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مقدمه و مزایا و مشخصات دربازکنهای ریلی   
) مزایا    )1-1

قابلیت استفاده در مكانهای پر تردد.

دارای موتوری قدرتمند در شرایط مختلف تا حد           و کنترل درهایی تا وزن               برحسب نوع موتور .

دارای ورودی کنترل توسط سوئیچهای اتوماتیك محدود کننده حرکت

مجهزبه  نمایشگر                  جهت نمایش پارامترها و پیام های مرکز کنترل.

دارای قابلیت استفاده بصورت تمام اتوماتیك و نیمه اتوماتیك با برنامه ریزی.

99امكان استفاده از  دکمه ریموت جهت افزایش ریموتها.

امكان معرفی هر یك از دکمه های ریموت بصورت معمولی و پیاده رو  و                .

دارای امكان زمانبندی تمام پارامترهای کارکردی و تنظیم آنها به مقدار دلخواه .

دارای ورودی کنترل ایمنی فتوسلهای الكترونیكی .

1500Kg

7 Segment

) مشخصات فنی  )1-2

مشخصات فنی 

تغذیه 

قدرت موتور 

حد اکثر جریان مصرفی 

محدوده دمایی کار 

(سانتیگراد) 

حد اکثر وزن 

قابل تحمل درب  

FARAZ800PFARAZ800H

230V AC    50Hz

-35 - +80 

400 W

2.5 A

230V AC    50Hz

350 W

2A

-35 - +80 

بخش 1 

550W

FARAZ1000

230V AC    50Hz

-35 - +80 

450 W

2.8 A

FARAZ1200

230V AC    50Hz

-35 - +80 

500 W

3A

FARAZ1500P

230V AC    50Hz

-35 - +80 

600 W

3.7A

FARAZ1500H

230V AC    50Hz

-35 - +80 

550 W

3.4 A

800 Kg800 Kg1000 Kg1200 Kg1500 Kg1500 Kg

ب. توسط اتصال مستقیم به برق   

ابتدادو سیم خازن رابه سیم های قهوه ای وسیاه موتوروصل نمایید.سیم خاکستری را یكبار همراه سیم   

قهوه ای به         برق شهر وصل کنید موتوردریك جهت شروع به حرکت می کندوباردیگرسیم خاکستری 

را به همراه سیم سیاه به           بـرق شهـر وصل کنیـد موتـور در جهت مخالف حـالت قبــل بایــد حرکت   

مشابهی داشته باشد . چنانچه این عمل درست انجام شود موتور شما سالم می باشد .  

220V

220V

- موتور کار نمی کند 

علت : یكی از  سیم های متصل به برق از داخل قطع است .  

- موتور به شدت داغ می شود 

علت : در صورتیكه چندین بار برق مستقیم وصل شده باشد عادی است ولی اگـر با اولیـن بار کار کردن    

موتور داغ شود. استاتور موتور ایراد دارد . 

- موتور با صدای بلند کار می کنند 

علت : 

1 - بلبرینگ های داخل خشك یا از فرم اصلی خود خارج شده اند . 

2 - بدنه روتور و استاتور با هم اصطكاك دارند . 

3 - روتور درست در جای خود قرار نگرفته و یا پیچهای بدنه محكم نیستند . 

- موتور در جا کار می کند 

علت : 

1 - کلید خالص کن آزاد است . 

2 - محور کلید خالص کن خم شده است . 

)نحوه اطمینان یافتن از سالم بودن موتور  )7-2

الف . توسط مولتی متر 

مولتــی متـر را در مد اهــم قــرار داده و سیــم های موتــور را نسبت به سیم مشتــرك به ترتیب ذیل 

اندازه گیری نمایید .   

- هر دو موتور دارای 4 عدد سیم به رنگهای مشكی ، خاکستری (آبی) ، قهوه ای و زرد می باشند . 

سه رنگ اول مربوط به اتصال موتورها به مرکـز و رنگ زرد مربــوط به اتصــال زمیــن می بــاشد . اهـم 

تا  ( در مدل     )  90سیم های خاکستــری و مشكــی و سیــم های خـــاکستری و قهــوه ای ، باید بین  70

- اهم (در مدل               ) و  اهم (در مدل           )باشد . 13و 22 23

اگر این مقدار صفر یا خیلی باالتر از حد مجاز باشد ، سیم پیچ موتور شما دارای اشكـال مـی بــاشد ، که 

جهت انجام تعمیرات باید به کارخانه عودت داده شود .   

P

M 1000

راهنمای تعمیرات مكانیكی و الكترونیكی 

)عیب یابی موتور  )7-1

بخش7

H 800
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) معرفی موتورها  )1-3

این مجموعه درب بازکن شامل یك موتور  قدرتمند با گیربكسی کم صدا می باشد .  
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205 mm

FARAZ P(Series)

FARAZ M(Series)

در صورت دادن پالس استارت بدون برطرف شدن مانع و یا بلعكس در صورت برطرف شدن مانع بدون         

 دادن پالس استارت ، موتور عكس العملی نشان نمی هد و توقف ادامه پیدا می کند .   

با توجه به توضیحات داده شده در فصل 5 در صورتیكه زیر منوی       را از منوی ((      ))بصورت    

ست کنیم ، مد عملكردی درب  بصورت نیمه اتوماتیك می گردد ؛ یعنی با یك پالس استـارت ، درب 

باز می شود و باز می ماند تا پالس بعدی داده شود و مجدداً بسته شود .

باز هم متذکر می شویم ، شروع کار با هر دکمه ای  (       یا       ) باشــد ، در ادامه کــار هــم فـــرقی 

نمی کند کدام یك از دکمه های       یا       را فشار دهیم ، چون با همان مد  تا رسیـدن  درب

به موضع اولیه شروع کار خــود ، عمــل می نماید . توجه شود در حالت نیمه اتوماتیك ، وقتـی درب 

کامالً باز یا کامالً بسته میباشد با فرمان پـالس اسـتارت جـدید ، برعكـس کار می کنـد ، یـعنـی اگر بسـته     

باشد باز می شود و بالعكس .  

