
                                                                                                راهنما و کاربردهای دستگاه   -٢

  کاربردها -١-٢

اين درب بازکن ها. برای اتوماسيون درب های پارکينگ و گاراژ ريلی استفاده می شوندGolden-8وGolden-15درب بازکن های
کهباتری پشتيبان فقط برای مواقع ضروری وقتی. با برق شهر کار می کنند و استفاده باتری پشتيبان برای کاربرد عادی توصيه نمی شود

برق شهر قطع می باشد استفاده می گردد و همچنين کليدهای مخصوص جهت خالص کردن بازوهای درب اتوماتيک در مواقع ضروری 
  .وجود دارند که امکان دستی کردن درب را فراهم می کنند

  

  راهنمای اتوماسيون -٢-٢

  :شکل زير نصب اجزای متفاوت سيستم را در محل خود نشان می دهد

  راهنمای اجزا و قطعات -٣-٢

کليه موارد در بسته بندیJو F،G،Iلطفا دقت فرماييد غير از موارد. می باشد٢اين سيستم شامل موارد نشان داده شده در شکل
  .موجود باشند

حدوديت های آيين نامه ایبنا به درخواست سفارش دهنده کاال و يا م٢ممکن است برخی از لوازم جانبی نشان داده شده در شکل: تذکر
  .در بسته بندی موجود نباشند

A(يک عدد موتور گيربکسی الکترومکانيکی همراه با مدار کنترل
B(دو عدد کليد خالص کن
C(يک جفت سلول نوریPH-2

D(دو عدد فرستنده راديويی)کنترل از راه دور (PR-2
E(يک عدد چراغ چشمک زنPF-1
F(يک عدد کليد سلکتوری با دو عدد کليد
G(يک عدد کليد فشاریPPB-1
H(دو عدد براکت مخصوص ميکروسوئيچ
I(اجزای کوچک مختلف از قبيل پيچ، مهره و...
J(چهار عدد دنده شانه)ريل (PRK‐1

Golden‐15ليست اجزای کوچک: ١جدول
  عدد ۴/ عدد ۶/ عدد ٢  مهره/ واشر/ پيچ لنگری

  عدد ١  صفحه فونداسيون
  عدد ۴  های بدون سرپيچ

  عدد ٢  ميکروسوئيچ



  Golden‐8وGolden‐15موتورگيربکسی الکترومکانيکی -١-٣-٢

تشکيلGolden‐8وGolden‐15موتور

شده است از يک مدار کنترل و اتصاالت

).بنا به انتخاب(جهت گيرنده کنترل راديويی

در زمان قطعی برق می توان با استفاده از

راحتی موتور را خالصکليد خالص کن به

ضمنا يک باتری پشتيبان جهت زمان. نمود

  .قطعی برق در نظر گرفته شده است

  کليدهای خالص کن -٢-٣-٢

  .دو کليد که می توان موتور گيربکسی را در زمان قطعی برق توسط آنها خالص نمود



  خالص کردن موتور گيربکسی -١-٢-٣-٢

.ديسک روکش قفل را کنار بکشيد)١
.کليد را در محل مربوطه قرار داده و در جهت گردش ساعت بگردانيد)٢
.اهرم خالص را بکشيد)٣
.صفحه را به صورت دستی حرکت دهيد)۴

  

  
  

  
  
  
  

  PH‐2سلول های نوری -٣-٣-٢

بايد روبروی هم بر روی ديوارPH‐2جفت سلول های نوری

متصلنصب گردند و جهت فرمان به سيستم به مدار کنترل

کار سلول های نوری مشاهده اجسام در محور ديد بين. گردند

  .می باشد(RX)و گيرنده(TX)فرستنده

  PR‐2) کنترل از راه دور(فرستنده راديويی -۴-٣-٢

جهت کنترل از راه دور درب مورد استفادهPR‐2فرستنده راديويی

، کليد را فشارکنترل از راه دورجهت استفاده از اين. قرار می گيرد

کنترل از راه دوردو کليد بر روی. داده و برای يک ثانيه نگه داريد

جهت(B)و کليد" بسته –توقف -مود باز"جهت(A)کليد. وجود دارد

  .استفاده می شوند" مود عابر پياده"

