


ورونا ريليدرب  نصب موتورراهنماي   
 

 
 

 زير را مطالعه كنيد. ايمني مهم  قوانينحتما  .1
  هشدار!

نصب نادرست يا استفاده تبعيت كنيد. ها ايمني خود از تمامي دستورالعمل ظحتما به منظور حف )1
 آفرين است.نادرست از محصولات اين شركت خطر

شود طراحي شده است. هر كاربري مواردي كه در اين راهنما ذكر مي اين محصول فقط براي استفاده در )2
 شود يا خطرناك خواهد بود. راد آسيب به محصول مييذكر نشده منجر به ا

كنند نصب استفاده مي خورنده منفجره، قابل اشتعال يا گازهايكن را در محيطي كه از مواد زدرب با  )3
 نكنيد، همچنين در آب و هواي مرطوب نيز نصب نشود. 

قبل از انجام هر كاري كابل را از پريز برق بيرون بياوريد؛ اطمينان حاصل كنيد كه سيم اتصال به زمين  )4
 رست وصل شده باشد!دبازكن درب 
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 ).بگيريدكنيد (لطفا با شركت برق منطقه خود تماس از جريان برق مناسب استفاده  )5
به ب ياضافه بار برق و آسايجاد از برق درب بازكن براي تجهيزات خارجي استفاده نكنيد چون باعث  )6

 شود. هاي الكتريكي ميالمان
  ممانعت نمايد.برخورد درب با افراد و وسايل نقليه  ازكنيم حتما فوتوبيم نصب كنيد تا توصيه مي )7
اند اجازه تعويض برد الكترونيكي داخلي را دارند.  لطفا زماني فقط افرادي كه از ما مجوز دريافت كرده )8

 خدمات پس از فروش تماس بگيريد. بخش كند با توزيع كننده يا كه درب درست كار نمي
 . قرار ندهيددسترس كودكان  دركنترل از راه دور را  )9

كه  را هاي سازه داخليچ و مهرهفروش اجازه دارند پي هاي مجاز كارخانه يا بخشفقط تكنسين )10
اي كه توليدكننده برق آسيب ديد بايد با كابل ويژه . اگر كابلاند باز كنندقرار گرفتهروي صفحات 

 نمايد تعويض شود.مات پس از فروش تامين ميسازد و بخش خدمي
غيرمجاز بر عهده توليدكننده و هاي كاربريمسئوليت استفاده نادرست از درب بازكن خودكار يا  )11

 فروشنده نخواهد بود. 
 دفترچه راهنما را در محل امني نگه داريد.  )12

 
 
 
 
 

 ACمشخصات فني اصلي مجموعه  .2
  1043.111A  1043.111B  1043.111C  1043.111D  1043.111E  مدل

  55  45  35  27  22  گشتاور خروجي (توان مفيد) (نيوتن بر متر)
  1500  1200  750  550  370  توان ظاهري (وات)

  3000  2000  1500  1000  800  حداكثر وزن (كيلوگرم)
  جريان متناوب AC220V50Hz(AC110V 60Hz)  منبع تغذيه برق

  )NC/NO(فنر/آهنربايي   كليد حد (ليميت سوئيچ)
  1400  سرعت موتور (دور در دقيقه)

  12  (متر در دقيقه) ربسرعت د
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  56≥  صدا (دسيبل)
  60+～40-  (سانتيگراد) ي محيطيدما

  IP44  گروه حفاظتي
  
 DCمشخصات فني مجموعه  .3

  1043.112DC  مدل
  DC24 جريان متناوب/ جريان مستقيم AC220   منبع تغذيه برق

  100  )وات( ظاهري توان
  600  حداكثر وزن (كيلوگرم)

  1800  سرعت موتور (دور در دقيقه)
  12  (متر در دقيقه) بسرعت در

  )NC/NO(فنر/آهنربايي   )سوئيچ ليميت( حد كليد
  56≥  صدا (دسيبل)

