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جزئیات محصول
شماره سلایر: 

در صفحه عنوان این دستورالعمل های نصب و راه اندازی )در صورت لزوم، روی برچسب ضمانت( 
مشخص شده است.

5.BABA سال ساخت: از
اطالعات مربوط به دستورالعمل های نصب و راه اندازی

ضمانت
ضمانت با الزامات قانونی مطابقت دارد. برای ضمانت باید با فروشنده تماس بگیرید.

ادعای ضمانت تنها شامل کشوری می شود که موتور در آن خریداری شده است.

باتری ها، فیوزها و حباب های چراغ شامل ضمانت نمی شوند.

اطالعات تماس
برای رسیدگی سریع و مؤثر، لطفاً قبل از تماس شماره سلایر و کد نوع روی پالک مشخصات را 

یادداشت کنید.

 اگر به خدمات مشتریان، لوازم جانبی، یا لوازم یدکی نیاز دارید،
 لطفاً با فروشنده / نصب کننده تماس بگیرید.

شرکت فناوری اپراتور و رادیو SOMMER با مسئولیت محدود

27-21 .Hans-Böckler-Str

Kirchheim / Teck 73230-D

www.sommer.eu

info@sommer.eu

بازخورد مربوط به این دستورالعمل های نصب و راه اندازی
ما تالش کرده ایم دستورالعمل های نصب و راه اندازی را تا حد امکان واضح بیان کنیم. اگر پیشنهادی 

برای یک طراحی بهتر دارید یا به اطالعاتی در رابطه با دستورالعمل های نصب و راه اندازی نیاز دارید، 
 پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید:

doku@sommer.eu  

سرویس
در صورت نیاز به خدمات، با خط مستقیم غیررایگان خدمات تماس بگیرید یا به صفحه خانگی ما 

مراجعه کنید: 

 1800150-900)0( 49+   

)14/0 یورو در دقیقه از تلفن ثابت در آلمان، نرخ موبایل متفاوت است(

https://www.somm1r.1u/d1/s1r4ic1partn1r.html

کپی رایت و حق مالکیت
کپی رایت این دستورالعمل های نصب و راه اندازی متعلق به تولیدکننده است. هیچ بخشی از این 

دستورالعمل های نصب و راه اندازی را نمی توان به هیچ شکل بدون رضایت کتبی شرکت فناوری اپراتور 
و رادیو SOMMER با مسئولیت محدود تکثیر، کپی، یا با استفاده از سیستم های الکترونیکی توزیع 

 نمود.
 تخلفاتی که با اطالعات فوق مغایرت داشته باشد مستلزم جبران خسارت خواهد بود.

همۀ عالئم تجاری ذکر شده در این راهنما متعلق به تولیدکننده های مربوطه هستند و بدین وسیله این 
موضوع تأیید می شود.

https://www.sommer.eu/de/servicepartner.html
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اطالعات کاربر
نگهداری و تحویل دستورالعمل ها

این دفترچه راهنما همیشه باید در محل نصب و استفاده از دروازه در دسترس باشد.

بهره بردار باید به پرسنل دربارۀ محل این دفترچه راهنما و دستورالعمل های مربوطه اطالع رسانی کند.

اگر دفترچه راهنما به علت استفادۀ مدام غیرقابل خواندن شد، باید از تولیدکننده یک دفترچه راهنمای 
دیگر تهیه کنید. برای سفارش مجدد دفترچه راهنما با بخش خدمات تماس بگیرید.

هنگام تحویل یا فروش مجدد دروازه به شخص ثالث، مدارک زیر باید به مالک جدید تحویل شود:

این دفترچه راهنما،	 

اسناد مربوط به کارهای تعمیراتی و نوسازی انجام شده،	 

مدارک مربوط به بازرسی مرتب،	 

سایر اسناد مربوطه، مراجعه کنید به „سایر اسناد مربوطه“ در صفحه 4	 

نوع محصول شرح داده شده
دروازه های ASB-Alu و ASB-Stahl مطابق با مقررات فنی تأیید شدۀ روز ساخته شده اند و با 

دستورالعمل ماشین آالت جامعۀ  اروپا )EG 42/ 2006( مطابقت دارند. 

این دفترچه راهنما یک دروازۀ برقی برای عبور و مرور خودرو را شرح می دهد که برای مصارف 
صنعتی، تجاری و شخصی قابل استفاده است. این دروازه برای باز کردن و بستن مسیرهای ورود و 

خروج در پارکینگ ها و سایر راه های دسترسی به کار می رود.

دروازه های ASB-Alu و ASB-Stahl در نمونه های راست بازشو و چپ بازشو موجود هستند. تبدیل 
مقدور نیست.

لوازم جانبی اختیاری موجود شرح داده شده است. اقالم تحویل داده شده ممکن است با آنچه در اینجا 
می بینید تفاوت داشته باشد.

مخاطب مورد نظر دفترچه راهنما
این دستورالعمل ها باید توسط هر شخصی که یکی از وظایف زیر به او سپرده می شود خوانده و رعایت 

شود:

حمل و نقل داخلی	 

باز کردن بسته بندی و مونتاژ کردن	 

راه اندازی	 

تنظیم	 

عیب یابی	 

آزمون	 

از کار انداختن	 

باز کردن	 

انبار کردن	 

دور انداختن	 

سایر اسناد مربوطه
عالوه بر این دستورالعمل ها، به این مقررات / اسناد )فنی( هم توجه کنید:

مقررات کشوری برای جلوگیری از سوانح	 

مقررات کشوری برای محافظت از محیط	 

اطالعات مربوط به وظایف نظارتی، تعهدات گزارش دهی، و سازمان دهی عملیاتی	 

مقررات فنی تأیید شده برای کار ایمن	 

شرح عالئم
در این دفترچه راهنما، عالئم و کلمات اشاره کنندۀ زیر به کار می رود:

خطر
نشان دهندۀ یک خطر قریب الوقوع است که ممکن است منجر به مرگ یا جراحت شدید 

شود.

هشدار
نشان دهندۀ یک خطر قریب الوقوع احتمالی است که ممکن است منجر به مرگ یا جراحت 

شدید شود.

توصیه
نشان دهندۀ یک خطر قریب الوقوع بالقوه است که ممکن است منجر به وارد آمدن آسیب 

به تجهیزات یا محیط شود.

نکته:
اطالعات بیشتر و نکات مفید را نشان می دهد.

به یک قطعه/جزء دستگاه در تصویر اشاره می کند.

نشانه های هشدار
اگر بتوان منبع خطر را دقیق تر مشخص کرد، نشانه های زیر به همراه کلمات اشاره کنندۀ باال به کار 

می رود:

خطر به علت جریان برق!
قرار گرفتن در معرض قطعات برق دار منجر به جریان خطرناک برق در بدن می شود، که 

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.

خطر واژگون شدن!
این عالمت برای نشان دادن خطر واژگونی هنگام حمل و نصب دروازه به کار می رود.

خطر حین بسته شدن دروازه!
عدم رعایت قوانین رفتاری ممکن است منجر به موقعیت های خطرناکی شود که باعث 

جراحت شدید می گردد.

خطر سوختگی!
عدم رعایت قوانین رفتاری ممکن است منجر به موقعیت های خطرناکی شود که باعث 

سوختگی شدید می گردد.

خطر له شدن دست!
عدم رعایت قوانین رفتاری ممکن است منجر به موقعیت های خطرناکی شود که باعث له 

شدن شدید دست می گردد.

خطر له شدن بدن!
عدم رعایت قوانین رفتاری ممکن است منجر به موقعیت های خطرناکی شود که باعث له 

شدگی شدید بدن می گردد.
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اطالعات کاربر
نکاتی دربارۀ نمایش متن

دستورالعمل های ایمنی عمومی را نشان می دهد که باید رعایت شوند! 	

فرمان هایی را با یک یا دو دستورالعمل نشان می دهد. 	

فرمان هایی را با سه یا چند دستورالعمل نشان می دهد.. 1

نشان دهندۀ  فهرست اقدامات است.	 
نشان دهندۀ  نتایج اقدامات است. 	

فهرست بدون ترتیب اجباری به صورت یک فهرست با نقاط گرد )سطح 1( و تو رفتگی )سطح 2( نشان 
داده می شود:

فهرست 1،	 

 	،A نقطه
 	.B نقطه

فهرست 2.	 

نکاتی دربارۀ نمایش تصویری 
تصاویر موجود در این دستورالعمل های نصب و راه اندازی تصاویر نمونه هستند. بسته به طراحی 

محصول، ممکن است تفاوت هایی بین تصاویر و محصول وجود داشته باشد. 
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کاربرد مورد نظر
از دروازه فقط در وضعیت کامل و ایمن استفاده کنید و نسبت به ایمنی و خطرات آگاه باشید.

دروازه های قابل استفاده صنعتی، تجاری و شخصی ASB-Alu و ASB-Stahl برای کاربردهای زیر 
مناسب بوده و برای آن در نظر گرفته شده اند:

برای باز کردن و بستن مسیرهای ورود و خروج در پارکینگ ها و سایر راه های دسترسی به 	 
کار می رود که وسایل نقلیۀ موتوری از هر نوع به آن دسترسی دارند،

با یک تیرک دروازه با طول 5/2 تا 6 متری استفاده کنید	 

تا حداکثر 350 چرخه در روز استفاده کنید،	 

با فواصل ایمنی مشخص شده نسبت به محیط استفاده کنید،	 

با دستگاه های ایمنی و کنترل کنندۀ مناسب مطابق با ترافیک پیش بینی شده خودروهای موتوری 	 
استفاده کنید،

 استفاده در باد:	 

Bft 9 2.5 متر - 3 متر متر تا حداکثر نیروی باد LED 500 ,580 ,400 تیرک دروازه 
Bft 5 3 متر - 6 متر تا حداکثر نیروی باد> LED 500 ,580 ,400  تیرک دروازه

کاربرد نادرست
هشدار

 خطر به علت استفاده نادرست!

از دروازه فقط برای کاربرد مورد نظر استفاده کنید و همه  	
دستورالعمل های ایمنی و هشدارهای دفترچه راهنما را به طور جدی رعایت کنید!

هر کاربردی که در فصل "کاربرد مورد نظر" ذکر نشده باشد استفادۀ نامناسب محسوب می شود. فقط 
بهره بردار دروازه مسئول هرگونه خسارت ایجاد شده است. این امر شامل تغییرات، اصالحات و 

برنامه ریزی غیرمجاز دروازه و اجزای آن نیز می شود.