  

  PF‐1چراغ چشمک زن -۵-٣-٢

وGolden‐8تحت فرمان مدار کنترلPF‐1چراغ چشمک زن

Golden‐15ثانيه قبل از حرکت درب اتوماتيک ٣می باشد و

چشمک زدن چراغ مربوطه در. شروع به چشمک زدن می کند



  .انتهای مسير باز و يا بسته شدن، قطع می شود

  

  PKS‐1کليد سلکتوری -۶-٣-٢

جهت باز کردن درب اتوماتيک در فضای حياطPKS‐1سلکتوریکليد

مورد استفاده قرار) کنترل از راه دور(بدون استفاده از فرستنده راديويی

  .شده استجهت اين امر دو کليد برای آن تدارک ديده. می گيرد

  PKS‐1ليست اجزا کوچک: ٣جدول

  عدد ٣  ٣* ٢٠پيچ

  عدد ٣  رول پالک پالستيکی

  عدد ٣  ليدک

PPB‐1کليد فشاری -٧-٣-٢

جهت باز کردن درب اتوماتيک بدون استفادهPPB‐1کليد فشاری

  .مورد استفاده قرار می گيرد) کنترل از راه دور(از فرستنده راديويی

  PPB‐1ليست اجزا کوچک: ۴جدول

  عدد ٣  ٣* ٢٠پيچ

  عدد ٣  رول پالک پالستيکی

  طريقه نصب -٣

  کات کاربردی در خصوص موتورن -١-٣

در مواردی که. کيلوگرم استفاده می شوند١۵٠٠و٨٠٠به ترتيب جهت درب هایGolden‐15وGolden‐8درب بازکن های
فاکتورهايی از قبيل وزن، ابعاد، شرايط آب و هوايی و گشتاور قابل تنظيم مهم می باشند اين درب بازکن ها از عملکرد مناسبی

  .تندبرخوردارهس

  ابزار مورد استفاده در نصب -١-١-٣

سپس با در نظر گرفتن تمهيدات ايمنی بر. لطفا در ابتدا اطمينان حاصل فرماييد که ابزار و سيم و کابل الزم جهت انجام کار موجود باشد
  .رجوع شود١٠جهت اين امر به شکل. طبق استاندارد شروع به نصب نماييد

  PF‐1ليست اجزا کوچک: ٢دولج

  عدد ٣  ٣* ٢٠پيچ

  عدد ٣  رول پالک پالستيکی



  

  

  

  نصب موتورها و اجزا آنراهنمای -٢-١-٣

هيچکدام از کابل های سيم. ممکن است با توجه به تعداد و لوازم جانبی متفاوت تغيير کندGolden‐15وGolden‐8عمليات نصب

Golden‐8ازمدارکشی متعلقات / Golden‐15  تغذيه نمی شود.  

  

  اتصال برق تغذيه -٢-٣

بعد از حصول اطمينان از لوازم جانبی و محل نصب. فترچه نصب به دقت مطالعه شودتوصيه می گردد قبل از شروع عمليات نصب، د
  .آنها پيشنهاد می گردد جهت پيشگيری از آسيب سيمها و کابل ها، لوله های کابل ها نصب می گردند

    

  نکاتی در مورد اتصاالت برق تغذيه -١-٢-٣

.پذيردنصب کابل تغذيه به موتور بايد توسط تکنسين ماهر صورت-١

لطفا قبل از شروع عمليات نصب و يا. در نصب کابل تغذيه به موتور بايد محافظت اتصال کوتاه و محافظت نشتی لحاظ گردد-٢
.نگهداری اطمينان حاصل فرماييد که سيستم به برق متصل نمی باشد