  60+～40-  دماي محيطي (سانتيگراد)
  IP44  گروه حفاظتي
 
 ها و وظايف اصلياصول كاري و مولفه .4

، 2دنده مخروجي كاهنده، 1بازكن درب از جعبه آلومينيومي قدرت بالا، موتور تك فاز با كيفيت، كلاچ يك طرفه
 هدر حين اجراي عمليات، كاهنده و دنده خروجي را ب موتورتشكيل شده است.  4و دنده خروجي 3كلاچ دنده

فشار دنده روي درب كشويي (شانه) هاي دندانه به دهد و دنده خروجي همكمك كلاچ يك طرفه حركت مي
  تا درب به صورت عمودي حركت كند و باز و بسته شود.  آوردمي

چرخد، كلاچ دنده فعال شده و نيروي موتور با دنده هاي ساعت ميعقربه در جهتزمان كه كليد جداساز 
چرخاند تا قفسه روي درب حركت كند و به صورت مخروطي منتقل و دنده خروجي را به وسيله دنده كلاچ مي
هنگامي كه معكوس مكانيسم دنده مخروطي درب، عمودي باز و بسته شود. در عين حال به خاطر ويژگي قفل 

  ماند. شود همچنان قفل باقي ميآن وارد مي بهنيروي خارجي 
                                                           
1 overrunning clutch 
2 a worm-gear reducer 
3 gear clutch 
4 output gear 
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پ و راست كلاچ دنده از هم جدا هاي سمت چچرخد، بخشهاي ساعت ميداساز بر خلاف عقربهزماني كه كليد ج
كند و به درب اجازه مي دهد در زمان قطعي برق با جي ديگر با نيروي موتور حركت نميشوند، دنده خرومي

  دست باز و بسته شود. 
 نصب پايه فولادي .5

نبايد وزن درب روي چرخ خروجي درب بازكن قرار بگيرد ولي گردد. هاي پايه نصب ميدرب بازكن روي مهره
  چرخ كشويي روي كف دروازه وزن درب را تحمل خواهدكرد.

 
 

 دنده هاي (شانه)دندانهنصب  .6
بازكن درب، جدا كردن بازكن درب از دار اي نصب شانه دنده قرار دادن آن روي چرخ دندانهساده ترين راه بر

طريق فشار دادن درب با شانه دنده، و آرام چرخاندن شانه دنده است تا در محل قرار بگيرد. بدين صورت 
دار قرار مي گيرد. در حين انجام اين كار بايد كنيم كه شانه دنده به بهترين شكل داخل چرخ دندانهتضمين مي

دار و شانه دنده ميليمتري بين چرخ دندانه 1.5ودا ذاري كنيد. يك شكاف حدگهر نقطه تثبيت شده را نشانه
  )3وجود دارد. (شكل 
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 مكانيسك جداساز بازكن درب (عمليات دستي) .7

بازكن درب به مكانيسم جداساز قفل شدني مجهز شده است تا بتوانيد در صورت قطع برق درب را با دست باز 
دار و به نمايش درآمده است و كلاچ از اتصال بين چرخ دندانه 4و  3كنيد و ببنديد. مكانيسم جداساز در شكل 

  شود. دنده جدا مي

 
 )نصب كليد حد (سوئيچ ليميت .8
هايي قرار در شانه دنده و در مكانا ها رهاي آن در محل قرار داده و براكتنرباي كليد حد را ياب فنر/آهمكان
 و). فنر بازكن درب 5باشد (شكل  (هنگام باز شدن و بسته شدن) ركت دربحد كه قرار است آخرين نقطه بدهي

قرار بگيرد و با آهنرباي كليد حد كنند. آهنربا بايد در جهت موتور ياب را لمس ميفقط شيب مكانر كليد حد نف
  هماهنگ باشد. ي داخل
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 ):6اتصال سيم موتور (شكل  .9

 

 
 

