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 066 روتوس مدل نایس ریلی اتوماتیک درب جک نصة روش

 

. دّیذ اًجام اغلی کاتالَگ ًقطِ هاًٌذ را غیرُ ٍ ًایس سَئیچ کلیذ ًایس، فالضر ًایس، Blue Bus چطوی هاًٌذ جاًثی لَازم کطی سین -1

 .کٌیذ جاهپر سین تَسط را Stop ترهیٌال تایذ ًکٌیذ ًػة را Mose سَئیچ کلیذ کِ غَرتی در

 .ضَد اًجام دستگاُ کردى رٍضي از قثل Stop ترهیٌال کردى جاهپر :تَجِ

 :دّیذ اًجام زیر ضرح تِ را جاًثی لَازم ضٌاسایی هرحلِ جاًثی لَازم کطی سین از تؼذ-2

 ثاًیِ چٌذ از پس. کٌیذ رّا را ّا کلیذ تؼذ ًوایٌذ، زدى چطوک تِ ضرٍع L1-L2 ّای چراؽ تا داضتِ ًگِ ّن تا را Open ٍ Stop ّای کلیذ

 ضذُ ضٌاسایی جاًثی لَازم کِ است ایي ًطاًِ ایي کِ کٌذ هی زدى چطوک تِ ضرٍع L3-L4 ّای چراؽ ٍ ضذُ خاهَش L1-L2 ّای چراؽ

 .است

 :ًایس درب کَرس ضٌاسایی

 .کٌیذ قفل را کي خالظ کلیذ تؼذ ٍ دّیذ قرار ٍسط حالت در را درب ٍ کردُ فؼال را درب کي خالظ کلیذ -1

 Close ٍ Stop ّای کلیذ سپس. ًوایذ ضذى تستِ سوت تِ کردى حرکت تِ ضرٍع درب تا ًگْذاضتِ ّن تا را Close ٍ Stop ّای کلیذ -2

 .ًوایذ هی زدى چطوک تِ ضرٍع L2 ٍ L3 ّای چراؽ ٍ کردُ Stop درب اًتْا در ٍ ضَد تستِ ٍ تاز کاهال درب تا تواًیذ هٌتظر ٍ کٌیذ رّا را
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 :ًایس ریوَت کردى ست رٍش

 11 هذت تِ را ریوَت کلیذ سریؼا ٍ کردُ رّا را کلیذ تؼذ ضَد، رٍضي ثاتت رسیَر چراؽ تا داضتِ ًگِ را ًایس ریسیَر یا رادیَیی ترد کلیذ

 ضَد اًجام غحیح هرحلِ ایي کِ غَرتی در. ضَد خاهَش کاهال رسیَر چراؽ تا تواًیذ هٌتظر ٍ کٌیذ رّا را ریوَت کلیذ تؼذ داضتِ ًگِ ثاًیِ

 .تاضذ هی ریوَت ضذى سیَ ًطاًگر کِ ضَد هی خاهَش ٍ رٍضي تار 5 تؼذاد تِ تؼذ ٍ کردُ سریغ زدى چطوک تِ ضرٍع رسیَر چراؽ

 :ًایس ریوَت کردى پاک رٍش

 هی خاهَش ٍ رٍضي تار 3 هذت تِ رسیَر چراؽ ثاًیِ 3 از تؼذ ضذُ، رٍضي ثاتت رسیَر چراؽ تا داضتِ ًگِ را ًایس ریسیَر یا رادیَیی ترد کلیذ

 سریغ زدى چطوک تِ ضرٍع رسیَر چراؽ تا تواًیذ هٌتظر ٍ کردُ رّا را رسیَر کلیذ هرحلِ سَهیي ضذى خاهَش از قثل ًواییذ تَجِ. ضَد

 هی آتطي 8 دارای ًایس Robus رٍتَس دستگاُ. ضَد هی خاهَش ریسیَر چراؽ اًتْا در ٍ ضَد هی خاهَش ٍ رٍضي آراهی تِ تار 5 تؼذ کردُ،

 .گردد هی تٌظین زیر ضرح تِ ًیاز غَرت در کِ دارد قرار ایتالیا ًایس کارخاًِ فرؼ پیص تٌظین غَرت تِ اٍلیِ حالت در کِ تاضذ