  آماده سازی جهت نصب موتور -٣-٣

Golden‐8استفاده از درب بازکن / Golden‐15دی که درب عملکرد مناسبی ندارد و ايمن نمی باشد توصيه نمی گردددر موار .
همچنين در مواردی که عمليات نصب به خوبی انجام نشده است و يا نگهداری از آن به خوبی صورت نمی پذيرد، استفاده از اين درب 

  .بازکن پيشنهاد نمی گردد

  

  :لطفا قبل از نصب به موارد ذيل توجه فرماييد

Golden‐8صل فرماييد که وزن و ابعاد درب مطابق با وزن و ابعاد پيشنهادیاطمينان حا-١ / Golden‐15اگر. باشد
.مشخصات درب مطابق با مشخصات درب بازکن نباشد، استفاده از آن توصيه نمی گردد

.اطمينان حاصل فرماييد که ساختار درب با معيارهای درب بازکن و قوانين نيرو تطابق داشته باشد-٢



طمينان حاصل فرماييد که در طی مسير باز و بسته شدن درب، اصطکاک جدی وجود نداشته باشد و درب روان باز و يا بستها-٣
.شود

.اطمينان حاصل فرماييد که درب افقی باشدو در هيچ جهتی انحراف نداشته باشد-۴
و سطحی که براکت بر روی آن نصباطمينان حاصل فرماييد که درب تحمل نيروی ناشی از گشتاور موتور را داشته باشد-۵

.می شود استحکام کافی داشته باشد
در شرايطی که چاره ای جز نصب نيست،. اطمينان حاصل فرماييد که محل نصب درب در معرض بادهای تند و طوفان نباشد-۶

.حتما بر روی زمين نصب شود
در نقطه ديد) گيرنده و فرستنده(تا هر دواطمينان حاصل فرماييد که سنسورهای نوری بر روی سطح صاف نصب باشند-٧

.قرار گيرند) روبروی يکديگر(يکديگر
اطمينان حاصل فرماييد که محل نصب از نقطه نظر اندازه و ايمنی محل مناسب باشد و خالص کردن موتور گيربکسی براحتی-٨

.قابل انجام باشد
  :دبررسی کنيد که ابعاد موتور بر طبق شکل زير باش            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.در سمت های راست و چپ همانند شکل زير نصب کنيد-٩
  .نشان داده شده است١٢فواصل در شکل: درب بدون دنده شانه            

  
  
  
  
  
  

  .نشان داده شده است١٣فواصل در شکل: درب با دنده شانه          

  

  

  

  

  ده شانه می بايست به فواصل نشان داده شده در شکل هایجهت نصب براکت مربوط به ميکروسوئيچ، در منتهی اليه دن -١٠

  .از محور گيربکسی موتور در نظر گرفته شوند١۵و١۴



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اگر دنده شانه از قبل بر روی درب نصب شده بود بايد اطمينان -١١

  فواصلحاصل کنيد که موقعيت دنده شانه منطبق با حدود و

  .دباش١۶نشان داده در شکل

  

  

  نصب موتور گيربکسی -١-٣-٣

  :می توانند به دو روش ذيل نصب شوندGolden‐15وGolden‐8درب بازکن های

را نصبPRK‐1سپس دنده شانه. در اين موقعيت در ابتدا می بايست آن را نصب نمود: نصب بر روی درب بدون دنده شانه-١
.کرد

.بايست بر روی دنده شانه موجود نصب شوددر اين موقعيت می: نصب بر روی درب با دنده شانه-٢
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  )بدون ريل(دنده شانهبدوننصب بر روی درب -١-١-٣-٣

.توجه کنيد١٢محل بتن ريزی را حفر نماييد و به فواصل نشان داده شده در شکل-١
.انتی متر بيرون بگذاريدس۵٠تا٣٠، به طول١٧لوله های مربوط به سيم کشی را در آنجا قرار دهيد و سر آنها را مطابق شکل-٢
Aدر داخل فضای فونداسيون قرار دهيد و باال و پايين سر آنها را همانند قسمت١٨شکل Bدو پيچ لنگری را همانند قسمت-٣