طرز عملكرد دکمه            (       ) ریموت در مد نیمه اتوماتیك 
الف. درب  در حال باز  شدن می باشد :

با زدن کلید      ریموت ، درب  در حالـت فعلـی خـود باقـی می ماند و با زدن بـار دوم کلیـد       یا         

روی ریموت ، درب  بر عكس حالت فعلی عمل می نماید تا کامالً بسته شود و متوقف گردد.    

ب.  درب  در حال بسته شدن می باشد : 

با زدن کلید     ریموت ، درب  در حالت فعلی خود باقی می ماند و با زدن بار دوم کلیـد      یا       روی   

ریموت(فرقی نمی کنـد کـدام) یـا در صـورت دادن پالـس دستـی ، درب  بــرعكس حــالت فعلی عمل 

می نماید تا کامالً باز شود و در همان حالت باز باقی می ماند.     

- طرز عملكرد دکمه دولنگه (      ) و تك لنگه (       ) ریموت در مد نیمه اتوماتیك 

اگر  موتور در حال حرکت باشد ،  با زدن بار اول دکمـه های فـوق (فرقی نمی کنـد کـدام) باعث توقف    

کامل  موتور می شود و زدن دوباره آنها (فرقی نمی کند کدام) باعث می شود کار ، با همان مد  اولیه 

 شروع کار تا بسته شدن کامل یا باز شدن کامل ، بر عكس حالت قبلی ، ادامه پیدا کند . 

طرز عملكرد چشمهای الكترونیك در مد نیمه اتوماتیك وقتی مانعی را ببینید   

- اگر چشمها در مد باز وصل شده باشند .(در صورت وجود مانع پیغام         روی نمایشگر ها ظاهر میشود)

الف.درب  در حال باز شدن می باشد . 

تا زمان بر طرف شدن مانع توقف کامل ایجـاد شـده و سپـس کـار موتور  ادامـه پیـدا می کنــد تـا کامالً 

درب باز  شود و سپس توقف ایجاد می شود . 

ب.درب  در حال بسته شدن می باشد

تا زمان برطرف شدن مانع توقف کامل ایجاد شده و سپس موتور  بطور برعكـس  تـا باز  شـدن کامل 

درب عمل کرده و سپس وقتی کامل باز شد متوقف می شود . 

- اگر چشمها در مد بسته وصل شده باشند(در صورت وجود مانع پیغام     روی نمایشگرها ظاهر می شود)

الف.درب  در حال باز شدن می باشد. 

هیچ اتفاقی نمی افتد و درب  به حرکت خود ادامه می دهد   ( یعنـی در طـول باز شـدن درب ، مانع از 

ادامه حـرکت جلوگیـری نخواهنـد کرد.)  

ب.درب  در حال بسته شدن می باشد .

توقف موقتی ایجاد می شود و بالفاصله درب  بـه طـور برعـكس عمـل کـرده و باز می شود و باز می ماند 

 تا زمانیكه اوالً مانع بر طرف شود و ثانیاً پالس استارت بعدی بیاید. 

)نحوه عملكرد سیستم در مد نیمه اتوماتیك  )6-2
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امكانات جانبی:   پائین  موتور نوع          یك  سوئیچ  چرخان  خالص  کن  وجود  دارد (مطابق شكـل زیر) 

که هنگام قطع برق یا بروز مشكلـی در سیستم که باعث از کـار افتادن آن شود. می توان بـا چرخاندن

سـوئیچ، بطرف           و بیرون کشیدن دریچه آن  گیربكس را خالص کرده و بصورت دستی درب  را باز

 و بسته نمود. 

بـدیهی است در صورتی که دریچه بسته شود و سوئیچ چرخان به طرف            چرخیـده شود موتور ،اجـازه

را بصورت دستـی بـه  درب نمی دهند.  هیچگونه حـرکتی 

Open

Close

FARAZ P(Series)

FARAZ M(Series)

M/H

Pاین امكان روی موتور نوع     توسط یك آچار مخصوص 6پر ایجاد میشود. 

با توجه به توضیحات داده شده در فصـل 6 در صورتیكــه زیر منــوی ((        )) را از منـــوی ((     )) بـه 

صورت     ست کنید (که ازابتدا به این صورت در کارخانه ست شده)مد عملكردی درب   بصـورت تمام 

اتوماتیك می شود یعنی با یك پالس استارت ، درب   باز  شـده    و  پـس از توقـف کوتاهـی خود به خود

بسته می شوند .   (در صورت نبودن مانعی بین چشمها یا ندادن فرمان جدیدی به سیستـم) درب   

- طرز عملكرد دکمه              (       ریموت)در مد اتوماتیك 

می باشد . شدن الف. درب  در حال باز  

با زدن کلید      ریموت ،  درب  در حـالت فعلی خـود باقی می ماند و با زدن بار دوم  کلید          یا 

روی ریموت .  درب  برعكس حالت فعلی عمل می نمایند تا کامالً بسته  شود و متوقف گردد .  

می باشد :    شدن  ب.   درب   در حال بسته 

با زدن کلید       ریموت درب  در حالت  فعلی  خود باقی می مانـد  و  با زدن بار دوم کلید        یا      روی     

ریموت(فرقی نمی کندکدام)یادرصورت دادن پالس دستی درب  برعكس حالت فعلی عمل می نمایند تا 

کامالً باز  شود و پس از مدت توقف برنامه ریزی شده کامالً بسته می شود .    

- طرز عملكرد دکمه های معمولی (      ) و  پیاده رو  (       ) در مد اتوماتیك  

الف . درب  در حال باز شدن می باشد .

زدن یكی از دکمه های       یا       ریموت باعث توقف کامل  درب می شود و بـا زدن بـار دوم هـر کدام 

از دکمه های       یا       روی ریموت ،  درب  برعكـس حـالت فعلـی عمل مـی نمـایند تا کامالً بسته شـود

و متوقف شود . 