 :ّا آتطي هؼرفی

Pause Time-L1 تاضذ هی هرحلِ ّطت ضاهل خَد درب ضذى تستِ اتَهاتیک حالت در درب ضذى تستِ ترای تاین هقذار تٌظین یؼٌی: 

L1= 5 S 

L2= 15 S 

L3= 30 S 

L4= 45 S 

L5= 60 S 

L6= 80 S 

L7= 120 S 

L8= 180 S 

Tep-by-Step-L2 فرهاى ػولکرد چگًَگی یؼٌی Step By Step ِرٍی است تْتر ک L1 یا L2 ضَد تٌظین. 

Open-Stop-Close-Stop=L1 

Open-Stop-Close-Open=L2 

Motor Speed-L3 ضاهل کِ هَتَر سرػت هقذار تٌظین یؼٌی: 

L1 =آّستِ خیلی 
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L2 =ِآّست 

L3 =هؼوَلی 

L4 =سریغ 

L5 =زیاد خیلی 

L6 =زیاد ًْایت تی 

L7 =آّستِ ضذى تستِ ٍ سریغ ضذى تاز 

L8 =سریغ ضذى تستِ ٍ زیاد ًْایت تی ضذى تاز 

Pen Gate Indi-cator output-L4 درب ضذى تستِ ٍ تاز ٌّگام در پارکیٌگی درب چراؽ ػولکرد چگًَگی یؼٌی. 

L1 =درب ضذى تاز ٌّگام در چراؽ ػولکرد 

L2 =ضَد تستِ درب اگر چراؽ ضذى رٍضي 

L3 =ضَد تاز درب اگر چراؽ ضذى رٍضي 

L4 =ریوَت 2 هرحلِ فرهاى تا چراؽ ضذى فؼال 

L5 =ریوَت 3 هرحلِ فرهاى تا چراؽ ضذى فؼال 

L6 =ریوَت 4 هرحلِ فرهاى تا چراؽ ضذى فؼال 

L7 =دارد تؼویر تِ ًیاز دستگاُ کِ هَاقؼی در پارکیٌگی چراؽ ضذى رٍضي 

L8 =ترقی قفل ضذى فؼال هَاقغ در پارکیٌگی چراؽ ضذى رٍضي 

Motor Force-L5 ضَد هی تٌظین هقذارش درب ٍزى ًسثت تِ کِ هَتَر قذرت هقذار تٌظین یؼٌی. 

L1 =زیاد ًْایت تی قذرت هقذار 

L2 =زیاد خیلی قذرت هقذار 

L3 =زیاد قذرت هقذار 

L4 =هؼوَلی قذرت هقذار 
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L5 =هؼوَلی سٌگیي درب ترای قذرت هقذار 

L6 =سٌگیي درب ترای قذرت هقذار 

L7 =سٌگیي خیلی درب ترای قذرت هقذار 

L8 =سٌگیي ًْایت تی درب ترای قذرت هقذار 

Open Partially-L6 درب تازضَی هقذار تٌظین یؼٌی . 

L1 =تازضَ هتر ًین 

L2 =هتر یک 

L3 =هتر ًین ٍ یک 

L4 =ٍهتر د 

L5 =ٍهتر ًین ٍ د 

L6 =ِهتر س 

L7 =ِهتر ًین ٍ س 

L8 =تازضَ هتر چْار 

Maintenance warning-L7 یؼٌی error تاضذ هی هرحلِ ّطت ضاهل کِ درب کارکرد هقذار از تؼذ سرٍیس جْت درب دادى. 

L1 =دارد سرٍیس تِ ًیاز هَقغ چِ کِ دّذ تطخیع خَدش اتَهاتیک غَرت تِ دستگاُ یؼٌی. 