٢۵(١٨اطمينان حاصل نماييد که بخش های اصلی از حداکثر ارتفاع نشان داده شده در شکل. با دو مهره محکم کنيد١٨شکل
.تجاوز نکنند) رميليمت٣۵تا

  

  

  

  

  

  

  

.رعايت شوند١٢صفحه فونداسيون را قرار دهيد و اطمينان حاصل نماييد که فواصل نشان داده در شکل-۴
.لوله های سيم کشی را از حفره موجود در صفحه فونداسيون عبور دهيد-۵
.بتن را بريزيد-۶
.صفحه را در بتن فرو کنيد و اطمينان حاصل فرماييد که همسطح زمين باشد-٧
.پس از خشک شدن بتن، دو پيچ باالی صفحه را باز کنيد و لوله های سيم کشی اضافه را قطع نماييد-٨
.باز کنيد١٩دو کالهک کناری اطراف راست و چپ موتور گيربکسی را همانند شکل-٩
.مهره ها را به همراه واشر محکم کنيد٢٠ه قرار دهيد سپس مطابق شکلموتور گيربکسی را بر روی صفح -١٠

  

  

  

  

  

  

  .در صورت ضرورت بوسيله کليد خالص کن، موتور را خالص کنيد -١١

    درب را کامال باز کنيد و اولين قطعه ريل را بر روی چرخ دنده قرار دهيد و فواصل دو منتهی اليه آن از محور گيربکس -١٢
  .در نظر بگيريد١۵و١۴ن فضای مورد نياز براکت ميکروسوئيچ مطابق اشکالرا به عنوا

برای همسطح نگه داشتن ريل با چرخ دنده، وقتی که ريل در محور چرخ دنده قرار می گيرد حفره ای بر روی آن ايجاد -١٣
  .برای تمام نقاط اتصال بر روی ريل تکرار کنيد٢١اين عمليات را مطابق شکل. نماييد



  بدين ترتيب وزن درب بر روی. بين ريل و چرخ دنده، يک تا دو ميليمتر فضای خالی را در نظر بگيريد٢٢همانند شکل -١۴
  .به اين روش ريل های ديگر را نصب کنيد تا کليه ريل ها آماده بهره برداری شوند. موتور وارد نمی شود

  

  

  

  

  

  

  

.رورت قسمتهای اضافی ريل را بوسيله اره آهن بری ببريدپس از نصب آخرين قطعه ريل، در صورت ض -١۵

 ۵سپس درب را بصورت دستی چند مرتبه باز و بسته نماييد تا از حرکت نرم ريل بر روی چرخ دنده با ماکزيمم خطای -١۶
  .ميليمتر اطمينان حاصل شود

دو براکت مربوط به ميکروسوئيپچ ها را بوسيله بستهای -١٧

درب را در. نصب نماييد٢٣شکل Eتمربوط مطابق قسم

سانتی متر قبل از رسيدن به ٣الی ٢جهت باز شدن بکشيد و

سپس براکت را بر روی ريل. ترمز مکانيکی آن را نگه داريد

جهت. در جهت باز شدن بکشيد تا ميکروسوئيچ قطع نمايد

پيشگيری از شکستن درب، براکت ها می بايست در يک فاصله

عملياتی شبيه مراحل. ترمزهای مکانيکی قرار گيرندمناسب از

فوق را برای نصب ميکروسوئيچ در جهت بسته شدن درب انجام

  .دهيد

Golden‐8با موضوع طراحی مدار کنترل ١-١-۴برای اتصال الکتريکی قطعات متفاوت، لطفا به شکل -١٨ / Golden‐15

  .مراجعه نماييد

  )با ريل(نده شانهنصب بر روی درب با د -٢-١-٣-٣

.دقت فرماييد١٢فضای مناسب جهت بتن ريزی حفر نماييد و به فواصل نشان داده شده در شکل-١
سانتی متر بيرون۵٠تا٣٠به طول٢۴لوله های مربوط به سيم کشی را در آنجا قرار دهيد و سر آنها را مطابق شکل-٢