مخصوصاً موارد زیر مجاز نیست:

استفاده توسط عابران پیاده یا دوچرخه سواران،	 

استفاده در باجه های عوارضی،	 

استفاده در پارکینگ ها،	 

استفاده با قطعات معیوب،	 

استفاده در فضاهای بسته،	 

استفاده در محیط هایی با قابلیت انفجار یا در محیط های دارای گازهای خطرناک قابل اشتعال،	 

سوار کردن دروازه بدون فونداسیون یا روی فونداسیونی که با الزامات فصل „ایجاد 	 
فونداسیون دروازه با اتصاالت تغذیه“ در صفحه 14 مطابقت نداشته نباشد،

استفاده روی فونداسیون هایی که شیب سرباال یا سرپایی دارند،	 

 	 SOMMER استفاده از لوازم یدکی و لوازم جانبی که توسط شرکت فناوری اپراتور و رادیو
با مسئولیت محدود آزمون و تأیید نشده اند،

دستکاری دروازه یا قطعات جداگانه بدون رضایت شرکت فناوری اپراتور و رادیو 	 
SOMMER با مسئولیت محدود،

سوء استفاده از دروازه یا قطعات جداگانۀ آن برای کاربرد مشابه.	 

صالحیت کارکنان
افرادی که تحت تأثیر مواد مخدر، الکل یا داروهایی که بر واکنش فرد تأثیر می گذارند قرار دارند نباید با 

دروازه کار کنند.

هشدار
خطر آسیب دیدگی به علت صالحیت ناکافی کارکنان!

کار کردن نادرست با دروازه ممکن است منجر به وارد آمدن  	
 آسیب های قابل توجه به افراد یا اموال شود.

تمام کارهایی که روی دروازه انجام می شود باید توسط  	
اشخاصی با صالحیت کافی انجام شود.

بهره بردار
بهره بردار مالک دروازه است یا آن را اجاره کرده است.

پس از آنکه مسئولیت ها به صورت قراردادی به بهره بردارمنتقل شد، او مسئول کاربرد مورد نظر از 
دروازه است.

بهره بردار مسئول است اطمینان حاصل کند که کل کارکنانش شرایط ضروری فیزیکی و ذهنی وظایف 
محوله به او را دارند.

پرسنل متخصص برای حمل و نقل
حمل و نقل دروازه به بهره بردار توسط فروشنده مخصوص یا یک شرکت حمل و نقل مشخص شده 

فروشنده انجام می شود.

حمل و نقل نباید توسط پرسنل کاری یا بهره بردار انجام شود. حمل و نقل داخلی از این مقوله مستثنی 
است.

پرسنل متخصص برای بنای فونداسیون
فونداسیون دروازه صرفاً باید توسط پرسنل متخصص بنا نهاده شود. این متخصصان باید مدارک ثبات 

الزم را مطابق با قوانین ساختمانی ارائه کنند.

در صورت لزوم، با یک مهندس سازه مشورت کنید. 

پرسنل متخصص برای مونتاژ، راه اندازی و باز کردن
نصب، راه اندازی و باز کردن دروازه صرفاً باید توسط پرسنل متخصص آموزش دیده انجام شود.

پرسنل باید از مقررات جاری جلوگیری از سانحه در کشور شما مطلع باشند.

افراد کم سن و سال یا افراد تحت آموزش فقط تحت نظارت یک متخصص باتجربه و با رضایت صریح 
بهره بردار می توانند این کار را انجام دهند.

پرسنل فنی برقی
کار کردن روی سیستم برقی و قطعات برق دار فقط توسط یک برق کار آموزش دیده باید انجام شود.

کار روی قطعات برقی یا برق دار نباید توسط پرسنل متخصص نصب، راه اندازی و باز کردن یا توسط 
بهره بردار انجام شود.

پرسنل متخصص برای بهره برداری
وظایف و اختیارات محول شده به پرسنل متخصص عبارت است از:

تنظیم حالت بهره برداری،	 

آزادسازی اضطراری قفل دروازه،	 

رفع اشکاالت یا اقدام برای رفع اشکاالت،	 

طبق فواصل مشخص شده در برنامۀ بازرسی دروازه را بررسی نمایید.	 

این افراد باید توسط بهره بردار تعیین گردند و در آموزشی که توسط بهره بردار برای کار با دروازه 
برگزار شده شرکت کرده باشند.

افراد کم سن و سال یا افراد تحت آموزش فقط تحت نظارت یک متخصص باتجربه و با رضایت صریح 
بهره بردار می توانند این کار را انجام دهند.

کاربر
این دروازه توسط همۀ افرادی که به سن 18 سالگی رسیده باشند قابل استفاده است.

افرادی که به سن قانونی نرسیده اند فقط در صورتی که یک بزرگسال همراه آنها باشد می توانند از دروازه 
استفاده کنند.

وظایف و اختیارات زیر به کاربران محول می شود:

باز کردن و بستن دروازه از طریق دستگاه های کنترل،	 

استفاده از دروازه با خودروهای هدایت شده )کنترل شده( توسط کاربران.	 

اطالعات کاربر



7

اطالعات کاربر
وظایف بهره بردار

بهره بردار دروازه همیشه مسئول استفاده از آن است، مگر آنکه طور دیگری توافق شود. اگر شخص 
ثالثی از دروازه استفاده می کند هم این موضوع شامل آن می شود.

صریحاً اعالم می شود که دروازه های ASB-Stahl و ASB-Alu فقط برای عبور و مرور خودروهای 
موتوری قابل استفاده است. مردم اجازه ندارند از این دروازه استفاده کنند. بهره بردار باید با انجام 

اقداماتی خاص، از جداسازی سختگیرانه عبور و مرور افراد و عبور و مرور خودروها اطمینان حاصل 
کند. جداسازی ساختاری، مانند مسیرهای عابر پیاده در کنار مسیر عبور خودرو، باید در کنار هشدارها 

و تابلوهای مربوطه انجام شود.

برای مشاهده و نظارت بر حرکت باز شدن و حرکت بسته شدن باید از اقدامات مناسب استفاده شود. به 
کار انداختن سیستم دروازه بدون دستگاه ایمنی، بازرسی چشمی، یا نظارت مجاز نیست.

سپس، کاربر دروازه باید:

وظایف مختلف در دروازه را به پرسنل واجد شرایط، مناسب، و مجاز محول کند،	 

پرسنل متخصص را به نحوی نسبت به عملیات صحیح دروازه و تأثیر همۀ دستگاه های ایمنی 	 
آموزش دهد که قابل تأیید باشد. آموزش و صدور دستورالعمل به کارکنان باید به طور مکتوب تأیید 

شود!

درخواست کند که قطعات آسیب دیده و معیوب بالفاصله توسط پرسنل واجد شرایط تعویض 	 
شود،

مطابق با فواصل زمانی مشخص شده فرد واجد شرایط را برای بازرسی دروازه منصوب کند 	 
تا مدارکی برای این بازرسی ها داشته باشد،

مستندسازی عملیات نوسازی،	 

اطمینان حاصل کند که دروازه صرفاً در شرایط فنی ایده آل کار می کند،	 

لباس های محافظتی مناسب را در اختیار کارکنان قرار دهد،	 

تابلوهای عالمت دهنده، عالئم یا موانع )نرده هایی( نصب کند تا نسبت به عبور و مرور عابران 	 
پیاده به نحو مقتضی هشدار داده شود و از میان سامانه دروازه عبور نکنند،

عرض عبور را برای خودروها تنظیم کنید تا حتی خودروهای عریض تر، طویل تر و بلندتر 	 
هم بتوانند بدون آسیب زدن به سیستم به راحتی عبور کنند.

نکته:
همچنین رجوع کنید به فصل „آماده سازی های نصب“ در صفحه S4. در آنجا 

آماده سازی ها الزم و وظایف به تفصیل شرح داده شده است.

عالمت ایمنی روی دروازه
محدوده خطر دروازه با یک تابلوی هشدار مشخص شده است. عالوه بر این، می توان روی تیرک 

دروازه برچسب های شب نما نصب نمود.

قبل از به کار انداختن دروازه، بهره بردار و پرسنل باید با وضعیت و معنای تابلوی هشدار روی دروازه 
آشنا شوند.

همۀ تابلوهای هشدار و شب نماهای نصب شده روی دروازه باید همیشه به خوبی قابل مشاهده و سالم 
باشند. 

تابلوهای هشدار و شب نماهای آسیب دیده یا مفقود باید بالفاصله توسط بهره بردار جایگزین شود.

تابلوهای هشدار روی دروازه
این تابلوی هشدار روی دروازه نصب می شود:

1 2

این برچسب های هشدار باید توسط نصب کننده / بهره بردار نصب شود:
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اطالعات کاربر
تجهیزات محافظت شخصی

جدول زیر نشان می دهد که کدام تجهیزات محافظتی باید برای الزامات خاص کار پوشیده شود و چه 
اقدامات احتیاطی ایمنی انجام شود.

حمل X X X X

مونتاژ X X X X

راه اندازی اولیه X

عیب یابی X X

باز کردن X X X X

دور انداختن X X X X

لوازم یدکی و لوازم جانبی
هشدار

 خطر آسیب دیدگی به علت استفاده از لوازم یدکی نامناسب!
قطعات تعویضی نامناسب یا معیوب ممکن است باعث آسیب دیدگی، عملکرد نادرست، و 

از کار افتادگی کامل شود و ایمنی را به خطر بیندازد.

فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید! 	

اگر قطعاتی تعویض شود که به ایمنی مربوط هستند، باید عملکرد آنها بررسی شود.

فقط از لوازم جانبی که توسط شرکت فناوری اپراتور و رادیو SOMMER با مسئولیت محدود تأیید 
شده اند استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی ممکن است کار با دروازه را تغییر دهد. عالوه بر این، به 

دستورالعمل های کار و ایمنی هنگام استفاده از لوازم جانبی توجه کنید.
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محتویات بسته بندی
نکته:

اقالم بسته بندی مانند قالب های سنگین گنجانده نشده است. برای الیۀ زیرین باید مواد 
 مناسب نصب توسط نصب کننده انتخاب شود. 