 راهنماي كنترل پانل .10
 ACنام: كنتل پانل  )1
 CP129AC.1043مدل:  )2
 وظايف:  )3
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يكروچيپ و كنترل ديجيتال از م كننده اين كنترلگر هوشمند درب كشويي قابليت يادگيري دارد. كنترل
 اشكال رفع وگيري رسانند و نصب و باگ، ايمني  عملكرد را به حداكثر ميقدرت بالايي دارندبرد كه بهره مي

  است.  آسانآنها 
 ها: ويژگي )4

حركت  مشخص شدهالف. وقتي كه اولين عمليات اجرا مي شود، بعد از اتصال كابل برق به پريز، درب با سرعت 
  محدوديت اينرسي رعايت شود. كند تا مي

تواند از  دكمه حركت در جهت مقابل رسد، فقط ميضد گذر از حد: زماني كه لنگه درب به حد ميب. طراحي 
كوبه خارج نشود. توجه: حالت انتظار قطع برق هم وجود دارد و كند تا از ركت ميعبور كند، و موتور به عقب ح

  كند.وصل شدن برق فقط به عقب حركت مياز  دبع
  بالا امنيتج: 
فاصله بالاي كنترل از راه دور و توانايي بالا در صورت وجود سيگنال هاي پشتيباني از حالت كنترل از راه دور، از 

و از فناوري پيشرفته پرش كد استفاده مي كند و در مقايسه با كنترل از راه برخوردار است مداخله كننده 
ميليون مي  400اد رمزهاي عبور به دارد. تعدتر است و محرمانگي بالايي بازار امن دورهاي قديمي موجود در

  ندارد.  در آن وجود رسد و امكان رخنه
  د. محافظت زماني موتور

تور را بدون تنظيمات كند، كنترل كننده به صورت اتوماتيك زمان اجراي عمليات مووقتي كليد حد عمل نمي
  كند. نيه هم به زمان اوليه اضافه ميثا 10گيرد تا مانع كار كردن طولاني مدت موتور بشود. دستي ياد مي

  ه. حالت بسته شدن خودكار
  ثانيه تنظيم كرد.  250تا  1مي توان آن را بين 

  و. حالت تنظيم گشتاور موتور
  نيروي كاري موتور قابل تنظيم است. 

  ز. حالت معكوس كننده در برخورد با مانع
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  كند. پتانسيل سنج مقاومت را تنظيم مي
  ) پارامتر فني5(

  220V±10%الف. برق مصرفي: 
  آمپر 10ب. جريان خروجي (حداكثر) 

  AC220V 10Aج. فيوز: 
  متر 30 >د.فاصله كنترل از راه دور: 

  %60<: + درجه سانتيگراد، رطوبت نسبي75درجه سانتگراد تا  -25ه. دماي محيط: 
 كشي) نمودار سيم6(
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  سنجپتانسيل
MT-Tنيرو در حين كند شدن كردن :  

  گشتاور: گشتاور موتور
CL-FORCEمقاومت در برابر مانع :  

  
  اتصال مادون قرمز

 
B1 ايكنترل از راه دور تك دكمه  B5   حداكثر نيرو در زمان شروع  
B2  خالي  B6  هاتنظيم حالت  
B3  بسته شدن خودكار  B7  بازگشت در حالت مقاومت  
B4  كند شدن حركات  B8  جهت موتور  

  شود. آن باعث تغيير جهت همزمان موتور و حد مي انتخاب و سووئچ كردن
  كنترل از راه دور و كد پاك كردن شناسايي) كد 7(

  كد شناساييالف. 
) را براي دو ثانيه فشار بدهيد و بعد رها كنيد، بعد هر دكمه ديگري روي كنترل از راه دور را STUDYدكمه (