.بگذاريد



Aاخل فضای فونداسيون قرار دهيد و باال و پايين سر آنها را همانند قسمتدر د٢۵شکل Bدو پيچ لنگری را مطابق قسمت-٣

٢۵(٢۵اطمينان حاصل نماييد که بخش های اصلی از حداکثر ارتفاع نشان داده شده در شکل. با دو مهره محکم کنيد٢۵شکل
.تجاوز نکنند) ميليمتر٣۵تا

  

  
 .رعايت شوند١٢حاصل کنيد که فواصل نشان داده در شکلصفحه فونداسيون را قرار دهيد واطمينان-۴
 .لوله های سيم کشی را از حفره موجود در صفحه فونداسيون عبور دهيد-۵
 .بتون را بريزيد-۶
 .اطمينان حاصل نماييد که همسطح زمين باشد٢۶صفحه را در بتون فرو کنيد و مطابق شکل-٧
 .نيد و لوله های سيم کشی اضافه را قطع کنيدپس از خشک شدن بتون، دو پيچ باالی صفحه را باز ک-٨
 .باز کنيد٢٨کالهک پشت موتور را مطابق شکل-٩

  
  

  
  
اين مرحله. موتور را بر روی صفحه و زير ريل قرار دهيد -١٠

کهاز نصب می تواند با کج کردن موتور چنان صورت پذيرد
ييداطمينان حاصل نما. چرخ دنده به آسانی زير ريل قرار گيرد

محکمسپس با. که موتور در راستای موازی با درب قرارگيرد
هایمطابق قسمت. (ا آن را نصب نماييدکردن مهره ها و واشره

C وD٢٨شکل(

 ۴با) ميليمتر١٠ماکزيمم(در صورت نياز، ارتفاع موتور را -١١
بهتر است موتور بدون بست ها. بست مربوطه تنظيم نماييد

.ی صفحه محکم شودبصورت ايمن بر رو

ميليمتر بين ريل و ٢تا ١، فضای خالی به فاصله٢٩مطابق شکل -١٢

به همين منوال مابقی ريل ها را نصب نماييد تا. چرخ دنده در نظر بگيريد به طريقی که وزن درب به موتور تحميل نگردد
  .ريل ها آماده بهره برداری شوند

  .کن، خالص نماييددر صورت نياز، موتور را بوسيله کليد خالص -١٣



 ۵با ماکزيمم خطای(سپس درب را بصورت دستی چند مرتبه باز و بسته نماييد تا از حرکت نرم ريل بر روی چرخ دنده -١۴
  .اطمينان حاصل نماييد) ميليمتر

درب را در جهت. نصب نماييد٣٠شکل Eدو براکت مربوط به ميکروسوئيچ ها را بوسيله بست های مربوطه مطابق قسمت -١۵
سپس براکت را بر روی ريل در جهت. سانتيمتر قبل از رسيدن به ترمز مکانيکی، آن را نگه داريد ٣ – ٢از شدن بکشيد وب

جهت پيشگيری از شکستن درب، براکت ها می بايست در يک فاصله مناسب از. باز شدن بکشيد تا ميکروسوئيچ قظع نمايد
  .حل فوق را برای نصب ميکروسوئيچ در جهت بسته شدن درب انجام دهيدعملياتی شبيه مرا. ترمزهای مکانيکی قرار گيرند

Golden‐8با موضوع طراحی مرکز کنترل ١-١-۴برای اتصاالت الکتريکی قطعات متفاوت به بخش -١۶ / Golden‐15

  .مراجعه نماييد

  PH‐2سلول های نوری -٢-٣-٣

.نماييدمتصل) ٢( ٢-٣-٣ا را مطابق شکلباز کنيد و سيم ه )١( ٢-٣-٣شکلدرپوش پشت را مطابق-١
  .نصب نماييدبر روی ديوار) ٣( ٢-٣-٣درپوش های پشت را از طريق حفره های تعبيه شده، مطابق شکل-٢
توجه فرماييد برای دريافت پاسخ بهينه. اطمينان حاصل فرماييد که هيچ شيئی در حد فاصل بين فرستنده و گيرنده وجود ندارد-٣