ب. درب   در حال بسته شدن می باشد :     

زدن یكی از دکمه های         یا        ریموت بــاعث حرکت درب  بصـورت برعـكس تا  باز  شـدن  کامل آن  

 می شود و سپس مجدداً بطور اتوماتیك بسته می شود.   

طرز عملكرد چشمهای الكترونیك در مد اتوماتیك (وقتی مانعی ببینند)    

- اگر چشمها در مد باز وصل شده باشند (درصورت وجود مانع پیغام     روی نمایشگرها ظاهر می شود)  

الف. درب در حال  باز شدن می باشد . 

تا زمان بر طرف شدن مانع توقف کامل درب  ایجاد می شود ، سپس ادامه کار موتور  را داریم .

ب. درب در حال بسته شدن می باشد .   

تا زمان بر طرف شدن مانع توقف کامل  درب  ایجاد می شود و سپس درب  بطـور بـرعـكس تـا باز

شدن کامل و سپس بسته شدن مجدد عمل می نماید.     

اگر چشمها در مد بسته وصل شده باشند (درصورت وجود مانع پیغام    روی نمایشگرها ظاهر می شود)   

)نحوه عملكرد سیستم در مد اتوماتیك  )6-1

P3PA

SI

StopCP

CPPdtc

CPPdtc

tcPd

tcPd

tcPd

tcPd

tA

tc

الف. درب  در حال باز شدن می باشد. 

هیچ اتفاقی نمی افتد و درب  به حرکت خود ادامه داده و باز می شود.   

(یعنی در طول باز شدن درب ، موانع ، از ادامه حرکت موتور  جلوگیری نمی کنند ) .   

ب.  درب  در حال بسته  شدن می باشد . 

توقف موقتی ایجاد شده و بالفاصله درب  ، بطور برعكس عمل کـرده و باز  می شود و تـا زمانیكـه  

مانع بر طرف نشده درب  باز می ماند و به محض بر طرف شدن مانع ، بسته  می شود .  
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به همراه آچار خالص کن موتور 1 - یك عدد 

2 - تكیه گاه (پلیت) موتور  به همراه پیچهای آن 

تكیـــه گاه جك های مـــدل                           درسه  نـــوع   پلیت میباشد که بوسیله پیچ  همراه به موتور

 بسته میشود . سپس پلیت بوسیله پیچ و یا جوشكاری (بسته به مكان مورد نظر ) در جای خود محكم

میشود.    

متعلقات یك سیستم کامل

دو عدد ریموت کنترل سه دکمه ای که پس از شناسانده شـدن بـه مـرکز ، جهـت فـرمان دادن بصـــورت 

رادیویی از راه دور مورد استفاده قرار می گیـرند . هر دکمـه ریمـوت بـه طور دلخواه قــابل برنامه ریـزی 

الف ) معمولی                         ب)پیاده رو                                   ج)    

هر موتور دارای یك خازن       می باشد که جهت راه اندازی موتور مورد استفاده قرار می گیرد .  

5 - یك جفت چشم الكترونیك (گیرنده و فرستنده) به همراه چهار عدد پیچ و رول پالك   

چشمهای الكترونیك جهت تشخیص موانع متحرکی که ممكن است در حین کارکرد  موتـور    بین درب هـا  

قرار گیرند ، بكار می روند، که نوع عكس العمل موتور  بستگی به نـوع بستــن اتصـاالت چشمهـــا دارد ،     

که دو مد باز و بسته می تواند باشد . چشم فرستنده      و چشم گیرنده     نام دارد که      دارای کنتاکت  

STOP

(FARAZ M/P/H)

    RX    RX

) معرفی متعلقات    )2-1

3 - دو عدد ریموت کنترل 

به صورت ذیل می باشد : 

4 - یك عدد خازن راه انداز 

 باز می باشد .   

بخش 2  

FARAZM/P/H

10µF    AC

    AC

    TX

کار با مرکز پس از برنامه ریزی و نصب  

کلیات 

در ابتدا قبل از روشن کردن سیستم باید از وجود و سالم بودن فیوز             مطمئن شوید .                   

سپس مطمئن شوید که سیمهای قرمز رنگ ترانس به قسمت            از مرکز و سیمــهای سیاه بــــه 

قسمـــت                         ، به مرکز اتصال دارد . سپس اتصاالت و سیمها را چك کنید و در صورت صحیح 

بودن اتصاالت ، سیستم را روشـن کنیـد که در صـورت نداشتـن هیچگونـه خطایـی بایــد ((--))را نمایش 

دهد . در صورت بروز اشكال و پیغامهای خطا ابتدا سیستم را خاموش کـرده و بعـد از رفع اشكال دوباره 

مرکز را روشن کنید . 

برنامه ریزی سیستم را به دلخواه خودو بنا بر احتیاجات خود انجام دهید سپـس ریمـوتها را بـه سیستم 

بشناسانید و باز و بسته شدن جك ها را امتحان کنید و در صـورت بـر آورده نشـدن احتیـاجات ، دوبـاره 

مرکز را برنامه ریزی کنید و از خاطر نبرید که در پایان انجام تغییـرات در منـوی ((      )) بـا        کــردن 

زیر منـوی ((     )) آنهـا را در حافظـه دستگـاه ذخیـره نماییـد . در صـورت بهـم ریختـن مقـادیر متغیـرهـا 

می توانید همان طو رکه قبـالً هـم توضیـح داده شـده ، با رفتـن به منـوی ((       )) و انتخـاب زیـر منـوی  

((      ))  و فشردن کلید تاییدی       مقادیر اولیه کارخانه ای موتورهای ریلی                  را روی متغیرها 

بارگذاری نمایید که پایان موفقیت آمیز این عمل با دو صدای تقه رله ها همراه است . 

سپس مرکز بطور اتوماتیك به حالت ((--)) می رود . بخاطر داشتـه باشیـد کـه تا خامـوش نشـدن المپ 

چشمك زن ، هر فرمانی ادامه فرمان قبل به شمار می آید و بـرای دادن فـرمان جـدید باید تا خـاموش 

شدن کامل المپ چشمك زن صبر کنید و اگر در وسط کـار ، درب  از تنظیـم خــارج شد ، می توانیــد با 

خالص کردن موتور ، درب را بطور دستی سر جای دلخواه تنظیم نمایید .   