S4 مراجعه کنید به „ایجاد فونداسیون دروازه با اتصاالت تغذیه“ در صفحه

قابل سفارش به صورت انتخابی: تیرک دروازه بیضی شکل در طرح های مختلف، 
SA مراجعه کنید به „تیرک دروازه“ در صفحه

0S-S0lu
اقالم تحویل داده شده واقعی بسته به طرح دروازه ممکن است تفاوت داشته باشد. اقالم تحویلی استاندارد 

شامل موارد زیر است:

Bedienungsanleitung
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موقعیت تعداد نام

1 1 محفظه دروازه - نمونه چپ بازشو یا راست بازشو

2 2 U پروفیل

3 2 فنرها در کارخانه نصب شده است

4 1 صفحه زیر

5 1 مجموعه پیچ 

6 2 کلید محفظه دروازه

7 1 دستورالعمل های نصب و راه اندازی

8 2 تابلوهای هشدار

9 1 Pearl Vibe فرستندۀ دستی

0S-SStahl
اقالم تحویل داده شده واقعی بسته به طرح دروازه ممکن است تفاوت داشته باشد. اقالم تحویلی استاندارد 

شامل موارد زیر است:

Bedienungsanleitung
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5

موقعیت تعداد نام

1 1 محفظه دروازه - نمونه چپ بازشو یا راست بازشو

2 2 U پروفیل

3 2 فنرها در کارخانه نصب شده است

4 1 صفحه زیر

5 1 مجموعه پیچ

6 2 کلید محفظه دروازه

7 1 دستورالعمل های نصب و راه اندازی

8 2 تابلوهای هشدار

9 1 Pearl Vibe فرستندۀ دستی

نکته:
فهرست کامل اقالم تحویلی را می توانید در فرم سفارش ببینید.

شرح محصول



10

شرح محصول
تیرک دروازه

نکته:
یک تیرک دروازه همراه محصول تحویل داده نمی شود، اما می توان آن را جداگانه 

سفارش داد. مدل های زیر قابل تحویل هستند:

طول پرفیل 0S-S0lu 0S-SStahl
4AA 4 متر ✔ ✔

 58A 5.8 متر ✔ ✔

 5AA LSB 5 متر ✔

ابعاد
همۀ ابعاد به میلی متر

0S-S0lu

850 - 1050

150150

1500 - 5800

1080

350
250

10
0

1

44

2xR15

44
88

1

R15

 0S-SStahl

795- 995

150150

1080

350
250

1500 - 5800

10
0

1

44

2xR15
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شرح محصول
مشخصات فنی

0S-S0lu 0S-SStahl
وزن بدون تیرک دروازه 50 کیلوگرم 60 کیلوگرم

وزن تیرک دروازه 5/5 کیلوگرم 5/5 کیلوگرم

حداکثر عرض مسدودکننده 5.35 متر 5.35 متر

زمان باز شدن 7 ثانیه * 7 ثانیه *

زمان بسته شدن 7 ثانیه * 7 ثانیه *

منبع تغذیه 220 - 240 ولت، 50 - 60 هرتز 220 - 240 ولت، 50 - 60 هرتز

موتور 24 ولت، مستقیم 24 ولت، مستقیم

مصرف توان در عملیات عادی 60 وات 60 وات

مصرف توان در حالت صرفه جویی در انرژی حداکثر 3/1 وات حداکثر 3/1 وات

ابعاد بدون تیرک دروازه  ارتفاع 1080 میلی متر x عرض 350 میلی متر
x عمق 250 میلی متر

 ارتفاع 1080 میلی متر x عرض 350 میلی متر
x عمق 250 میلی متر

درجه محافظت 44 IP 44 IP

درجه آالیندگی مربوط به کار A 75 دسیبل < A 75 دسیبل <

محدوده دما C°65 +  تا C°25 - C°65 +  تا C°25 - 

حداکثر نیروی باد طبق معیار بیوفورت تیرک دروازه  2.5 - 3 متر: حداکثر نیروی باد 9

تیرک دروازه <3 - 6 متر: حداکثر نیروی باد 5

چرخه های مجاز حداکثر 350 چرخه/روز حداکثر 350 چرخه/روز

*بسته به طراحی تیرک دروازه و طول تیرک دروازه ممکن است زمان باز و بسته شدن متفاوت باشد

پالک مشخصات
پالک مشخصات در محفظه نصب می شود.

اطالعات زیر روی پالک مشخصات نشان داده شده است:

نام شرکت و نشانی کامل تولیدکننده،	 

نام دستگاه،	 

عالمت جامعۀ اروپا،	 

نام نوع و شماره سلایر،	 

تاریخ تولید دروازه )هفته تقویم/سال(.	 

 اطالعاتی برای دور انداختن به طور صحیح: 	 
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حمل
حمل و نقل دروازه به بهره بردار توسط فروشنده مخصوص یا یک شرکت حمل و نقل مشخص شده 

فروشنده انجام می شود.

پس از آنکه مسئولیت ها به صورت قراردادی به بهره بردار منتقل شد، در صورت حمل باید بهره بردار 
اطمینان حاصل کند که دروازه به طور ایمن و مناسب حمل می شود.

لطفاً به نکات زیر دربارۀ حمل توجه کنید:

بسته ها را روی یکدیگر نگذارید. 	

بسته ها را در جهتی که روی بسته نشان داده شده حمل کنید. 	

همچنین شرایط محیطی الزامی توسط تولیدکننده )دما، رطوبت، و غیره( را حین حمل رعایت  	
کنید.

همیشه مطمئن شوید که دروازه حین حمل ضربه و تکان نمی خورد. 	

همیشه بارهایی که قرار است حمل شود را برای جلوگیری از افتادن، واژگون شدن یا  	
آسیب دیدگی محکم ببندید.

پیاده کردن و حمل و نقل داخلی
هشدار

این کار به علت وجود سطوح ناهموار، لبه های تیز و کاربرد لوازم جانبی و مواد 
مصرفی خطراتی دارد.

ممکن است اعضای بدن آسیب ببینند.

از لباس های محافظتی مناسب و اندازه استفاده کنید )حداقل  	
از کاله ایمنی، کفش ایمنی، دستکش ایمنی(. موی بلند و بسته نشده نداشته باشید.

خطر
سقوط بار!

ممکن است حین تخلیه، بار سقوط کند و باعث جراحات جدی یا مرگ شود.

از ابزار بلندکننده که برای وزن بار طراحی شده استفاده کنید. 	
هرگز زیر بارهای معلق قرار نگیرید. 	

بسته بندی را از نظر آسیب های بیرونی و قابل مشاهده روی داده هنگام حمل و نقل و سایر آسیب ها 
بررسی کنید. در صورت وجود آسیب دیدگی، از شرکت حمل بخواهید این موضوع را تأیید کند و 

بالفاصله پس از تحویل به صورت مکتوب به شرکت فناوری اپراتور و رادیو SOMMER با مسئولیت 
محدود اطالع دهید.

پس از تخلیه بار، تا زمان نصب دروازه را انبار کنید. بدین منظور، بهره بردار باید دروازه را از محل 
تخلیه تا محل نگهداری حمل کند.

لطفاً به نکات زیر دربارۀ  تخلیه و حمل تا محل انبار توجه کنید:

برای تخلیه و حمل و نقل داخلی حداقل به دو نفر نیاز است. 	

فقط از تجهیزات مناسب، آزمایش شده و استاندارد بلند کردن )لیفتراک، جرثقیل سیار، جرثقیل  	
پلی سالنی( و اسلینگ ها )اسلینگ گرد، اسلینگ بلندکننده، طناب های اسلینگ،  زنجیر( استفاده کنید.

هنگام انتخاب جرثقیل و اسلینگ، همیشه حداکثر بار را در نظر بگیرید. 	

همیشه مطمئن شوید که دروازه حین حمل و تخلیه، ضربه و تکان نمی خورد. 	

بسته ها را روی یکدیگر نگذارید. 	

پس از پیاده کردن، اقالم بسته بندی یا قفل های حمل را باز نکنید. 	

انبار کردن
تذکر!

نگهداری نادرست ممکن است به دستگاه محرک و سایر اجزای دروازه آسیب بزند.

ممکن است آسیب جبران ناپذیری روی دروازه رخ دهد.

برای نخستین تحویل و حمل داخلی شرایط نگهداری زیر را  	
رعایت کنید!

یک الیه پالستیک برای حمل بسته ها روی آنها کشیده شده که در مقابل تأثیرات محیطی از آنها محافظت 
می کند.

این الیه پالستیکی را جدا نکنید یا به آن آسیب نزنید. در صورت لزوم، قطعات را بیشتر  	
بپوشانید.

بسته ها را در محل خشک و بسته نگهداری کنید تا در مقابل رطوبت و اشعۀ فرابنفش از آنها  	
محافظت شود.

بسته ها را در دمایی بین  	C° 20 تا  +C° 60 نگهداری کنید. 	

بسته ها را در وضعیتی که روی بسته نشان داده شده نگهداری کنید. 	

بسته ها را روی یکدیگر نگذارید. 	

فضایی برای عبور و مرور باقی بگذارید. 	

حمل / پیاده کردن / انبارداری
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برای نمونه، یک سناریوی احتمالی مونتاژ در اینجا نشان داده شده است.

قبل از نصب، به همراه بهره بردار محل لوازم جانبی را مشخص کنید.

نکته!
سایر دستگاه های کنترل احتمالی، T1l1cody و دکمه دیواری بی سیم هستند. با 

T1l1cody یا دکمه دیواری بی سیم، الزم نیست هیچ کابل اتصالی به دستگاه محرک 
وصل شود. از فروشنده درخواست کنید.

1 چراغ هشدار 24 ولت مستقیم

2 سوئیچ های کلید

3 سنسور نور

4 بستن دروازه در سمت چپ

5 بستن دروازه در سمت راست

6 سوئیچ اصلی )قابل قفل شدن(

7 حلقۀ القایی

8 فرستندۀ دستی با پایه نصب در خودرو / روی دیوار

قبل از نصب دروازه، باید آماده سازی های سازمانی و محلی را انجام دهید.

آماده سازی های نصب

O

SOMMER

TORANTRIEBE

2
01

8

1

2 x 0,75 mm2

4 x 0,75 mm

2 x 0,75 mm2

2

33

6

3 x 1,5 mm2

AC 230 V

3

4 x 0,75 mm2

5

4

7
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آماده سازی های نصب
نکاتی دربارۀ آماده سازی نصب

خطر له شدن دست!
وقتی کالهک باز باشد خطر له شدن در سیستم اهرم دروازه وجود دارد.

تمام کارهایی که روی دروازه انجام می شود باید توسط  	
 اشخاص متخصص انجام شود!

قبل از کار کردن روی دروازه، همیشه باید برق دستگاه قطع  	
 شود و مطمئن شوید که دوباره روشن نمی شود!