  .ی می بايست آنها را به بهترين شکل نصب نموداز سلول های نور
.روی فرستنده و گيرنده روشن هستندLEDسلول های نوری را به برق متصل نماييد و اطمينان حاصل فرماييد که چراغ های-۴

  

  

  



  PF‐1چراغ چشمک زن -٣-٣-٣

شود و به راحتی به رويت استفاده کنندگاناين چراغ بايد نزديک درب نصب. محل نصب چراغ چشمک زن را انتخاب نماييد-١
.به صورت افقی و يا عمودی نصب گردد) ١( ٣-٣-٣چراغ چشمک زن می تواند همانند شکل. و عابرين برسد

.از بدنه جدا نماييد) ٢( ٣-٣-٣چهار پيچ روی پايه چراغ را باز کنيد و آن را همانند-٢
. روی پايه چراغ عبور دهيدسيم ها را متصل نماييد و آنها را از داخل حفره-٣
.حفره ها را بر روی ديوار دريل نموده و قسمت تحتانی را با سه پيچ بر روی ديوار نصب نماييد-۴

  

  

.متصل نماييد و سيم ها را داخل داکت قرار دهيدPCBچهار سيم چراغ و آنتن را به ترمينال های-۵

. چهار پيچ پايه چراغ را مجددا ببنديد-۶
. حباب چراغ را بر روی پايه قرار دهيد) ٧( ٣-٣-٣شکلهمانند-٧

را باز کنيد و اطمينان حاصل فرماييد که در مدار، برقPCBپيچ های مربوط به سيم های چراغ چشمک زن ترمينال) الف
  .جريان ندارد

  .روپوش چراغ چشمک زن را باز کنيد Cو A،Bسه پيچ) ب
  .حباب را با يک حباب جديد جايگزين نماييدروپوش چراغ چشمک زن را جدا کنيد و) ج
  .روپوش چراغ چشمک زن را ببنديد Cو A،Bسه پيچ) د

  

  

  PKS‐1کليد سلکتوری -۴-٣-٣

سانتيمتری به صورتی نصب  می شود که اغلب١٠٠در فضای باز و در نزديکی درب در ارتفاعPKS‐1کليد سلکتوری-١

.انتخاب نماييد) ١( ۴-٣-٣را همانند شکلPKS‐1در ابتدا محل نصب .مردم بتوانند از آن استفاده کنند

.در بياوريد) ٢( ۴-٣-٣را همانند شکلAبا فشردن نوک پيچ گوشتی، روپوش گرد-٢

.در بياوريد) ٣( ۴-٣-٣دو عدد پيچ کناری بدنه قفل را همانند شکل-٣
.از هم جدا نماييد) ۴( ۴-٣-٣همانند شکلکليد را بچرخانيد و انتهای بدنه کليد سلکتوری با بدنه قفل را-۴
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.سه حفره را در قسمت تحتانی ايجاد کنيد و نقاط را بر مبنای حفره های معين شده عالمت گذاری کنيد-۵
.با سه پيچ بر روی ديوار نصب کنيد) ۵( ۴-٣-٣مطابق شکلحفره ها را بر روی ديوار دريل کنيد و قسمت تحتانی را-۶
ترمينال ها می توانند برای. نيازی به تمايز قطب ها نمی باشد. به ترمينال ها متصل نماييد) ۶( ۴-٣-٣را همانند شکلسيم ها-٧

.اتصال به سيم ها به سادگی در دسترس قرار گيرند
له بدنه بر رویبدينوسي. کليد را به موقعيت مرکزی بر گردانيد. کليد را بچرخانيد و بدنه را بر روی قسمت تحتانی قرار دهيد-٨