نكته مهم : همیشه به خاطر داشته باشید چه در مد اتوماتیك و چه در مد نیمـه اتوماتیــك تا نرسیــدن 

درب  به مكان اولیه شروع کارکرد خود ، هر فرمانی که می دهید ، در ادامه فرمان اولیه شما می باشد 

یعنی اگر کار را با دکمه پیاده روی   ریموت  (      ) شروع کرده باشید ،  در ادامه  تا  نرسیدن  درب  به 

مكان اولیه ، فشردن دکمه        ( پیاده رو ) یا     ( معمولی )  به  معنای  ادامه  کار  با همان مدپیاده رو  

خواهد بود و همینطور اگر کار با دکمه       شروع شده باشد ادامه کار با مد معمولی خواهد بود .   

نكته : در صورت استفاده از سوئیچهای محدود کننده ، آنها مانند زمان پایان نیم سیكل یا پایان سیكل

عمل می کنند یعنی وقتی درب به مكان نصب آنها برسد ، گویی نیم سیكل باز شدن کامل شده (در 

نیمه اتوماتیك در رسیدن به              باز شدن ) و یا گویی سیكل کامل بسته شدن کامل شده (در 

اتوماتیك در رسیدن به             بسته شدن ) حتی اگر        زمانش تمام نشده باشد ، آنرا تمام شده در 

نظر می گیرد و در این  راستا ممكن است به سرعت آهسته نرسد که در اینصورت باید         را کم کنید .
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4

3

7 - یك عدد المپ چشمك زن (                         )  

المپ چشمك زن جهت آگاهی کاربران از فعال یا غیر فعال بودن سیستم از داخل یا خارج ساختمان بكار 

می رود. این المپ معموالً روی چهارچوب درب نصب می گردد تا از دو طرف قابل دیدن باشد . نوع دیگر  

المپ چشمك زن دارای آنتن می با شد ( نصب اختیاری) ، که جهت افزایش برد ریموتها مورد استفاده

 قرار می گیرد .     

مراحل مونتاژ آنتن برروی چراغ در شكل زیر کامالً نمایش داده شده . 

BLINKING 

2

1

6 - یك ست ریل فلزی   

ریل ها بصورت 1 متری میباشند که جمعاً طول یك ست به چهار متر میرسد . همراه ریل ها تعدادی پیچ 

مخصوص و یراق آالت جهت نصب آنها بر روی میباشد.

مانعی بین دید دو چشـــم کـــه در مد باز وصل شده اند ، وجــود دارد یـــا چشمهـــا طــوری قــرار دارنــد که 
قادر به دیدن یكدیگر نیستند . 

مانعی بین دید دو چشم که در مد بسته وصل شده اند ، وجود دارد یا چشمهــا طوری قــراردارند که قادر به 
دیدن یكدیگر نیستند .

مرکز در مد پیاده رو می باشد یا اتصالی  باعث رفتن مرکز به این مد شده است .(مثالً اتصالی ترمینال 7به8)    

مد معمولی جهت دریافت فرامین و بدون خطا 

تست موتور  خطا دارد سیمهایش بد متصل شده اند یا قطعی دارند .

درب در حال بازشدن می باشند . 

درب در حال بسته شدن می باشند . 

مر کز در زمان سپری لحظات بین بسته شدن و باز شدن در مد اتومات قرار دارد . 

تست اولیه چشمهای الكترونیك خطا دارد . 

هر دو جفت چشمهای مد باز و مد بسته مانع دید یا اشكال سیم کشی دارند .  
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STOPفرمانی باعث رفتن سیستم در مد                 شده است یا جایی اتصال یا قطعی دارید .(مثالً  قطعی جمپر 2و8)  

STARTمرکز در مد               می باشد یا اتصالی باعث رفتن مرکز به این مد شده است .(مثالً اتصالی کلید سلكتور)   

توضیحات  نوع پیغام  

)پیامهای معمولی یا خطای مرکز  )5-3

مرکز کنترل                   دارای این قابلیت می باشد که پیامهایـی را جهـت اطالع کاربر اعـالم می کنـد یا در    

صورت بروز مشكل یا خطایی در کل سیستم یا سیم بندی آن ، قبل از شروع به کار ، آنها را تست کـرده 

و کاربر را از وجود خطا مطلع می نماید . پیامهای متداول سیستم از قرار زیر است : 

Q60/1SA

جمپر 3 و 9 ، چشمهای الكترونیك که در مد باز سیم بندی شده اند ، وصل نشده است .  F11
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راهنمای نصب فیزیكی و مكانیكی  

مقدمه 

درابتدای امر چند بار با دست در را باز و بسته نمائید و ازباز و بسته شدن روان درمطمئن شوید ، در غیر  اینصورت 

با گریس  کاری و صافكاری در و از بین بردن گیر های  احتمالی  ،  در را روان کنید .(اگر روان سازی ممكن  نیست  از 

نصب جك خوداری کنید) 

دقت داشته باشید در هنگام حرکت در ، در نباید نوسان زیادی  به بیرون و داخل داشته باشد و باید در کل طول 

مسیر حرکتی در یك خط صاف حرکت کند . (حد اکثر 2 میلیمتر) در غیر اینصورت خطر خارج شدن از ریل در طول 

مسیر حرکت وجود دارد .

) ریلها  )3-1

برای زدن ریلها ابتدا محل آن  را مشخص کنید  .(میتوانید ریلها را هم پائین در و یا باالی در نصب کنید،ولی تا حد امكان

 پائین درنصب کنید،  تا جهت سرویس موتوردچار مشكلی نشوید)بطور معمول ریل باید به صورتی نصب شودکه لبه 

صاف آن در باال و لبه دندانه دار آن سمت پائین  (زمین)  قرار گیرد  .  (چون همواره وزن در رو به زمین است )  سپس 

محل نصب ریلها را در باال یا پائین در،  تعیین و صافكاری  میكنیم .  سپس با بستن پیچ و مهره های ریل روی   آن    قبل 

از نصب  و  درست در وسط سوراخهای بیضی ریلها ،  آنها را یكی یكی  و بصورت کامالً تراز روی در گذاشته  و  پیچهارا از 

طرف قطر بیشتر به در جوش میدهیم .دقت کنید که ریلهای کنار هم درست در یك راستا و کامال، تراز قرار گیرند . 