 محفظه دروازه را بدون تیرک دروازه نصب کنید! 	

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

طول کلی تیرک دروازه با عرض مؤثر دروازه برابر نیست. 	

برای تیرک دروازه با طول بیش از 4 متر یک نگهدارنده نوسانی یا پایه نگهدارنده الزم است.  	
محفظه دروازه و نوک تیرک باید یک فاصله ایمنی حداقل 5AA میلی متری )0( با موانع ثابت 

کناری )ساختمان، دیوار، فنس، و غیره( داشته باشند.

اتصال برق با توجه به EN 12453 )دستگاه قطع کنندۀ جریان همۀ قطب ها(. بدین منظور  	
یک سوئیچ برق قابل قفل شدن نصب کنید )قطع کنندۀ همۀ قطب ها(.

دروازه را فقط با یک کابل ثابت که با یک فیوز ایمن شده است به کار بیندازید )16 آمپر،  	
کند(. کابل برق وصل شده در وضعیت تحویل داده شده، برای عملیات دائم یا بیرونی تأیید نمی شود.

باید حداقل 5 متر فاصله بین ناحیه حرکت دروازه و کابلهای باالی سر وجود داشته باشد. 	

پوشش هایی در فونداسیون دروازه و در کل محل نصب برای کابل های برق و لوازم جانبی  	
)مانع نوری،  چراغ هشدار، سوئیچ کلید، و غیره( تهیه کنید.

نمودار مونتاژ
موقعیت فونداسیون، طول تیرک دروازه و احتماالً موقعیت تیر نگهدارنده را می توان بر اساس تصویر 

نمای کلی، محاسبه نمود.

Y

≥ 500

30
0

≥ 500X

350 Z = X - 280 - Y

AA

X = طول پست دروازه )S5AA میلی متر تا 58AA میلی متر(

Y = فاصلۀ نوک تیرک تا مرکز تیر نگهدارنده یا مرکز نگهدارنده نوسانی. حداقل 150 میلی متر، 
حداکثر 300 میلی متر

Z = عرض مسدودکنندۀ دروازه - عرض معبر

محاسبۀ نمونه:
طول تیرک دروازه )X( را بدین ترتیب محاسبه کنید:

عرض مسدودکنندۀ دروازه )Z( =  3500 میلی متر

فاصله باالی تیرک - تیر نگهدارنده وسط )Y( =  200 میلی متر

Y  + Z  = X +  280 میلی متر

X =  3500 میلی متر + 200 میلی متر + 280 میلی متر

A98A  = X میلی متر

ایجاد فونداسیون دروازه با اتصاالت تغذیه
برای عملکرد صحیح دروازه، الزم است محفظۀ دروازه در وضعیت ایمنی قرار داشته باشد.

جدول زیر اندازۀ توصیه شده توسط شرکت فناوری اپراتور و رادیو SOMMER با مسئولیت محدود 
برای فونداسیون را نشان می دهد. بسته به خطر یخ زدگی، عمق فونداسیون )T( باید به نحوی مقاوم در 

برابر یخ ضدگی باشد که کف زمین بلند نشود.

150

400
150

300

T - L
توصیه شده  مقاوم در برابر یخ زدگی!

در آلمان 800 میلی متر
 300
میلی متر

 400
میلی متر
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آمادهسازیهای نصب
هنگام انتخاب لوله ها همۀ کابل هایی که باید قرار داده شود را در نظر بگیرید. این ها می تواند:

کابل برق،	 

کابل اتصال مانع نوری / حلقۀ القایی،	 

کابل اتصال دستگاه های کنترل ثابت،	 

کابل اتصال برای لوازم جانبی مثل چراغ هشدار، آنتن بیرونی و غیره باشد.	 

هشدار
هرگز کابل برق را از همان پوشش خالی کابل های اتصال رد نکنید.

ممکن است خطاهایی در کنترل رخ دهد.

از پوشش های خالی مختلف برای کابل برق و کابل های اتصال  	
استفاده کنید.

فقط از کابل هایی که برای استفاده بیرونی مناسب هستند استفاده کنید )دارای مقاومت در برابر سرما، و 
مقاومت در برابر اشعۀ فرابنفش(.

سطح فونداسیون باید صاف و کامالً موازی با سطح جاده باشد )در یک خط مستقیم( تا محفظۀ دروازه را 
بتوان به صورت قائم قرار داد.

از بتن با ردۀ استحکام زیر استفاده کنید:

XA1  ،XF1  ،XC4 30/C25 206 EN )25-30 نیوتن/میلی متر مربع(	 

فونداسیون باید محکم باشد و با فوالد تقویت شود.

محفظه دروازه با یک مهار سنگین بسته می شود )در اقالم بسته بندی موجود نیست(.

.M12x125 یا M10x120 حداقل اندازه مهار سنگین

نکته:
برای اطالعات بیشتر درباره مهارهای سنگین با فروشنده تماس بگیرید.

تیر نگهدارنده ساختار فونداسیون
برای نصب تیر نگهدارنده، به یک فونداسیون ثابت نیاز است.

 )T( جدول زیر حداقل اندازه برای فونداسیون را نشان می دهد. بسته به خطر یخ زدگی، عمق فونداسیون
باید به نحوی مقاوم در برابر یخ ضدگی باشد که کف زمین بلند نشود.

T - L
 مقاوم در برابر یخ زدگی!
در آلمان 800 میلی متر

200 میلی متر 200 میلی متر

سطح فونداسیون باید صاف و کامالً موازی با سطح جاده باشد )در یک خط مستقیم( تا تیر نگهدارنده را 
بتوان به طور قائم قرار داد.

از بتن با ردۀ استحکام زیر استفاده کنید:

XA1  ،XF1  ،XC4 30/C25 206 EN )25-30 نیوتن/میلی متر مربع(	 

محفظه دروازه با یک مهار سنگین بسته می شود )در اقالم بسته بندی موجود نیست(.

.M10x85 یا M8x75 حداقل اندازه مهار سنگین

نکته:
برای اطالعات بیشتر درباره مهارهای سنگین با فروشنده تماس بگیرید.

دستگاه های کنترل ثابت
دستگاه های کنترل ثابت )سوئیچ های کلید، دکمه ها، و غیره( باید طوری قرار داده شود که

از هر خودرو به آسانی قابل دسترسی باشند،	 

بهره بردار در محدوده حرکت دروازه قرار نداشته باشد،	 

بهره بردار ارتباط چشمی مستقیم با دروازه در حال کار داشته باشد.	 

اقدامات احتیاطی ایمنی
برای به کار انداختن دروازه به طور ایمن، بهره بردار باید تجهیزات ایمنی الزم را نصب کند. برای 

نظارت بر حرکت باز شدن و حرکت بسته شدن باید اقدامات مناسب انجام شود.

به عنوان مثال این اقدامات عبارتند از:

حسگر نوری،	 

حلقه های القایی،	 

نکته:
تا B دستگاه ایمنی را می توان به واحد کنترل متصل کرد! یک دستگاه ایمنی باید همیشه 
به صورت یک اتصال بازکننده وصل شود تا در صورت خرابی همیشه از ایمنی اطمینان 

حاصل شود.

عبور و مرور عابر پیاده
دروازه های ASB-Alu و ASB-Stahl فقط برای ترافیک خودروهای موتوری قابل استفاده است. 

مردم اجازه ندارند از این دروازه استفاده کنند.

بهره بردار باید با انجام اقداماتی خاص، از جداسازی سختگیرانه عبور و مرور افراد و عبور و مرور 
خودروها اطمینان حاصل کند. جداسازی ساختاری، مانند مسیرهای عابر پیاده در کنار مسیر عبور 

خودرو، باید در کنار هشدارها و تابلوهای مربوطه انجام شود.

ابزار مورد نیاز
ابزارهای زیر باید برای نصب صحیح موجود باشد:

13 mm

17 mm
19 mm

10 mm
12 mm

8 mm
14 mm

6 mm
8 mm

4 mm
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دستورالعمل های ایمنی برای نصب
هشدار

خطر آسیب دیدگی به علت بسته شدن تیرک دروازه!

در محدوده حرکت تیرک دروازه قرار نگیرید! 	

هشدار
خطر آسیب دیدگی به علت اتصال نادرست اجزا!

قبل از راه اندازی بررسی کنید که مهارهای سنگین و همه  	
پیچ ها محکم و ایمن هستند!

خطر له شدن بدن!
خطر کبودشدگی 

حداقل فاصلۀ A/5 متر را بین تیرک دروازه و اشیاء اطراف حفظ کنید!

خطر له شدن دست!
خطر کبودشدگی در سیستم اهرم 

 محفظه دروازه را بدون تیرک دروازه نصب کنید! 	

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

خطر واژگون شدن!
ممکن است حین مونتاژ، و حمل و نقل داخلی دروازه کج شود.

ممکن است افراد مجروح شوند و دروازه آسیب ببیند.

حمل و نقل و مونتاژ الزاماباید به وسیله B نفر و با تجهیزات  	
حمل مناسب انجام شود.

تمام کارهایی که روی دروازه انجام می شود باید توسط اشخاص متخصص انجام شود! 	

قبل از کار کردن روی دروازه، همیشه باید برق دستگاه قطع شود و مطمئن شوید که دوباره  	
روشن نمی شود!

مونتاژ را الزاما تا حداکثر قدرت باد 3 درجۀ بیوفورت )باد ضعیف(  انجام دهید. 	

برای کل مونتاژ حداقل به دو نفر نیاز است. 	

هنگام سوار کردن قطعات در ارتفاعی باالتر از قد خود، از وسایل مناسب، آزمایش شده  	
و باثبات برای باال رفتن استفاده کنید. هرگز از دروازه، یا قطعات آن به عنوان وسایل باال رفتن 

استفاده نکنید.

اقالم بسته بندی را بررسی کنید
در محل نصب، دروازه و همه لوازم جانبی را از بسته بندی خارج کنید. از اشیاء تیز برای باز کردن 

بسته بندی استفاده نکنید، زیرا این کار ممکن است به اجزا آسیب بزند.

اقالم تحویل شده را از نظر کامل بودن بررسی کنید )به „محتویات بسته بندی“ در صفحه 9 و فرم سفارش 
مراجعه نمایید(.

در صورت ناقص بودن اقالم، با فروشنده یا شرکت فناوری اپراتور و رادیو SOMMER با مسئولیت 
محدود تماس بگیرید.