.قسمت تحتانی ثابت می شود
. بدنه قفل رل بوسيله دو پيچ آن محکم کنيد و روپوش گرد را فشار دهيد تا کل مجموعه کليد سر هم شود-٩

  

  

  

  

  

  

  

  PPB‐1کليد فشاری -۵-٣-٣

افراد قابل استفادهسانتيمتری طوری نصب می شود که برای اغلب١٠٠در فضای داخلی در ارتفاع حدودPPB‐1کليد فشاری-١
.باشد

.در بياوريد) ١( ۵-٣-٣را با فشار نوک پيچ گوشتی همانند شکلAروپوش گرد-٢

.در بياوريد) ٢( ۵-٣-٣دو عدد پيچ کناری بدنه کليد را همانند شکل-٣
.بدنه را از قسمت تحتانی جدا کنيد) ٢( ۵-٣-٣همانند شکل-۴



.منطبق بر حفره های معين شده عالمت گذاری نماييدسه حفره در قسمت تحتانی ايجاد کنيد و نقاط را-۵
.محل حفره ها را بر روی ديوار دريل نماييد و قسمت تحتانی را با سه پيچ بر روی ديوار نصب کنيد-۶

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برق تغذيهاتصاالت -۴-٣
  .احل ذيل آشنا باشد انجام پذيردلطفا دقت فرماييد که برقرار نمودن سيستم می بايست بوسيله يک تکنيسين ماهر که به مر  

.حصول اطمينان از اينکه قبل از اتمام مراحل نصب، موتور گيربکسی به برق تغذيه متصل نگردد-١
.حصول اطمينان از اينکه کليه سيم بندی ها بدرستی انجام شده باشد-٢
.برقدار نمودن موتور گيربکسی از طريق برق تغذيه-٣

  

یکنترل های نهايی و راه انداز -۴
  
  کنترل های اوليه -١-۴
Golden‐8طرح مدار کنترل -١-١-۴ / Golden‐15  

  

در اين حالت شما می توانيد کنترل درب را هم با. مراجعه فرماييد ١-٢-۴وضعيت عادی را نشان می دهد لطفا به بندLEDاگر نمايشگر

حرکت در جهت حرکت عقربه های -UP: يدهای مدار کنترلکل. (کنترل از راه دور در دست بگيريد و هم با کليدهای روی مدار کنترل

  )حرکت در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت -DOWNايست، -SETساعت،

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کنترل از راه دورعکس العمل-١
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کنترل از راه دوريادگيری-٢

RF“کليد Learn”ثانيه فشار دهيد تا ٢را برایLED LED. کنترل از راه دور را فشار دهيدAسپس کليد. روشن شود3 دوباره3
  .در اين زمان يادگيری کنترل از راه دور کامل شده است. چشمک می زند و خاموش می شود

  LEDتشخيص نمايشگر  -٢-١-۴

  

  

  

  کنترل حرکات درب -٣-١-۴
سپس درب برای حرکت در دو جهت. به ميانه مسير جابجا کنيدموتور گيربکسی را با کليد خالص کن، خالص کنيد و درب را-١

. پس از آن موتور گيربکسی را قفل کنيد. آزاد است" باز و بسته"
سانتيمتر قبل از ٣ – ٢حداقل(درب را چندين بار باز و بسته کنيد و اطمينان حاصل کنيد که درب به ميکروسوئيچ می رسد-٢

). ترمز مکانيکی

  وابع قابل برنامه ريزیفهرست ت -٢-۴

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  LEDتوابع قابل برنامه ريزی نمايشگر -١-٢-۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عمليات تنظيمات توابع -٢-٢-۴

  :می باشدمطابق مراحل ذيل”F1.0“برای مثال چگونگی تنظيم تابع



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انجام تست ها -۵

  :لحاظ شده اند ١در ابتدا اطمينان حاصل کنيد که هشدارهای ايمنی فصل   

.موتور گيربکس را بوسيله کليد خالص کن، خالص نماييد-

) کيلو گرم۴٠تقريبا(نيوتن٣٩٠اطمينان حاصل نماييد که درب می تواند بصورت دستی در هر دو جهت باز و بسته با نيروی-
.جابجا شود