L2 =دّذ سرٍیس اػالم دستگاُ درب، کارکرد تار 1111 از تؼذ 

L3 =دّذ سرٍیس اػالم دستگاُ درب، کارکرد تار 2111 از تؼذ 

L4 =دّذ سرٍیس اػالم دستگاُ درب، کارکرد تار 4111 از تؼذ 

L5 =دّذ سرٍیس اػالم دستگاُ درب، کارکرد تار 0111 از تؼذ 

L6 =دّذ سرٍیس اػالم دستگاُ درب، کارکرد تار 11111 از تؼذ 

L7 =دّذ سرٍیس اػالم دستگاُ درب، کارکرد تار 15111 از تؼذ 
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L8 =دّذ سرٍیس اػالم دستگاُ درب، کارکرد تار 21111 از تؼذ 

List of malfunctions-L8 ِترای آتطي ایي کِ کٌیذ تَج error فؼال غیر آتطي ایي تایذ کِ. تاضذ هی ترد ٍ دستگاُ اساسی تؼویر جْت 

 .ًذارد تٌظین تِ ًیاز ٍ تاضذ

 :دستگاُ کردى ریست جْت راٌّوایی

 تؼذ. ًوایذ زدى چطوک تِ ضرٍع  L1 ٍ L2 ّای چراؽ تا ًگْذاضتِ ّن تا را Close ٍ Open کلیذّای کردیذ رٍضي را دستگاُ ایٌکِ از تؼذ

 .گردد هی تر کارخاًِ اٍلیِ تٌظین تِ دستگاُ حالت ایي در.  کٌیذ رّا را کلیذّا

 :ًظر هَرد آتطي کردى فؼال غیر ٍ فؼال یا ّا آتطي تٌظین

 :ًظر هَرد آتطي کردى فؼال غیر یا فؼال جْت یا ّا آتطي تٌظین ترای

 ترای آتطي ایي کِ ضذیذ L1 آتطي ٍارد یؼٌی کٌیذ رّا را کلیذ تؼذ. ًوایذ زدى چطوک تِ ضرٍع L1 چراؽ تا داضتِ ًگِ را Set کلیذ -1

 .تاضذ هی درب ضذى تستِ اتَهاتیک حالت در درب ضذى تستِ تاین هقذار تٌظین

 هی پرًَر یا ًَر کن زدى چطوک تِ ضرٍع L1 چراؽ SET کلیذ ای لحظِ یا هوتذ زدى تا کٌیذ فؼال غیر یا فؼال را آتطي ایي خَاستیذ اگر -2

 .تاضذ هی فؼال آتطي ایي یؼٌی زد چطوک پرًَر L1 چراؽ اگر ٍ است فؼال غیر آتطي ایي یؼٌی زد چطوک ًَر کن L1 چراؽ اگر. کٌذ

 ًظر هَرد آتطي کِ است آى ًطاًگر کِ ضَد رٍضي ثاتت L8 تا L1 ّای چراؽ از یکی تا داضتِ ًگِ را SET کلیذ آتطي کردى فؼال از تؼذ -3

 .تاضذ هی تٌظین درب ضذى تستِ ترای تاین هقذار چِ رٍی

 یا Open کلیذ ای لحظِ زدى تا تَاًیذ هی داضتیذ ًگِ را SET کلیذ کِ حالت ّواى در دّیذ تغییر را ًظر هَرد هقذار خَاستیذ اگر -4

Close خارج آتطي از ٍ ضَد رخیرُ ضذُ دادُ تغییرات تا کٌیذ غثر ثاًیِ 11 هذت تِ ٍ کٌیذ رّا را ّا کلیذ تؼذ دّیذ، تغییر را آتطي هقذار 

 .ًوایذ هی زدى چطوک تِ ضرٍع L3 ٍ L4 ّای چراؽ حالت ایي در کِ ضَیذ

  تؼذی ّای آتطي تٌظین ترای راٌّوایی

 .ضذیذ L1 آتطي ٍارد یؼٌی. کٌیذ رّا را Set کلیذ تؼذ ًوایذ، زدى چطوک تِ ضرٍع L1 چراؽ تا داضتِ ًگِ را Set کلیذ-1

 ّای چراؽ از یک L1 چراؽ جای تِ حالت ایي در کِ ضَیذ تؼذی ّای آتطي ٍارد ای لحظِ غَرت تِ Open یا Close ّای کلیذ زدى تا -2

L2 تا L8 دّیذ اًجام را تؼذی هراحل سپس ًوایذ، هی زدى چطوک تِ ضرٍع. 