بسته بندی را مطابق با قوانین کشور خود دور بیندازید.

مونتاژ محفظه دروازه
کابل را در پوشش های خالی وارد کنید و برای دسته بندی آینده عالمت گذاری کنید.. 1

200 100

100

100

سوراخ های دریل کاری را برای فونداسیون اندازه گیری و عالمت گذاری کنید.. 1

10 mm
12 mm

≥ 
65

 m
m

10 mm
12 mm

4 سوراخ با قطر 10 یا 12 میلی متر و عمق حداقل 65 میلی متر ایجاد کنید.. 2

4x 4x

2x17 mm
19 mm

هوای فشرده را در سوراخ ها بدمید.. 3

نکته:
فقط از مواد ثابت کنندۀ تأیید شده استفاده کنید. برای مهارهای سنگین توصیه شده به 

„ایجاد فونداسیون دروازه با اتصاالت تغذیه“ در صفحه S4 مراجعه کنید.

4 مهار سنگین در سوراخ ها وارد کنید.. 4

محفظه دروازه را قرار دهید و در را باز کنید.. 5

نکته:
کنترل را جدا کنید و کنار بگذارید. فقط وقتی کنترل به برق وصل شد آن را دوباره نصب 

کنید.

هر دو پروفیل U را وارد کنید.. 6

محفظه دروازه و پروفیل U را تراز کنید. 4 واشر قرار دهید و 4 مهره را محکم کنید. جهت . 7
افقی دروازه را با تراز بررسی و در صورت لزوم اصالح کنید.

محفظه دروازه را ببندید.. 8

مونتاژ
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مونتاژ
طول تیرک دروازه را تنظیم کنید

58A 4 وAA تیرک دروازه
نکته:

طول کلی تیرک دروازه با عرض مؤثر مانع برابر نیست!

طول مورد نیاز تیرک دروازه را محاسبه کنید، رجوع کنید به „نمودار مونتاژ“ در صفحه 14.

کاور باالی تیرک دروازه را جدا کنید.. 1

تیرک را به طول دلخواه اره کنید و در صورت لزوم سمباده بزنید.. 9

کاور را باالی تیرک دروازه قرار دهید.. 10

5AA LSB تیرک دروازه
هشدار

 خطر برق گرفتگی!
قبل از کوتاه کردن تیرک دروازه LSB باید برق آن را قطع کنید!

نکته:
طول کلی تیرک دروازه با عرض مؤثر مانع برابر نیست!

نکته:
وقتی از یک تیرک دروازه LSB استفاده می کنید، حین بریدن به کابل ها و نوارهای 

LSB آسیب نزنید

طول مورد نیاز تیرک دروازه را محاسبه کنید، رجوع کنید به „نمودار مونتاژ“ در صفحه 14

کاور باالی تیرک دروازه را جدا کنید.. 1

طول مورد نظر را عالمت گذاری کنید.. 11

پوشش نوار LED را بیرون بیاورید.. 12

نوار LED را به طول مورد نیاز برش دهید.. 13

تیرک و پوشش نوار LED را به طول دلخواه اره کنید و در صورت لزوم سمباده بزنید.. 14

به ترتیب معکوس مجدداً نصب کنید.. 15
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مونتاژ
مونتاژ تیرک دروازه

58A / 4AA تیرک دروازه بیضی شکل
نکته:

هنگام استفاده از نگهدارنده نوسانی، آن را قبل از نصب تیرک دروازه سوار کنید، 
BA رجوع کنید به „نگهدارنده نوسانی را سوار کنید“ در صفحه

تیرک دروازه در وضعیت باز و عمودی نصب می شود.. 1

تیرک دروازه را بر روی صفحه انطباق قرار دهید و آن را با استفاده از صفحه ثابت کننده و . 16
اقالم نصب ارائه شده همراه محصول ثابت کنید.

LSB 5AA تیرک دروازه بیضی شکل
نکته:

 در تیرک LSB نمی توان از هیچ نگهدارنده نوسانی استفاده  	
کرد!

 برای طول تیرک دروازه بین 4 تا 5 متر باید از یک تیر  	
نگهدارنده در اینجا استفاده شود

 برای عملکرد چراغ راهنمایی در روشنایی تیرک دروازه، یک  	
رله جداگانه الزامی است.

 وقتی دروازه به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی می رود،  	
روشنایی تیرک دروازه خاموش می شود. در صورتی که این 
حالت مطلوب شما نیست، باید حالت صرفه جویی در انرژی 

.B8 غیرفعال شود، مراجعه کنید به صفحه

تیرک دروازه در وضعیت باز و عمودی نصب می شود.. 1

انتهای هر دو سوکت را به یکدیگر متصل کنید. 17

تیرک دروازه را سوار کنید.. 18

یک نفر تیرک دروازه را سوار می کند و آن را محکم نگه می دارد 	

نفر دوم کابل را از میان روزنه رد می کند و تیرک دروازه و الیی فلزی را مانند  	
شکل پیچ می کند

2x 2x

سیم را طبق تصویر بکشید و با 2 بست کابل ضربدری آن را به دیواره محکم کنید.. 19

این کار مانع آسیب دیدگی دائمی کابل به واسطۀ حرکت دروازه می شود 	

کابل را از میان اتصال پیچی صفحه کف وارد قسمت داخلی محفظه دروازه کنید.. 20

 

24V

24V

GND

12V

24V

24V

روشنایی سبزرنگ روشنایی قرمزرنگ

GND )GN( سیم کشی سبزرنگ )RD( سیم کشی قرمزرنگ

 12
ولت

)BN( سیم کشی قهوه ای رنگ )BN( سیم کشی قهوه ای رنگ

طبق نمودار اتصال در صفحه 58 کابل ها را به کنترل کننده وصل کنید.. 21
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مونتاژ
جایگزین: اتصال برای عملکرد چراغ راهنمایی

نکته:
رله اختیاری مورد نیاز است.

MUFU 1 MUFU 2MUFU 2

رله را در شکاف Mufu1 قرار دهید.. 1

سیم کشی را مطابق جدول انجام دهید.. 22

GND )کنترل( COM )رله(

)GN( سیم کشی سبزرنگ تیرک دروازه NO )رله(

)RD( سیم کشی قرمزرنگ تیرک دروازه NC )رله(

)BN( سیم کشی قهوه ای رنگ تیرک دروازه 12 ولت )کنترل(

مونتاژ تیر نگهدارنده
خطر له شدن دست!

خطر آسیب دیدگی بین چنگال تیر نگهدارنده و تیرک دروازه!
در محدوده حرکت تیرک دروازه قرار نگیرید! 	
هرگز دستتان را روی چنگال تیر نگهدارنده قرار ندهید! 	
موقعیت تیر نگهدارنده را محاسبه کنید، رجوع کنید به „نمودار مونتاژ“ در صفحه 14.. 1

8 mm
10 mm

≤ 
65

 m
m

10 mm
8 mm

4x

تیر نگهدارنده را وصل کنید و 4 سوراخ را عالمت بزنید.. 23

4 سوراخ با قطر 8 یا 10 میلی متر و عمق حداقل 65 میلی متر ایجاد کنید.. 24

هوای فشرده را در سوراخ ها بدمید.. 25

نکته:
فقط از مواد ثابت کنندۀ تأیید شده استفاده کنید. برای مهارهای سنگین توصیه شده به 

„نمودار مونتاژ“ در صفحه S4 مراجعه کنید.

4x

13 mm
17 mm

4x

مهارهای سنگین در سوراخ ها وارد کنید.. 26

تیر نگهدارنده را وصل کنید. 4 واشر قرار دهید و 4 مهره را محکم کنید. همترازی افقی تیر . 27
نگهدارنده را با تراز بررسی و در صورت لزوم اصالح کنید.
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مونتاژ
نگهدارنده نوسانی را سوار کنید

نکته!
نگهدارنده نوسانی فقط برای تیرک های دروازه 4AA و 5AA مناسب است!

?

ca. 2 cm

وضعیت دروازه را تراز کنید
قفل دروازه را باز کنید )رجوع کنید به صفحه 28( و دروازه را ببندید.. 1

90°

17 mm
19 mm

محفظه دروازه را باز کنید و 4 مهره را شل کنید تا بتوان دروازه را تراز کرد.. 28

دروازه را تراز کنید طوری که با مسیر عبور خودرو موازی باشد و تیرک دروازه روی تیر . 29
نگهدارنده قرار بگیرد.

17 mm
19 mm

طبق مشخصات تولیدکننده مهار سنگین 4 مهره را محکم کنید.. 30

موقعیت نگهدارنده نوسانی را محاسبه کنید، رجوع کنید به „نمودار مونتاژ“ در صفحه 14.. 31

درپوش تیرک دروازه را بردارید.. 32

صفحه نگهدارنده را برای اتصال پیچ نگهدارنده نوسانی در موقعیت از پیش تعیین شده از زیر . 33
تیرک دروازه نگه دارید 

از صفحه نگهدارنده به عنوان الگویی برای عالمت زدن سوراخ ها استفاده کنید.. 34

سوراخ هایی در موقعیت های عالمت زده ایجاد کنید.. 35

صفحه نگهدارنده اتصال پیچ نگهدارنده نوسانی را در تیرک دروازه فشار دهید، تا سوراخ های . 36
صفحه نگهدارنده با سوراخ های ایجاد شده در مرحله 5 مماس شوند.

نگهدارنده نوسانی و تیرک دروازه را پیچ کنید.. 37

دروازه را ببندید و فاصله بین نگهدارنده نوسانی و زمین را بررسی کنید. هنگام بسته بودن، . 38
 فاصله باید حدود B سانتی متر باشد.

در صورت لزوم وضعیت های انتهایی پایینی دروازه را تصحیح کنید، به „گزینه های اتصال“ در 
صفحه 33 مراجعه کنید.

درپوش تیرک دروازه را نصب کنید.. 39
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مونتاژ
اتصال به برق

ولتاژ منبع برق باید با ولتاژ نشان داده شده روی پالک مشخصات مطابقت داشته باشد. 	

کابل برق را بر اساس مقررات معتبر مربوط به ساختمان و مشتری بررسی کنید. قبل از  	
وصل کردن دروازه به برق، سیستم برقی را مطابق مقررات مربوطه آزمایش کنید.

اگر احتمال آن وجود دارد که ولتاژ برق فقط برای مدت کوتاهی نوسان داشته باشد، باید  	
دروازه به ثابت کنندۀ ولتاژ مجهز شود.