ذخيره شده (كنترل از راه دور) فشار بدهيد و نگه داريد تا صداي بوق كوتاهي بشنويد و دكمه را رها كنيد، كد 
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كنترل از راه دور را در سيستم  300نيد توااست. اين عمليات را براي كنترل از راه دورهاي ديگر تكرار كنيد. مي
  ذخيره كنيد. 
  ب. حذف كد

بعد دكمه را رها كنيد، بدين صورت  بشنويد كوتاهي بوق صداي تا بدهيد فشار ثانيه 8 براي را) STUDY( دكمه
  شود.كد تمامي كنترل از راه دورها پاك مي

  ايتك دكمه از راه دور ج. كنترل
توقف -بسته- توقف-اي است: بازيك كنترل با چرخه تك دكمهدور  راه از كنترلقرمز روشن است،    DIP1وقتي 

  مرحله گام به گام) 4(
  ايدور سه دكمهد. كنترل از راه 

، openingگيرد. دكمه هاي اي قرار ميخاموش است، كنترل از راه دور در حالت سه دكمه قرمز  DIP1 وقتي
closing  وstop  .روي كنترل از راه دور به ترتيب با حالت باز شدن، بسته شدن و توقف ارتباط دارند  

  ). انتخاب حالت 8(
 B1اي دكمه تك دور راه از الف. كنترل

 قرمز  DIP1و وقتي   ايدكمه تك چرخه در كنترل يك دور راه از كنترل  است، روشن قرمز  DIP1 وقتي
  گيرد.قرار مي ايدكمه سه حالت در دور راه از كنترل است خاموش

  B8ب. جهت موتور 
ه جهت باز شدن/بسته شدن و كليدحد مربوط ب  DIPروي  8جهت حركت موتور با سوئيچ  باشد ساكن درب اگر

  كند.تغيير مي
 B3ج. بسته شدن اتوماتيك 

مي شود و با شود. زماني كه درب باز ، حالت بسته شدن اتوماتيك فعال مياست روشن قرمز  DIP3 وقتي
  كند. شمارش بستن اتوماتيك مي هموقعيت تعيين شده مي رسد، شروع ب
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بار=  2ثانيه،  1بار=  1(حالت) را فشار بدهيد،  "F"روشن هستند، دكمه قرمز  DIP6و  DIP3بندي: تنظيم زمان
  روشن باقي بماند.قرمز   DIP3را خاموش كنيد و قرمز  DIP6ثانيه....بعد از تعيين زمان  2

  B4د. كند شدن 
گيرد شود. درب اين حالت را به صورت خودكار ياد ميروشن است، حالت كند شدن فعال ميقرمز  DIP4وقتي 

و نيازي به تنظيم دستي نيست: زماني كه برق وصل است، كليد كنترل از راه دور را بزنيد، درب با سرعت كند به 
دور را بزنيد و اجازه بدهيد  گردد. بعد كليد كنترل از راهرود و به موقعيت اوليه باز ميموقعيت تعيين شده مي

  شنويد و يادگيري تمام شده است. بار باز و بسته بشود، بعد صداي بوق را مي 2درب 
  توجه: زماني كه درب در حال ياديگري كند شدن است برق را قطع نكنيد. 

  B5ه. حداكثر توان در شروع 
روشن است حالت حداكثر توان در شروع فعال است. وقتي درب سنگين است حالت شروع قرمز  DIP5زماني كه 

كند ولي شايد صداي بيشتري توليد قرمز روشن است درب حركت مي DIP5كند و وقتي كار نميبا توان كم 
  نمايد. 