بخش 3   

برای انتخاب هریك ازمقادیرکارخانه ای فوق برای بارگذاری درحافظه روی آن گزینه رفته و کلید     را تا 

زمان بگوش رسیدن صدای دو تقه رله ها که پـایـان موفقت آمیز بارگذاری را تأیید می کنــد ، فشــرده 

نگه دارید . ( مثالً برای جك های ریلی  باید زیر گزینه ((       ))  را انتخاب کنید) . 

5 -منوی 

این منو جهت برنامه ریزی موتور بصورت بخش بخش وبا نـگاه کـردن به نحوه کار کـرد آنهـا بـه کار 

می رودو به ترتیب زیر است : 

- برای برنامه ریزی درب و مرکز کنترل: 

   دکمه     را چند بار بزنید تا       را نشان دهد .

   دکمه     را چند بار بزنید تا       را نشان دهد . 

   یك پالس          بدهید .موتور  شروع به کار کرده و نمایشگرها      را نشان می دهند . 

90   وقتی که موتور  درصد راه خود را طی کرد سپـــس پالس              دوم را بدهید و سرعت موتور 

یك به صورت کاهش یافته درآمده و نمایشگرها ،     را نمایش می دهند .  
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مقادیر کارخانه ای مربوط به موتورهای                را داخل حافظه بارگذاری می کند .  

مقادیر کارخانه ای مربوط به موتورهای چرخدار               را داخل حافظه بارگذاری می کند .  

(Leader , Ace , Freeder , Compact , Slower , Shark , Cat , Mover FAERAZ(M,P,H))
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   پالس چهارم را هر زمان که بدهید محاسبه این زمان متوقف شده و ذخیره میشود و موتور            کامل

 می کند .  

   با دادن پالس آخر مقادیر داخل حافظه ذخیره می شوند. دراین مرحله باید به صورت خالص درب 

را به حالت بسته کامل ببرید. 
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STOP

با دادن پالس سوم موتور متوقف می شود. در این لحظه تایمر داخلی شروع به محاسبه  زمان بازماندن

 اتوماتیك می کند و نمایشگرها      را نشان می دهنــد و سپــس شـروع به شمارش  ثانیه ها می کنند. 
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4 - منو ی ((      )) 

توضیحات  

مقادیر کارخانه ای مربوط به جك های باز شونده و ریلی را داخل حافظه بارگذاری می کند . 
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)نصب موتور و براکت آن    )1-3

مرحله بعدی محكم کاری براکت موتور است که در ابتدا موتور با دو پیچ بصورت موقت روی  براکت بسته 

می شود (بصورت ضربدری) و سپس ارتفاع براکت و موتور را باهم طوری کم و زیا د کنید  تا  2 میلیمتر 

بین نوك دندانه چرخدنده موتور تا گودترین قسمت ریل فاصله داشته باشد .

2mm

محل نصب براکت 

قرقره های باالی در

سپس برای درهای راست باز شو و چپ بازشو به ترتیب زیر جای براکت را

نسبت به راستای درب تعیین کنید : 

الف ) درهای راست بازشو :

محل نصب براکت 

قرقره های باالی در

محل نصب براکت در این دربها باید با درب بسته در منتها الیه

 سمت راست درب  باشد .

محل نصب براکت در این دربها باید با درب بسته در منتها الیه

 سمت چپ درب  باشد .

3 - منو ی ((      )) 

جهت   تنظیم   و   شناسایی هر  یك  از  کلیـدهای  ریمـوت به مـرکز می باشـد  .   ریمـوتها   دارا ی چهار

دکمه هستند که هر کدام می توانند به دلخواه جهت هر یك از سه کار ((معمولی)) ،  ((پیاده رو)) و 

((           )) استفاده گردند . این ریموت ها باید در ابتـدا بــه مرکز شنــاسانده شوند . این   کار با 

استفاده از دکمه های مـرکز انجـام می گیـرد . بـرای ایـن عمـل از منـوی ((       ))  و زیـر منوهای آن  

استفاده می کنیم . 

زیر

 منوی 

توضیحات 

وقتی      نشان داده می شود ، اگر ریموت شما شناسانده شده می توانید با فشردن هر یك 

از سه دکمه آن ، کد مربوط به آن دکمه را که لحظه ای نشان داده می شود ، ببینید.    

جهت نشان دادن کدهای موجود در حافظه دستگاه باید به داخل این منو رفت که به محض وارد شـــدن کدهای موجود 

در حافظه را به ترتیب از ((    )) تا((     )) مـی شمـارد کــه هــر ســه  عدد متــوالی معمــوالً جهت سه دکمه یك ریموت 

می باشد . مثالً کدهای1 تا 3 جهت ریموت اول و4 تا 6 جهت ریموت دوم و...     

نكته مهم : در حین شمارش اولیه کدها در منوی ((=       )) ، می توانید با فشـردن دکمـه      روی کـــدی می بینید آن 

کد را از سری کدهای موجود در حافظه پاك کنید. بدیهی است که می توان دکمه جـدیدی را به کـد پاك شده اختصاص 

داد و این کار به طور اتوماتیك در مرحله شناسایی ریموت بعدی مرکز ، انجــام می پــذیرد و کــد جــدید در اولین محل 

خالی کدها (اگر چه در وسط سری کدها باشد) ذخیره می گردد. 

جهت شناسایی دکمه ای از ریموت که جهت مد معمولی تمام بازشونده استفاده می شود بكار می رود . 