دروازه را فقط با یک کابل ثابت که با یک فیوز ایمن شده است به کار بیندازید )16 آمپر،  	
کند(.

اتصال برق با توجه به EN 12453 )دستگاه قطع کنندۀ جریان همۀ قطب ها(. بدین منظور  	
یک سوئیچ برق قابل قفل شدن نصب کنید )قطع کنندۀ همۀ قطب ها(.

از آنجا که پایانۀ PE در کارخانه مجهز به کابل PE شده است، کابل PE از کابل اصلی برق  	
باید به پایانۀ اضافی روی صفحه پایه متصل شود.

خطر!
تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قطعات برق دار ممکن است باعث ورود جریان خطرناک 

به بدن شود.

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.

قبل از سیم کشی مطمئن شوید که کابل ها برق نداشته باشند.  	
حین سیم کشی، مطمئن شوید سیم ها برق نداشته باشند )مثالً مانع از اتصال مجدد 

شوید(.
اتصال به جریان برق فقط باید توسط پرسنلی که در فصل  	

„صالحیت کارکنان“ در صفحه 6 توضیح داده شده انجام شود.

L N

1

2

25mm
max.

50mm
min.

پایانه سیم

L قهوه ای

N آبی

PE سبز / زرد

درب محفظه دروازه را باز کنید.. 1

کابل برق را مطابق با نمودار اتصال وصل کنید )رجوع کنید به صفحه 30(.. 1

خالص کنندۀ کشش را نصب کنید.. 2
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دستورالعمل های ایمنی برای راه اندازی
خطر!

تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قطعات برق دار ممکن است باعث ورود جریان خطرناک 
به بدن شود.

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.

قبل از سیم کشی مطمئن شوید که کابل ها برق نداشته باشند.  	
حین سیم کشی، مطمئن شوید سیم ها برق نداشته باشند )مثالً مانع از اتصال مجدد 

شوید(.
اتصال به جریان برق فقط باید توسط پرسنلی که در فصل  	

„صالحیت کارکنان“ در صفحه 6 توضیح داده شده انجام شود.

هشدار
خطر آسیب دیدگی به علت بسته شدن تیرک دروازه!

در محدوده حرکت تیرک دروازه قرار نگیرید! 	

هشدار
خطر آسیب دیدگی به علت اتصال نادرست اجزا!

قبل از راه اندازی بررسی کنید که مهارهای سنگین و همه  	
پیچ ها محکم و ایمن هستند!

خطر له شدن دست!

در سیستم اهرم دروازه حین باز بودن کالهک و درب محفظه  	
 دروازه!

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

تمام کارهایی که روی دروازه انجام می شود باید توسط اشخاص متخصص انجام شود! 	

قبل از کار کردن روی دروازه، همیشه باید برق دستگاه قطع شود و مطمئن شوید که دوباره  	
روشن نمی شود!

مونتاژ را الزاما تا حداکثر قدرت باد 3 درجۀ بیوفورت )باد ضعیف(  انجام دهید. 	

راه اندازی دروازه تنها در شرایط زیر باید انجام شود:

همۀ  تجهیزات ضروری نظارت )مثالً مانع نوری( درست نصب شده باشد. 	

همۀ  اقدامات جلوگیری از سانحه انجام شده باشد. 	

همۀ مقررات ایمنی رعایت شده باشد. 	

تنظیم واحد فنری
هشدار

تنظیم واحد فنری مربوط به ایمنی است و باید توسط پرسنل متخصص و با حداکثر دقت 
انجام شود.

تنظیم واحد فنری در ارتفاع باالی غیرمجاز ممکن است به افراد و اشیاء آسیب برساند.

واحد فنری را طبق توضیحات زیر تنظیم کنید تا موانع را  	
سریع و ایمن شناسایی کند.

هشدار!
اگر آزادسازی اضطراری فقط توسط یک نفر انجام شود، دکمه آزادسازی اضطراری 

ممکن است نیروی قابل توجهی به دست پرسنل در حال کار وارد کند.

ممکن است جراحات جدی به بار بیاید!

آزادسازی اضطراری را مطابق با دستورالعمل های این دفترچه  	
راهنما و الزاما به وسیله دو نفر انجام دهید.

برای تنظیم واحد فنری حداقل به دو نفر نیاز است. 	

دروازه بدون تنظیم واحد فنری تحویل داده می شود. نیروی مورد نیاز فنر به تیرک دروازه سوار شده 
مربوطه و لوازم جانبی متصل شده بستگی دارد.

دروازه تنها در صورتی درست کار می کند که وزن تیرک دروازه با کشش فنرها متوازن شده باشد:

برق دروازه را قطع کنید و در برابر روشن شدن مجدد ایمن نمایید.. 1

2x

2x

درب محفظه دروازه را باز کنید.. 1

قفل روی کاور را آزاد کنید.. 2

کاور فوقانی دروازه را جدا کنید.. 3

مهرۀ قفل کنندۀ دو فنر را شل کنید.. 4

باز کردن اضطراری دروازه، مراجعه کنید به „آزادسازی اضطراری“ در صفحه 28. 5

45°
14 mm

تیرک دروازه را روی دکمه آزادسازی اضطراری بیاورید یا با دست روی زاویه 45 درجه . 6
قرار دهید و همان جا نگه دارید.

دو مهرۀ فنر را تنظیم کنید طوری که تیرک دروازه وقتی رها می شود در زاویه 45 درجه . 7
باقی بماند.

راه اندازی
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راه اندازی

14 mm

مهرۀ قفل کنندۀ دو فنر را محکم کنید.. 8

کاور فوقانی دروازه را قرار دهید و قفل کنید.. 9

نکته:
اگر متعاقباً تغییری در تیرک دروازه ایجاد شد، نیروی فنر باید دوباره تنظیم شود و 
مقادیر نیرو باید دوباره برنامه ریزی شود. هنگام کوتاه کردن تیرک دروازه ، نصب 

لوازم جانبی روی تیرک دروازه یا هنگام تعویض تیرک دروازه با تیرک بلندتر یا کوتاه 
تر این کار ضروری است.

بررسی وضعیت حرکت و وضعیت انتهایی
نکته:
 مسیر و موقعیت های انتهایی را می توان یا با فرستنده دستی  	

 B Start یا S Start ارائه شده یا با یک دکمه متصل شده به
بررسی کرد.

 نخستین حرکت دروازه پس از وصل برق همیشه در جهت  	
باز شدن است. اگر این کار انجام نشد، خطایی در اتصال 

برقی وجود دارد و سیم کشی سوئیچ های محدودکننده و اتصال 
موتور باید بررسی شود.

برق دروازه را وصل کنید.. 1

Status"  LED" چشمک می زند 	

دکمه 1 روی فرستنده دستی را کمی فشار دهید.. 10

دروازه تا وضعیت انتهایی باز می شود یا در حال حاضر باز است. 	

Limit Open"  LED" به رنگ قرمز روشن می شود. 	

چراغ هشدار دو بار چشمک می زند. 	

دکمه 1 روی فرستنده دستی را دوباره فشار دهید.. 11

وضعیت انتهایی تأیید می شود. 	

دروازه در موقعیت انتهایی بسته می شود. 	

Limit Close"  LED" روشن می شود. 	

چراغ هشدار دو بار چشمک می زند. 	

 دکمه 1 روی فرستنده دستی را دوباره فشار دهید.. 12

در صورت لزوم، وضعیت های انتهای دروازه را روی وضعیت های دلخواه تنظیم کنید.. 13

اگر وضعیت های انتهایی در وضعیت دلخواه قرار دارند، به فصل „آموزش مقادیر  	
نیرو و وضعیت انتهایی“ در صفحه 24 بروید

تنظیم وضعیت انتهایی )اختیاری(
تذکر!

اگر وضعیت های انتهایی درست تنظیم نشوند، ممکن است موتور آسیب ببیند!

برق دروازه را قطع کنید و در برابر روشن شدن مجدد ایمن نمایید.. 1

O
L C

L

8 mm

درب محفظه دروازه را باز کنید.. 14

برای تنظیم وضعیت انتهایی فوقانی )OL( مهره را باز کنید )آچار سایز 8( و آن را در . 15
روزنه های مستطیلی حرکت دهید.

به سمت – محدودۀ حرکت را کوتاه می کند	 
به سمت + محدودۀ حرکت را بلند می کند	 

هشدار
زیر مهره ها، حسگرهایزبانه ای برای کنترل دروازه قرار دارد.

اگر مهره ها خیلی محکم شوند، حسگرهای زبانه ای از بین می رود و ممکن است آسیب 
جبران ناپذیری به دروازه به بار بیاید.

مهره ها را فقط اندکی محکم کنید )آچار سایز 8(. 	

O
L C

L

8 mm

برای تنظیم وضعیت انتهایی تحتانی )CL( مهره را باز کنید )آچار سایز 8( و آن را در . 16
روزنه های مستطیلی حرکت دهید.

به سمت – محدودۀ حرکت را کوتاه می کند	 
به سمت + محدودۀ حرکت را بلند می کند	 

مسیر حرکت و وضعیت انتهایی دروازه را بررسی کنید، به „بررسی وضعیت حرکت و . 17
وضعیت انتهایی“ در صفحه 23 مراجعه کنید
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راهاندازی
تنظیم محدوده چرخش )اختیاری(

نکته!
هنگام تنظیم محدوده چرخش، زاویۀ بین دو وضعیت انتهایی فقط به صورت حداقلی 

تغییر می کند. هر دو وضعیت انتهایی به طور یکسان در یک جهت تغییر داده می شوند.

برق دروازه را قطع کنید و در برابر روشن شدن مجدد ایمن نمایید.. 1

22 mm

درب محفظه دروازه را باز کنید.. 18

هر دو مهره را باز کنید )آچار سایز 22(.. 19

+3°

-2°

89°

یک آچار در روزنه قطعۀ کشش وارد کنید. قطعۀ کشش را بچرخانید.. 20

در جهت – محدوده چرخش را در جهت وضعیت انتهایی تحتانی تغییر می دهد.	 
در جهت + محدوده چرخش را در جهت وضعیت انتهایی فوقانی تغییر می دهد.	 

هر دو مهره را محکم کنید )آچار سایز 22(.. 21

مسیر حرکت و وضعیت انتهایی دروازه را بررسی کنید، به „بررسی وضعیت حرکت و . 22
وضعیت انتهایی“ در صفحه 23 مراجعه کنید

آموزش مقادیر نیرو و وضعیت انتهایی
هشدار

دروازه در حالت آموزشی با تمام نیرو حرکت می کند. این خطر زیادی از نظر مصدومیت 
انسان و حیوان ایجاد می کند. 