  B6و. تنظيم حالت 
توانيد زمان بسته شدن خودكار را تنظيم كنيد. بعد از تنظيم زمان بايد قرمز روشن است، مي DIP6زماني كه 

  آن را خاموش كنيد. 
  B7ز. حالت برگشت در برابر مقاومت 

  شود.روشن است، حالت برگشت در برابر مقاومت فعال ميقرمز  DIP7زماني كه 
صورت عادي باز و بسته شد اين كليد را روشن كنيد. زدايي از اين حالت: بعد از اينكه درب به روش اشكال

هاي ساعت بچرخانيد تا را هنگام بسته شدن درب در خلاف جهت عقربه  "CL_FORCE"پتانسيل سنج مقاومت
درب در ميانه راه متوقف شود و به صورت خودكار به موقعيت اوليه بازگردد جايي كه نقطه اصلي بازگشت در 

هاي ساعت افزايش بدهيد تا نقطه اومت را با چرخاندن در جهت عقربهت. بعد نيروي مقبرابر مقاومت و مانع اس
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نيروي مقاومت هنوز زياد بود، لطفا گشتاور موتور پتانسيل سنج را كاهش  آزمايش از بعداصلي و واقعي باشد. اگر 
  بدهيد تا با اين نيروي مقاومت همخواني داشته و تراز باشد. 

  )Loop detector). حلقه ياب (9(
  ورودي سه حالت دارد:

ثانيه  2گردد و بعد از الف. وقتي درب بسته است و سيگنال حلقه ورودي است، درب به موقعيت اوليه باز مي
  شود. دوباره بسته مي

  شود. ثانيه بسته مي 2رب باز و بعد از سيگنال حلقه ورودي است، د ست ووقتي درب باز اب. 
ودي است، درب بسته ثانيه ور 2اي ريت حد قرار دارد و باز است و سيگنال زميني بج. زماني كه درب در موقع

  شود. مي
  ) ارتباط مادون قرمز10(

 
شود و فورا به ، دچار اختلال بشود، درب متوقف ميشودمي بسته درب كه زماني FSWاگر فوتوسل مادون قرمز 

  گردد تا شي به در آن گير نكند.موقعيت اوليه بازمي
  ) لوازم جانبي انتخابي11(

  ولت 220الف. لامپ هشدار 
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  شود. بازكن درب به يك لامپ خارجي جريان متناوب وصل مي
  ب. كليد توقف فوري

  شود. زماني كه بازكن درب در حال حركت است و اين دكمه را مي زند، درب فورا متوقف مي
  ج.كليد دستي

  ) رفع اشكالات12(
  راه حل  علت  مشكل

  .منبع برق را بررسي كنيد  .است قطع برق  .كندكار نميبرد مدار 
زنيد، درب كليد كنترل از راه دور را مي

  باز نمي شود.
كد كنترل از راه دور ذخيره نشده  -1

  است.
باطري كنترل از راه دور تمام شده  -2

  است. 
  توقف فوري فعال شده است. -3
  

  كد را ذخيره كنيد. -1
  باطري راتعويض كنيد.-2
بررسي كنيد و صورت فعال بودن، آن  -3

  را غيرفعال كنيد. 

  باري تمام شده است. -1  فاصله و برد كنترل از راه دور كم است.
  مداخله از همان فركانس. -2

  باطري را تعويض كنيد. -1
  صبر كنيد تا مداخله متوقف شود. -2

تنظيمات حالت بسته شدن خودكار را   نيست.حالت بسته شدن خودكار فعال   شود.درب به صورت خودكار بسته نمي
  بررسي كنيد.

 
 آزمايش برق .11

و اطمينان حاصل كنيد كه با  قبل از استفاده ولتاژ ورودي، فركانس و ساير اطلاعات را به دقت بررسي - )1
يد كه سيم اتصال به زمين در وضعيت خوبي قرار گرفته نشرايط تعيين شده مطابقت دارند و بررسي ك

 باشد و سيم كشي الكتريكي درست باشد. 
هاي ساعت بندي درب بازكن قرار دارد. اين كليد را در خلاف جهت عقربهيك كليد جداساز در بسته )2

كار كند.  بچرخانيد (براي جدا كردن كلاچ)، درب كشويي را فشار بدهيد و اجازه بدهيد بازكن بدون بار
كند، كليد را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد (تا كلاچ اگر بازكن بدون مشكل و مقاومت كار مي

 وصل شود). 
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برق را وصل كنيد، بازكن را فعال كنيد و عمليات باز و بسته شدن درب كشويي را بررسي نماييد (براي  )3
 مطالعه در مورد پانل كنترل به راهنما مراجعه كنيد).