نحوه عملكرد : یك پالس ممتد با دکمه ای از ریموت که  می خواهید به  مد معمولی   (      ) اختصاص دهید ، بفرستید 

و دکمه آن را فشرده نگه دارید هنگامیكه نمایشگرها ((          )) را نشــان مــی دهنـــد ، دکمـــه       را جهــت تأییــد 

فشار دهید تا کد مربـوط به ایـن کلیـد همـراه نقطـه ای در وسـط نـمایش داده شـود کـه ایــن نقطه نمایانگـر سیگنــال    

گرفته شده از ریموت می باشد . دکمه های ریموت و مرکـز را رهـا کنیـد و دکمـه      را جـهت خـارج شدن و رفتـن بـه 

مرحله بعدی فشار دهید . اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه       را فشار دهید تا به مد معمولی کارکرد ((--))   

بروید.  

جهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد            در نظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود . 

نحوه عملكرد:هنگامیكه روی گزینه((        )) هستید،یك پالس ممتد با دکمه ای از ریمـوت که می خواهید به مد   

اختصاص دهید ، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگه دارید . در همین هنگام کــه نمایشگــر ها ((         )) را نمــایش 

می دهند ، دکمه    را جهت تایید فشار دهید تاکد مربوط به این کلـید همراه نقطـه ای در وســط کـه نمایانگر سیگنــال 

گرفته شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمه های ریموت و مرکز را رها کنید و دکمـه     را جهــت خــارج 

شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه     را فشار دهید تا به مــد معمــولی 

کارکرد((--)) بروید. 

جهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد پیاده رو در نظر گرفته اید ، به مرکز استفاده می شود. 

نحوه عملكرد : هنگامیكه روی گزینه ((      )) هستید ، یك پالس ممتد با دکمه ای از ریمــوت کـــه می خــواهیــد به مد  

    ((      )  اختصاص  دهید  ،  بفرستید  و  دکمه  آن را  فشرده  نگه دارید  .  در همین هنگام که نمایشگرها   ((    ))

 را نمایش می دهند دکمه     را جهت تأیید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نقطه ای در وسط که نمایانگر 

سیگنــال گرفتــه شده از ریموت می باشد ، نمایش داده شود . دکمـه هــای ریمــوت و مــرکز را رها کنیـد و دکـمه      

را جهــت خــارج شدن و  رفتن به مرحله بعدی فشار دهید . اگر کد دیگری نمی دهید چند بار دکمه      را فشار دهیـد

 تا به مد معمولی کارکرد ((--)) بروید .   

 

وقتی که نمایشگرها گزینه ((       ))  را نشان می دهد شما می توانید تمام کدهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را که 

به ریموت ها اختصاص یافته یكجا پاك کنید . جهت این کار روی گزینه ((      ))  دکمه       را فشــرده نگــه داریــد تــا 

نمایشگرها ((       ))  را نشان دهند ؛  در این صورت تمام کدهای موجود در حافظه پاك می شوند.  

rARadio

STOP 

rA

rA

0199

rD

tC
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CP(CP)STOP
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) نكات نصب   )3-4

)مراحل نهایی نصب  )3-3

سپس سعی کنید براکت را در همان ارتفاع ثابت کنید و براکت را روی صفحه ای فلزی درزیر آن جوش بدهید و در نهایت 

برای محكم کاری صفحه زیر براکت و قوطی های احتمالی زیر آن سعی کنید همه را با جوشكاری به هم و به چهار چوب درب 

و احتماًال با بتون ریزی کف زمین آنرا محكم کنید  . بدیهی است محكم کاری  براکت موتور از مهمترین قسمتهای نصب میباشد 

چرا که تمام قدرت دورانی موتور را تحمل می کند .

سپس سیم برق و سیمهای فتوسلها را از زیر براکت به باال و از  زیر موتور به داخل هدایت   کنید و  به  مرکز  ببندید .

حال پس از نصب براکت و محكمكاری آن ، موتور را بصورت کشویی به طرف در هل داده و زیر چرخدنده ببرید و موتور را 

محكم به براکت ببندید و سپس با خالص کن گیربكس را آزاد کرده و چندین بار رفت و آمد درب و خارج نشدن  چرخدنده 

از ریل فلزی را امتحان کنید و در صورتی که اشكال خاصی وجود نداشت با تنظیم میكروسوئیچ محدود کننده  در  ابتدا  و

انتهای ریل در محلهای دلخواه               بروی ریل فلزی آنها را محكم کنید و پس از سیم بندی که در بخشهای بعدی توضیح

داده شده ، موتور را روشن کنید و سپس ریموتها را به مرکز معرفی کنید و منوی پارامترها را به دقت مطالعه و تنظیم کنید

و سپس بوسیله ریموت کارکرد معمولی و پیاده رو و                   را امتحان کنید که  بدرستی  انجام شوند و در صورت نیاز

 تنظیمات را تصحیح کنید .

1 - در صورت امكان یك قطعه فلزی به انتهای کارکرد درب در بازکامل پشت درب به چهار چوب جوش دهید که ایمنی 

عملكرد را باال  ببرد .

2 - عدم تنظیم مناسب میكروسوئیچ  محدود کننده میتواند موجب اختالل در کارکرد و کوبش درب به چهار چوب  یا  از

ریل خارج شدن آن گردد .در صورت وصل نكردن میكروسوئیچ محدودکننده باید  مقدار             به  دقت  انتخاب شود

از کم شروع شده و کم کم آن را زیاد کنید .

3 - از بكاربردن موتور مناسب برای درب مورد نظرتان ، توسط جدول مشخصات فنی ارائه شده مطمئن شوید . 

در غیر اینصورت دستگاه از گارانتی خارج و ممكن است به موتور ،گیربكس موتور ، درب و حتی اشخاص آسیب جدی 

وارد گردد .

4 - تاکید میشود حتماً سوئیچهای محدود کننده باز و بستن را نصب نمائید تا حرکت مطمئن و ایمن درب را منجر شود.

STOP

STOP

n1

توضیحات   
محدوده 

عملكرد   
تنظیم 

کارخانه   
زیر منو  

n1

f1

fr

r1

tP

P2

P3

P4

P6

P7

P8

P9

P11

SU

Pd

0-99 

8-19  

10-19  

0-(n1-2)

1-99

0-(n1-r1)

Y/N

Y/N

21

14

19

7

3

7

no

SI

no

SI

SI

SI

SI

no

no

زمان کار کلی موتور  = زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور 

با سرعت کاهش یافته   است .