اجرای آموزشی را فقط تحت نظارت و دید مستقیم تیرک  	
دروازه انجام دهید.

نکته!
این دروازه دارای قطع برق خودکار است. حین حرکت در هر  	

دو جهت، کنترل کننده به طور خودکار نیروهای الزم برای خاموشی را می خواند و 
 به طور خودکار آنها را در وضعیت انتهایی ذخیره می کند.

بنابراین، ابتدا باید بازنشانی کنترل انجام شود.
اگر حین یادگیری وضعیت انتهایی و مقادیر نیرو مانعی  	

 شناسایی شود، دروازه متوقف می شود، یا مکث می کند و برمی گردد. 
در این صورت مسیر حرکت، قطعات مکانیکی، کشش فنر و جبران وزن دروازه را 

بررسی کنید تا مانع آسیب دیدگی شوید.
مقادیر نیرو و موقعیت های انتهایی را می توان یا با فرستنده  	

دستی ارائه شده یا با یک دکمه متصل شده به S Start یا B Start آموزش داد.

 

STATUS

دکمه "Reset" را برای 10 ثانیه فشار دهید )بازنشانی کنترل( رجوع کنید به „واحد کنترل . 1
را بازنشانی کنید“ در صفحه 38

دستگاه های ایمنی، مقادیر نیرو و موقعیت های انتهایی حذف می شود. 	

دکمه 1 روی فرستنده دستی را کمی فشار دهید.. 23

دروازه تا وضعیت انتهایی باز می شود یا در حال حاضر باز است. 	

Limit Open"  LED" روشن می شود 	

چراغ هشدار دو بار چشمک می زند. 	

دکمه 1 را دوباره کمی فشار دهید.. 24

وضعیت انتهایی تأیید می شود. 	

دروازه در موقعیت انتهایی بسته می شود. 	

Limit Close"  LED" روشن می شود. 	

چراغ هشدار دو بار چشمک می زند. 	

دکمه 1 را دوباره کمی فشار دهید.. 25

وضعیت انتهایی تأیید می شود. 	

دروازه به طور خودکار شروع به یادگیری این فرایند برای مقادیر نیرو می کند. 	

دروازه باز می شود	 
دروازه بسته می شود	 
دروازه باز می شود	 

مقادیر نیرو آموخته می شود. 	

دروازه آماده است. 	

نکته!
 WL0N و یک SOMLink مقادیر عملیاتی را می توان با یک پایانه دارای قابلیت

تغییر داد.
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راهاندازی
تصادف با مانع

نکته!
تصادف با مانع برخورد دروازه با یک مانع است.

حین آموزش ممکن است دو تصادف با مانع مختلف روی دهد.

تصادف با مانع حین یادگیری وضعیت های انتهایی
دروازه حین یادگیری حرکت به موقعیت های انتهایی با یک مانع روبرو می شود.

دروازه متوقف می شود. 	

چراغ هشدار مرتباً چشمک می زند 	

دکمه 1 روی فرستنده دستی را کمی فشار دهید.. 1

دروازه در موقعیت انتهایی باز می شود. 	

Limit Open"  LED" روشن می شود. 	

چراغ هشدار چشمک می زند. 	

مانع را برطرف کنید. . 26

به یادگیری موقعیت های انتهایی ادامه دهید „آموزش مقادیر نیرو و وضعیت انتهایی“ در . 27
صفحه 24.

تصادف با مانع حین یادگیری مقادیر نیرو
دروازه حین یادگیری مقادیر نیرو با یک مانع روبرو می شود.

دروازه متوقف می شود و کمی برمی گردد. 	

چراغ هشدار مرتباً چشمک می زند. 	

دکمه 1 روی فرستنده دستی را کمی فشار دهید.. 1

دروازه در موقعیت انتهایی باز می شود. 	

Limit Open"  LED" روشن می شود. 	

چراغ هشدار چشمک می زند 	

مانع را برطرف کنید.. 28

به یادگیری موقعیت های انتهایی ادامه دهید „آموزش مقادیر نیرو و وضعیت انتهایی“ در . 29
صفحه 24
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دستورالعمل های ایمنی برای عملیات
خطر!

تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قطعات برق دار ممکن است باعث ورود جریان خطرناک 
به بدن شود.

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.

قبل از سیم کشی مطمئن شوید که کابل ها برق نداشته باشند.  	
حین سیم کشی، مطمئن شوید سیم ها برق نداشته باشند )مثالً مانع از اتصال مجدد 

شوید(.
اتصال به جریان برق فقط باید توسط پرسنلی که در فصل  	

„صالحیت کارکنان“ در صفحه 6 توضیح داده شده انجام شود.

هشدار
 خطر آسیب دیدگی به علت بسته شدن تیرک دروازه!

در محدوده حرکت تیرک دروازه قرار نگیرید! 	

هشدار
خطر آسیب دیدگی به علت اتصال نادرست اجزا!

قبل از راه اندازی بررسی کنید که مهارهای سنگین و همه  	
پیچ ها محکم و ایمن هستند!

هشدار
خطر جراحت به علت خراب شدن تیرک دروازه!

در سرعت های باد باالتر از مقادیر مشخص شده در مشخصات  	
 فنی:

 S دروازه را ببندید و برق را قطع کنید.

S تیرک دروازه را جدا کنید.

هشدار
خطر جراحت به علت آسیب دیدگی پس از صاعقه:

پس از صاعقه، از برق کار واجد شرایط درخواست کنید  	
دروازه را بررسی کند و در صورت لزوم آن را تعمیر نماید.

خطر له شدن بدن!
خطر کبودشدگی 

حداقل فاصلۀ A/5 متر را بین تیرک دروازه و اشیاء اطراف حفظ کنید!

خطر سوختگی!
سطح موتور حین عملیات گرم می شود!

قبل از لمس کردن سطح صبر کنید تا موتور سرد شود! 	

خطر له شدن دست!

 محفظه دروازه را بدون تیرک دروازه نصب کنید! 	

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

خطر له شدن دست!

در سیستم اهرم دروازه حین باز بودن کالهک و درب محفظه  	
 دروازه!

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

حین عملیات عادی باید: 	

کاور فوقانی دروازه را قرار دهید و قفل کنید و	 
درب محفظه دروازه باید بسته و قفل شود.	 

وقتی محفظه دروازه باز است خطراتی به علت موارد زیر وجود دارد: 	

زیر فنرهای کششی تحت بار	 
نقاط له کننده/ نقاط پاره کننده در ناحیه مفصل محرک و میله.	 

وقتی دروازه باز است، مانع از مرطوب شدن کنترل کننده و سیم برق شوید. 	

فقط در صورتی دروازه را به کار بیندازید که همه دستگاه های محافظتی حاضر و کامالً سالم  	
باشند. به محض اینکه یک دستگاه محافظتی از کار افتاد، باید دروازه از عملیات خارج شود تا 

زمانی که نقص به طور حرفه ای برطرف شود.

از دروازه توسط چند خودرو به طور همزمان استفاده نکنید. 	

فقط وقتی دروازه کامالً باز است از میان آن عبور کنید. 	

هرگز حین عملیات تیرک دروازه را نگه ندارید یا به قطعات متحرک دست نزنید. 	

کودکان حتی تحت نظارت بزرگترها اجازه ندارند با دروازه بازی کنند یا از آن استفاده کنند.  	

کودکان را دور از دروازه نگه دارید. 	

حین عملیات باز و بسته کردن، هیچ شخص یا شیئی نباید در محدودۀ تیرک دروازه قرار  	
داشته باشد.

عملیات باز شدن و بسته شدن دروازه باید توسط بهره بردار تحت نظارت باشد. 	

هیچ شیئی را روی محفظه دروازه یا تیرک دروازه قرار ندهید. 	

از دروازه باال نروید. 	

دمای سطح در موتور ممکن است حین عملیات به 80 درجۀ سانتیگراد برسد و خطر  	
سوختگی وجود دارد.

عملیات و کار
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عملیات و کار
ورودی خودکار

خطر!
عدم رعایت قوانین رفتاری ممکن است منجر به موقعیت های خطرناکی شود که باعث 

جراحت شدید می گردد.

	  SB45A SN هنگام کار با بسته شدن خودکار باید استاندارد
 رعایت شود.

 این مسئله از نظر قانونی الزامی است.
در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، مقررات ایمنی مربوطه باید رعایت شود.

هنگام کار در حالت بسته شدن خودکار، الزاماً باید از یک  	
مانع نوری استفاده شود. عملکرد بسته شدن خودکار بدون اتصال مانع نوری کار 

نمی کند.
هرگز به قطعات متحرک دست نزنید! 	
حیوانات و افراد را دور از محدوده حرکتی دروازه نگه دارید! 	
کودکان را دور نگه دارید! 	
همیشه مراقب دروازه در حال حرکت باشید! 	
فقط وقتی دروازه کامالً باز می شود عبور کنید! 	

با ورودی خودکار، دروازه پس از زمان تنظیم شدۀ باز بودن به طور خودکار بسته می شود. زمان باز 
بودن از زمان رسیدن وضعیت انتهایی دروازه باز محاسبه می شود. اگر در مدت زمان باز بودن، دوباره 

فرمان باز شدن داده شود، زمان باز بودن از ابتدا شروع می شود.

دروازه را می توان با یک دستگاه کنترل باز کرد ولی نمی توان آن را بست. هنگام باز شدن، نمی توان 
دروازه را با دستگاه کنترل متوقف کرد.

اگر وقتی دروازه در حال بسته شدن خودکار است، فرمان باز شدن دوباره داده شود، دروازه به طور 
کامل باز می شود و زمان باز بودن از ابتدا شروع می شود.

نکته!

زمان تنظیم شده در کارخانه برای باز ماندن 6A ثانیه از  	
موقعیت انتهایی است.

این مقدار را می توان از طریق SOMLink تغییر داد. 	
محدوده تنظیم برای زمان باز ماندن SA تا SBA ثانیه است. 	
در کارخانه زمان باز ماندن پس از عبور از حسگر نوری را  	

تا 5 ثانیه کوتاه شده است.

تنظیم ورودی خودکار:

 

ON

1 2 3 4

 Bip سوئیچ روشن

خاموش 

1 فعال غیرفعال

تنظیم دستی زمان باز ماندن

دروازه را ببندید.. 1

در صورت لزوم درب های بدنه را باز کنید.. 1

مطمئن شوید سوئیچ DIP  1 در موقعیت "OFF" قرار دارد.. 2

2.