 موقعيت آهنربا را تنظيم نماييد تا درب در موقعيت هاي مدنظر باز و بسته شود.  )4
 تعمير و نگهداري .12

 كمي روغن ضد زنگ به انتهاي دنده مخروطي داخل شكاف كليد ويژه بزنيد.  )1
 مرتب بررسي كنيد كه سيم اتصال به زمين در وضعيت خوبي باشد.  )2
هاي روان كننده با كيفيت ند. اين دستگاه از روغنمرتب بررسي كنيد كه قطعات در وضعيت خوبي باش )3

 كند و نيازي به روغنكاري مجدد يا پر كردن مجدد منبع روغن ندارد. بالا استفاده مي
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  رفع اشكال  علت  مشكل  رديف

1  

  برق قطع است -1  شود.موتور روشن نمي
  فيوز خراب است. -2
  خازن خراب است. -3
  بار اضافي. -4
  دمايي فعال شده است. ظمحاف -5
  كليد سنسور خراب است. -6
كابل خراب است، شل شده است  -7

  يا به پريز وصل نيست.

  منبع برق را بررسي كنيد. -1
  كنيد. تعويضفيوز را  -2
  خازن را تعويض كنيد. -3
ببنيد روي ريل درب مانعي وجود  -4

  نداشته باشد.
  دقيقه دوباره تلاش كنيد. 20بعد از  -5
  كليد سنسور را تعويض كنيد. -6
  كابل را به  پريز برق بزنيد.  -7

2  
مي توان درب را باز كرد 
(بست) ولي نمي توان 

  آن را بست (باز كرد)
  .است خراب سنسور كليد -1
درست  A/COM/Cسيم هاي  -2

  اند.وصل نشده
  كنترلگر و موتور را بررسي كنيد. -3

  .كنيد تعويض را سنسور كليد -1
كشي ها را بر اساس نمودار سيمسيم -2

  وصل كنيد. 
  ببنيد خط باز باشد. -3

3  

عمليات حد اجرا 
  شود.نمي

  خيلي دور است. سنسور كليد -1
كليد سنسور در محل مناسب  -2

  نصب نشده است.
آهنربا جدا شده يا در محل  -3

  درست نصب نشده است.
  كليد سنسور خراب است. -4
 درست A/COM/C هاي سيم -5

  .اندشده وصل

 موقعيت را اصلاح كنيد. -1
 تعويض كنيد. كليد سنسور را -2
 كشيسيم نمودار اساس بر را هاسيم -3

  .كنيد وصل

  اهرم كلاچ را تعويض كنيد. -1 اهرم كلاچ خراب است. -1كلاچ دستي كار   4
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 چرخش اشتباه است.جهت  -2  كند.نمي
  كند.كلاچ گير مي -3

  در جهت درست بچرخانيد.  -2
ن را به راست و آبراي خارج كردن دنده  -3

  چپ بچرخانيد. 
  

5  
دكمه باز شدن را 

زنيد ولي درب بسته مي
  شود.مي

هاي ولت و  وات اشتباه وصل مسي
  اند. شده

 نمودار اساس بر را هاسيم  -3
  .كنيد وصل كشيسيم

6  
 ولي چرخد مي موتور

  .كندنمي كار دستگاه
نر فشاري كار نمي كند يا ف -1

  قابليت ارتجاعي ندارد.
  كلاچ جدا شده است.-2
فنر فشاري كلاچ اصطحكاكي كار  -3
  كند يا شل شده است.مين

 بررسي، تنظيم يا تعويض كنيد. -1
 كلاچ را وصل كنيد. -2
فنر فشاري را تعويض يا تنظيم  -3

  كنيد. 
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