.قفل کنيدموتور گيربکس را-



با استفاده از کليد سلکتوری، کليد فشاری و يا کنترل از راه دور، باز، بسته و ترمز موتور را چک کنيد و اطمينان حاصل-
.نماييد که درب در جهت مورد نظر حرکت می نمايد

مينان حاصل نماييدرا يک به يک چک کنيد و اط... واجزا و قطعات از قبيل سلول نوری، چراغ چشمک زن، کليد سلکتوری-
.که مدار کنترل هر قطعه را تشخيص می دهد يا خير

Impact)نيروی ضربه- Force)را مطابقEN12445نيروی موتور جهت کنترل و کاهش نيروی ضربهاگر. محاسبه نماييد
.استفاده می شود تالش نماييد با تغييرات تنظيمات به بهترين راه حل دست بيابيد

  

دور ريزینگهداری و -۶

  نگهداری -١-۶

عمليات نگهداری می بايست در تطابق کامل با توصيه های ايمنی که در دستورالعمل استفاده و بر طبق مشخصات فنی و
  .استانداردهای مربوطه به آنها اشاره شده است انجام پذيرد

و جهت کنترل و نگهداری سيستم حداقلبرای داشتن عملکرد خوب و ايمن، سيستم اتوماسيون درب را بصورت هفتگی چک کنيد
  .ماه از تکنسين های ماهر استفاده نماييد ۶هر

  دور ريزی -٢-۶

لطفا آنها را در محيط زيست رها. برخی مولفه های الکتريکی و باتری ها ممکن است حاوی مواد آلوده کننده محيط زيست باشند
Golden‐8موتورهای. خه های مناسب زباله و بازآوری قرار می گيرندنکنيد و اطمينان حاصل نماييد که مواد دور ريزی در چر /

Golden‐15آلومينيوم، پالستيک و کابل ها قابل بازآوری هستند وبرخی از قبيل. از بخش های متفاوتی از مواد تشکيل شده اند
  .ردندبرخی ديگر از قبيل مدار الکترونيکی می بايست در چرخه های مناسب جمع آوری و دفع گ

  

اطالعات تکميلی -٧

  اضافه و يا کم نمودن قطعات و اجزا -١-٧

کنترل) انجام تست ها( ۵پس از اضافه و يا کم نمودن قطعات و اجزا مجددا سيستم اتوماسيون را مطابق عمليات مذکور دربخش
  .نماييد

  عيب يابی -٢-٧

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مشخصات فنی -٨

Golden‐8موتور -١-٨ / Golden‐15  

  

  

  

PH‐2سلول های نوری -٢-٨

Detection type Through beam
Operating distance 30 meters
Response time 100ms 
Input voltage AC/DC 12~24V
Operating Temperature -20℃~+60℃



Application For outdoor use 
Installation Wall mounted vertically

Operating Temperature -20℃~+50℃
Dimension 85mm*60.5mm*40.0mm

Protection class IP66
Dimension 59mm * 87mm * 38mm

  PR‐2راه دورکنترل از -٣-٨

Application Radio transmitter for remote control of PL600/PL1000

Frequency 433.92Mhz

Coding Rolling code

Buttons 2, for single-gate or dual-gate operation

Power Supply 3V with one CR2032 button type lithium battery

Operating -20℃~+50℃
Dimension 71.5mm * 33mm * 14mm

  PF‐1چراغ چشمک زن -۴-٨

Application For warning purpose during leaves movement

Lamp 24Vdc Halogens bulb

Operating -20℃~+50℃
Installation horizontally or vertically installed

Dimension 205mm * 80mm * 75mm

  PKS‐1کليد سلکتوری -۵-٨

Application For outdoor use 
Installation Wall mounted vertically

Operating Temperature -20℃~+50℃
Dimension 85mm*60.5mm*40.5mm

  

PPB‐1کليد فشاری -۶-٨