توان موتور را در حین کار سرعت اولیه موتور تعیین می کند .  

توان موتور را در حین کار سرعت کاهش یافته تعیین می کند . 

زمان سرعت کاهش یافته موتور را تعیین می کند .  

زمان الزم جهت باز ماندن درب  قبل از بسته شدن اتوماتیك آن 

وقتی مرکز در مد تمام اتوماتیك برنامه ریزی شده است .  

زمان الزم جهت باز شدن یك لنگه درب مخصوص پیاده رو می باشد.   

شود در هر دو حالت باز و بسته شدن درب سیگنالهای ریموت را دریافت و عمل می کند . 

این پارامتر امكان برنامه ریزی مرکز در دو مد تمام اتوماتیك (      ) و 

نیمه اتوماتیك (     ) را فراهم می کند. 

وقتی بصورت       ست شود چراغ چشمك زن قبل از باز شدن 

درب به مدت      چشمك می زند .  

در صورتیكه این پارامتر بصورت        ست شود زمان کار موتور 

با سرعت کاهش یافته حذف می گردد . 

جهت شروع بكار نرم موتور این گزینه باید بصورت       ست شود .   

در صورت ست شدن       در مدت انتظار مد تمام اتوماتیك ، 5 ثانیه پس از رفع 
مـانع بیــن دیـد فتوسلهــا دبسته می شود و در صورتی که مانعی بین دید فوتوسلها 

قرار نگیرد، همان زمان انتظار      محاسبه و سپس درب بسته می شود. 

همه تغییرات در حافظه برد تا زمانی باقی می ماند که برق سیستم قطع نشود ،
 جهت ذخیره تغییرات انجام شده روی پارامتر       ، دکمه       را فشار دهید تا 

دو بار صدای تقه رله ها جهت تأییـد ذخیـره سـازی بگـوش برسد و تغییرات شما 
با قطع برق سیستم هم باقی بماند .  

(مقادیر کارخانه ای متغیرهای مربوط به دربازکنهای ریلی (              ) در جدول باال آمده است)       

  YES  در حالت        ، مرکز هنگام باز شدن درب  جز             هیــچ سیگنـالــی از ریمـوت  STOP 

No                    دریافت نمی نماید و فقط در طی بسته شدن ریموت میگیرد و وقتی      ست  

SI

NO

SI

5s

NO

SIدر صورت ست شدن    موتور قبل از اجرای هر فرمانی تست می شود . 

SIدر صورت ست شدن    فوتوسل ها قبل از هر اجرای فرمانی تست می شود . 

SI

SI

tp

SUC

M/P/H

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N

Y/N
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)اتصال موتور به مرکز  )4-1

موتورهای ریلی                            دارای سه الی چهار سیم می باشد .

سیمهای موتور غالباً دارای رنگهایی بشكل روبرو  میباشد که باید مطابق 

شكل با خازن موازی  نمود و به ترمینال موتور ، در مرکز کنترل متصل شوند.

نحوه سیم بندی میكروسوئیچ محدود کننده                              : 

این میكرو سوئیچ جهت تعریف حد باز و بسته شدن در بكار میرود که مطابق 

شكل سیم مشترك را به ترمینال 8 و سیم         بستن را به ترمینال 5 و سیم 

       بازکردن را به ترمینال 6 وصل کنید .

اگر از سوئیچ محدود کننده استفاده نمیكنید باید بوسیله 2 عدد جمپر 

ترمینالهای 5 و 6 را به ترمینال 8 متصل کنید.

قهوه ای    طوسی     سیاه 

13   14   15 

Q60/1SA  کنترلر دربازکنهای ریلی

A

B

C

D

MR

A
N

T
 

G
N

T
 

C
N

 

M2A M2B

13

230 V AC
INPUT موتور      

24V

1.6A

24V
1.6AF4

F5

CON 12 

CON 11 C
O

N
 10 

230V AC
TO TRANCE

O
U

T
 -

K
 3

K  1 

K  2 

24V AC 
FROM TRANCE 

F1
5A

14 157 8 9 10 11 122 3 41
65

FN

19 20

سیم بندی مرکز و متعلقات 

FARAZ(M/P/H) 

(Limit Switch)

L.S

بخش4

5 6

L.S

یا آبی 

موتور

5 6 7 8 9 10 11 12L.Sبازکردن

L.Sبستن

5 6 7 8 9 10 11 12

نصب با میكروسوئیچ محدود کننده نصب بدون میكروسوئیچ محدودکننده

توجه : سیم چهارم موتور که سیم که سیم زرد رنگ است (سیم ارت) جهت محافظت از برق گرفتگی استفاده 

میشود که در صورت نیاز به یكی از کانكتورهای                                              روی برد مرکز                   وصل 

وصل گردد. در کل اگر متوجه شدید  موتور خالف جهتی که باید ،حرکت میكند ، کافیست جای سیمهای سیاه و

قهوه ای را عوض کنید تا جهت حرکت عوض شود .

CON12,CON11,CON10Q60/1SA

مرکز کنترل و برنامه ریزی آن 

)مشخصات مرکز  )5-1

)تعریف منوها ، متغیرها و نحوه تغییر مقادیر متغیرها و نحوه عملكرد هر کدام    )5-2

مرکز چند کاره                     قابل نصب برروی درب های ،  تك لنگه ریلی می باشد و می توان توسط چهار 

دکمه               و    مدت ، قدرت و نحوه عملكرد موتور را بنا بر نیاز برنامه ریزی نمود. 

دو دکمه      و     به ترتیب جهت رفتن به منوها و زیر منوها استفاده می شود و دو دکمه      و     بترتیب  

جهت زیاد کردن و کم کردن یا جهت تأیید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها بكار می روند . 

