لبه�خروجي�اتصال�خشك
اتصال�خشك:�NCورودی�ایمني�درب�عابر�پیاده
اتصال�خشك:�NOورودی��كنترل�دارای�سیم�كشی

خروجی�چراغ�مجزا
W - 230  V �500-�كالس�۲ 

V - 15 W  �24به�همراه�كنترل�چشمک�زدن�تعبیه�شدهخروجی�چراغ�نارنجی
بلی:�براي�تست�خودكار�ممكن�سلول�های�فتوالكتریك�RX/TXخروجي�تغذیه�  �V ۲4هدایت�شده

بلی:�براي�تست�خودكار�ممكن�سلول�رفلكس�یا�حسگر�لبهخروجی�تست�ورودی�ایمنی
V 24 �-�حداكثر�mA 500 خروجی�تغذیه�تجهیزات�جانبی

بلی:�منطبق�با�آنتن��RTS)شماره�فنی�2400472(ورودی�آنتن�مجزا
ورودی�باتری�اضطراری

كاركرد
 بلی:�منطبق�با�محفظه�باتری�)شماره�فنی�9001001(
 �۲4ساعت؛��5تا��1۰سیكل�برحسب�نوع�درب

زمان�شارژ:��48ساعت
عملكرد

با�فشار�مداوم�برروی�دكمه�كنترل�موتورحالت�حركت�اجباری
بلی�برای�چراغ�مجزاكنترل�مستقل�چراغ

قابل�برنامه�ریزی:�از��6۰ثانیه�تا��6۰۰ثانیهزمان��بندی�روشنایی�)بعد�از�حركت(
بلی:�زمان��بندی�بسته�شدن�مجدد�قابل�برنامه�ریزی�از��1۰تا��1۲۰ثانیهحالت�بسته�شدن�اتوماتیک�
قابل�برنامه�ریزی:�با�یا�بدون�اخطار�قبلی�)زمان�ثابت��۲ثانیه(اخطار�قبلی�چراغ�نارنجی

 در�هنگام�بسته�شدنعملكرد�ورودی�ایمنی
(ADMAP)قبل�از�باز�شدن�

 قابل�برنامه�ریزی:�توقف�-�باز�شدن�مجدد�جزئی�-�باز�شدن�مجدد�كامل
قابل�برنامه�ریزی:�بدون�تأثیر�یا�حركت�قبول�نشده

میزان�حساسیت�قابل�تنظیم:��4سطحتشخیص�مانع�تعبیه�شده
قابل�برنامه�ریزی:�باز�شدن�مجدد�جزئی�یا�باز�شدن�مجدد�كاملعملكرد�در�حالت�تشخیص�مانع

بلی�امكان�انتخاب�وجود�دارد:�موقعیت�باز�شدن�جزئی�قابل�تنظیمفرمان�باز�شدن�جزئی�از�پیش�تعیین�شده
بلیبه�راه�افتادن�تدریجی

قابل�برنامه�ریزی�از�cm/s 3,5 �تا�cm/s 18  : �1۰مقدار�ممكن�سرعت�باز�شدن
قابل�برنامه�ریزی�از�cm/s 3,5 �تا�cm/s 18  : �1۰مقدار�ممكنسرعت�بسته�شدن

قابل�برنامه�ریزی:�بدون�کاهش�سرعت،�محدوده�کاهش�سرعت�كوتاه�)�۳۰سانتیمتر(،�محدوده�کاهش�سرعت�رسیدن�به�انتهای�حركت�در�بسته�شدن
سرعت�طوالنی�)�5۰سانتیمتر(

ذخیره�سازی�و�رجوع�به�اطالعات:�شمارشگر�سیكل�ها،�شمارشگر�سیكل�ها�با�تشخیص�مانع،�تعداد�عیب�یابی
كانال�های�ثبت�شده�در�حافظه،�تاریخچه��1۰خطای�ذخیره�شده

.)RAL GZ(1)�حداكثر�نیروی�ممكن�برای�جدا�شدن�سپس�حركت�درب�در�حداقل��5سانتیمتر�)برحسب�مشخصات�

ابعاد