این مرکز دارای دو نمایشگر             می باشد که پیامهـای خطـا ، مقـادیر متغیـرها و خـود متغیـرهای 

منوها را نشان می دهند که بعداً در مورد آنها توضیح خواهیم داد .  

دکمه      : دکمــه تعویـض کلی منوها ، که با هـر بار فشار دادن دکمه یكی از 5 زیر گزینه داخلی نمایش    

داده می شود. 

 --  .1

  .2

  . 3

   . 4

   . 5

تعریف منو و زیر منوها  

 ((--)) - 1 

حالت کار کرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می دهد و در این حالت ، مرکز ، آماده دریافت 

فرمان می باشـد . اگـر در منوهـای دیگـری هـم باشیـد و تـا مدتی طوالنی دست به هیچ دکمه ای نزنید ؛    

دستگاه بطور اتوماتیك روی این گزینه باز خواهد گشت .  

2 - منوی ((       ))(                              ) 

زیرمنومی باشد(جهت رفتن بـه زیر منـو پس از فشردن دکمه  15منوی اصلی تغییر متغیرها و دارای 

زیـر منـو و  15و رسیدن به منوی        دکمه     را فشاردهید) که با هر بار فشردن دکمه    نــام یكـی از 

بالفـاصلــه  پس از 1 ثانیه مقدار آن نمایش داده شده و نمایشگر تا مدتی روی مقدار آن ثابت می مانـد 

کــه در این مدت کاربر می تواند توسط دکمه      جهت افزایش مقدار یا تایید (     ) و از دکمه       جهـت 

کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع(      ) استفاده کند .  

Q60/1SA

B   AD   C

7-Deg
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  PA  PARAMETERS
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فتوسلها می توانند در دو مد بسته و باز سیم بندی شوند ، که طرز عملكرد مرکـز در این دو مـد کمـی با 

هم متفاوت است . در مد باز با هر بار دیدن مانع ، توقف در کارکرد بوجـود مـی آیـد ولـی در  مـد بستـه 

اینطور نیست و در حالت بستن درها ، با دیدن مانع بالفاصله درها باز می شوند و توقف ندارند .  

توجه : الزم به ذکر است درون چشمها جمپری جهت تغییر تغذیه به        یا        وجود دارد که باید آن را 

) ، یك جمپر از 4 بـه 9 کانكتـور  زیرچنانچه بخواهید در مد بسته سیم بندی را انجام دهید (مطابق شكل 

Tx
12V dc
12V ca

24V dc 

RF 36

5    CONNECTION PHOTOCELL IN CLOSING PHASE 

+
A

C
 

- 
M

C

12V24V

روی         قراردهید . (مطابق شكل های زیر) 

سیم بندی چشمها در مد بسته 

         وصل نمایید :   

سیم بندی چشمها در مد باز   

چنـانچـه بخـواهید در مد باز   

سیم بندی را انجام دهید .  

(مطابق شكل روبرو)   

یـــك جمـــپـــر از 3 بـــه 9   

کانكتور       وصل نمایید .  

Rx

12V dc
12V ca
24V dc
24V ca

+
A

C
 

- 
M

C

Tx Rx
12V dc
12V ca

24V dc 

RF 36

5    CONNECTION PHOTOCELL IN OPENING PHASE 

12V dc
12V ca
24V dc
24V ca

+
A

C
 

- 
M

C

+
A

C
 

- 
M

C

M2

) اتصال فتوسلها (چشمهای الكترونیك) به مرکز  )4-2

24V

M2

)استفاده از خروجی کنترل رله خارجی  )4-5

به عنوان کلید            اضطراری - ایمنی می توان یك کلید                               (در حالت معمولی بستــه 

است ) بین پایه های 2 و 8 مطابق شكل زیر وصل نمایید . 

مهم : چنانچه از کلید اضطراری استفاده ننمودید باید حتماً ترمینالهای 2 و 8 را بایـك جمپـر به یكـدیگر 

متصل کنید.   
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

 STOPکلید اضطراری 

Normally Close STOP 

درصورتیكه نمی خواهید چشمی به مدار بسته شـود ، بـایـد برای مد بستـه دو جمـپر 3 به 8 و همچنیـن   

4 به 9 ، زده شود و برای مد باز باید دو جمپر 3 به 9 و 4 به 8 زده شود و همچنین در هر دو مد پارامتر 

     باید به صورت       ست شود) .  

)طریقه بستن کلید سلكتور و المپ چشمك زن به مرکز  )4-3

12سیمهای المپ چشمك زن به شماره های  و  و سیمهای کلید سلكتور به شماره های 1 و 8 کانكتـور  11

       ، مطابق شكل زیــر وصــل مــی گردنـــد (توجه کنید کــه سیمهای کلیــد سلكتور باید به پـایــه های   

                                 که در کنار هم هستند مانند شكل زیر نصب گردد).     

توجه : کلید سلكتور شكل زیـــر، فقط جهت فرمان به جك در مد دو لنگه ای می باشد و چنانچه بخواهید  

از مد تك لنگه ای (پیاده رو) نیز استفــاده کنیــد بایــد یــك کلیــد سلكتــور را بیــن شماره های 7 و 8 

سیم بندی نمایید.  

کلید سلكتور 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

المپ چشمك زن  
BINKER

)اتصال کلید ایمنی  )4-4STOP 

P8no

M2

Normally Open 

در مرکز               یك پایه خروجی در وسط برد تهیه شــده

جهت کنترل یك رله خارجی برای کاربـردهــای که می تواند 

متفاوتی از قبیل کنترل المـپ روشنــایــی پارکینـگ و یــا ...

استفاده گرد.روش بسته شـدن رلــه خارجــی توســط این پایــه 

بصورت شكل زیر می باشد . در حقیقت این پــایه بعــد از  

هر سیكـل کــاری (رفــت و برگشــت کــامل جكهــا در مـد 

اتوماتیك ، یا رفــت جكــها در مد نیمه اتوماتیك )به مدت 

 ثانیه بعد از اتمام هر سیكل ، زمین (منفی) در اختیار   15

مصرف کننده قرار می دهد . 

8 =+24VDC پایه زمین شونده
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