ON

1 2 3 4
RADIO

CH4
CH3
CH2
CH1

1.

3 . "ON" 1 را در موقعیت  DIP را فشار دهید و نگه دارید. ضمناً سوئیچ RADIO ابتدا دکمه
قرار دهید.

LED های CH3  + CH1 و CH4  + CH2 به طور متناوب و جفت جفت  	
هر کدام برای یک ثانیه روشن می شوند. زمان باز ماندن برای هر تغییر یک ثانیه افزایش 

می یابد.

RADIO

CH4
CH3
CH2
CH1

RADIO

CH4
CH3
CH2
CH1

RADIO

CH4
CH3
CH2
CH1

... max. 240 Sec. 2 Sec.1 Sec.

در تغییرات LED ها زمان باز ماندن را بشمارید. وقتی به مدت دلخواه رسیدید، دکمه . 4
RADIO را رها کنید.
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عملیات و کار
زمان پیش هشدار

حین زمان پیش هشدار، چراغ هشدار چشمک می زند تا باز شدن و بسته شدن دروازه را اعالم کند.

نکته!

زمان پیش هشدار را می توان به طور جداگانه برای جهت  	
حرکت باز شدن و بسته شدن از طریق SOMlink تنظیم کرد.

محدوده تنظیم برای زمان پیش هشدار A تا 65 ثانیه است. 	
سپری شدن زمان هشدار با چشمک زدن چراغ هشدار نشان  	

داده می شود.

حالت صرفه جویی در مصرف انرژی
 برای صرفه جویی در انرژی، کنترل کننده پس از 60 ثابنیه وارد حالت صرفه جویی در انرژی می شود. 

لوازم جانبی متصل شده مانند نوار تماس ایمنی 8k2 یا یک حسگر نوری در حالت صرفه جویی در 
 انرژی غیرفعال می شود. 

با فرمان بعدی از طریق کلید یا به صورت بی سیم، دروازه و لوازم جانبی متصل شده دوباره فعال 
می شوند.

تنظیم حالت صرفه جویی در انرژی:

 

ON

1 2 3 4

 Bip سوئیچ روشن

خاموش 

2 غیرفعال فعال

بازنشانی هشدار ورودی ایمنی

INDUC. 1 INDUC. 2 CLOCK ALARM

برق دروازه را قطع کنید.. 1

بررسی کنید که برق نداشته باشد.. 5

دروازه را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید و در صورت آسیب دیدگی آن را جدا کنید.. 6

سیستم هشدار آتش سوزی را بازنشانی کنید )اتصال بسته(. 7

جریان برق را وصل کنید. 8

فرمانی از طریق کلید اجرا کنید.. 9

آزادسازی اضطراری
هشدار!

 تیرک دروازه پرسرعت و کنترل نشده!

اگر تیرک دروازه آسیب دیده باشد )مثالً به واسطۀ تصادف از عقب( دروازه نباید تحت 
هیچ شرایطی به صورت اضطراری باز شود.

قبل از باز شدن قفل دروازه باید تیرک دروازه معیوب تعویض  	
شود!

هشدار!
اگر آزادسازی اضطراری فقط توسط یک نفر انجام شود، دکمه آزادسازی اضطراری 

ممکن است نیروی قابل توجهی به دست پرسنل در حال کار وارد کند.

ممکن است جراحات جدی به بار بیاید!

آزادسازی اضطراری را مطابق با دستورالعمل های این دفترچه  	
راهنما و الزاما به وسیله دو نفر انجام دهید.

خطر له شدن دست!

در سیستم اهرم دروازه حین باز بودن کالهک و درب محفظه  	
 دروازه!

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

برق دروازه را قطع کنید و در برابر روشن شدن مجدد ایمن نمایید.. 1

2x
270°

درب محفظه دروازه را باز کنید.. 10

از نفر دوم بخواهید تیرک دروازه را نگه دارد. در عین حال دکمه آزادسازی اضطراری را . 11
فشار دهید و حدود 60 درجه به راست یا چپ بچرخانید.

قفل دروازه باز شده است. 	

2x 270°

دروازه را از طریق دکمه آزادسازی اضطراری باز یا بسته کنید. نفر دوم باید با حرکت دادن . 12
تیرک دروازه از این کار پشتیبانی کند.

پس از رسیدن به وضعیت دلخواه تیرک دروازه، دکمه آزادسازی اضطراری را حدود 60 . 13
درجه به راست یا چپ بچرخانید تا روی وضعیت وسط قرار بگیرد.

دکمه آزادسازی اضطراری به عقب برمی گردد. 	

دروازه قفل شده است. 	
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دستورالعمل های ایمنی برای واحد کنترل
خطر!

تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قطعات برق دار ممکن است باعث ورود جریان خطرناک 
به بدن شود.

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.

قبل از سیم کشی مطمئن شوید که کابل ها برق نداشته باشند.  	
حین سیم کشی، مطمئن شوید سیم ها برق نداشته باشند )مثالً مانع از اتصال مجدد 

شوید(.
اتصال به جریان برق فقط باید توسط پرسنلی که در فصل  	

„صالحیت کارکنان“ در صفحه 6 توضیح داده شده انجام شود.

واحد کنترل را در مقابل رطوبت محافظت کنید. 	

هیچ ولتاژ اضافه ای به اتصاالت واحد کنترل اعمال نکنید، این کار بالفاصله واحد کنترل را  	
خراب می کند.

فقط از واحدهای کنترل عرضه شده توسط شرکت فناوری اپراتور و رادیو SOMMER با  	
مسئولیت محدود استفاده کنید، همۀ واحدهای کنترل دیگر آسیب می بیند یا به دستگاه محرک آسیب 

می زند.

واحد کنترل
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نمای کلی اتصاالت
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CH1

CH3

CH2

CH4

RADIO

START 1 START 2 SAFETY INDUC. 1 INDUC. 2

MUFU 1 MUFU 2

MEMO

ACCU

BUZZER
LUMI

STATUS

24V

GND
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CLOCK ALARM 24
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M

WARNING Li
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M L N

ON

1 2 3 4

GND

12V
6 7

US
AR

T

1

2

4

5

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3

6 7

)1 ترانسفورماتور

)2 شیار باتری

)3 شیار حافظه

)4 خروجی 24 ولت، مستقیم حداکثر 300 میلی آمپر )600 میلی آمپر*(

)5 خروجی 12 ولت، مستقیم حداکثر 150 میلی آمپر

)6 شیار رله چند منظوره

)7 شیار رله چند منظوره

)8 سوئیچ خارجی 1، بدون پتانسیل

)9 سوئیچ خارجی 2، بدون پتانسیل

)10 توقف اضطراری / توقف هدفمند، بدون پتانسیل

)11 کنتاکت بسته NC، واحد ارزیابی کنتاکت یک حلقه القایی به عنوان محافظ اشیاء، بدون پتانسیل

)12 کنتاکت باز NO، واحد ارزیابی کنتاکت یک حلقه اختالل عملکرد به عنوان بازکننده، بدون پتانسیل

)13 تایمر، بدون پتانسیل

)14 هشدار ورودی ایمنی، بدون پتانسیل 

)15 منبع تغذیه مانع نوری 4 سیم 24 ولت مستقیم، حداکثر 100 میلی آمپر

)16 8k2 مانع نوری 2 سیم، مانع نوری 4 سیم با اتصال سوئیچ، نوار اتصال ایمنی

)17 چراغ هشدار 24 ولت حداکثر 3 وات

)18 سوئیچ محدودکننده باز / بسته )برای رنگ های سیم کشی مراجعه کنید به صفحه 34(

)19 موتور )برای رنگ های سیم کشی مراجعه کنید به صفحه 34(

)20 منبع تغذیه 220-240 ولت متناوب 60/50 هرتز

*600 میلی آمپر فقط در صورتی موجود است که هیچ مصرف کنندۀ خارجی 24 ولت و 12 ولت دیگری به واحد کنترل متصل نشده باشد.

واحد کنترل
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نمای کلی و ترتیب چشمک زدن LSB ها
ترتیب چشمک زدن اطالعاتی دربارۀ عملکردهای نصب کننده، مصرف کنندۀ نهایی، و پشتیبانی تلفنی ارائه می دهد.

LSB ترتیب چشمک زدن علت اصلی
وضعیت
)سبز(

خاموش عملیات عادی	 

حالت صرفه جویی در انرژی فعال است / توقف اضطراری یا توقف هدفمند فعال شده است	                               

حرکت یادگیری نیرو انجام می شود	                

موقعیت های انتهایی آموخته نمی شود	                    

 شروع 1
شروع 2
)نارنجی(

خاموش واحد کنترل بیرونی فعال نیست	 

روشن واحد کنترل بیرونی فعال است	 

دستگاه ایمنی بیرونی دچار وقفه / خطا شد	 
ایمنی
)سبز(

خاموش توقف اضطراری / توقف هدفمند فعال شد	 

روشن توقف اضطراری / توقف هدفمند فعال نشد	 

دستگاه ایمنی داخلی دچار وقفه / خطا شد	 
حلقه القایی 1
)نارنجی(

خاموش تشخیص دهنده حلقه القایی فعال نشد	 

روشن خاموش تشخیص دهنده حلقه القایی فعال شد	 

حلقه القایی 2
)نارنجی(

خاموش تشخیص دهنده حلقه القایی فعال نشد	 

روشن خاموش تشخیص دهنده حلقه القایی فعال شد	 

ساعت
)نارنجی(

خاموش واحد کنترل بیرونی فعال نیست	 

روشن واحد کنترل بیرونی فعال شد	 

هشدار
)سبز(

خاموش واحد کنترل بیرونی فعال نیست	 

روشن واحد کنترل بیرونی فعال شد	 

سنسور نور
)نارنجی(

خاموش مانع نوری تشخیص داده نشد	 

روشن مانع نوری تشخیص داده شد	 

مانع نوری دچار وقفه / خطا شد	                                         

هشدار

)نارنجی(

خاموش دروازه کار نمی کند / برق اصلی قطع است	 

روشن حین فعال بودن محرک / زمان پیش هشدار روشن می شود 	 

عملیات عادی، حین حرکت چشمک می زند	            
حالت یادگیری فعال است / زمان پیش هشدار در حرکت بازگشت	 

در انتظار تأیید وضعیت انتهایی در حالت یادگیری	           

تشخیص دهنده حلقه القایی حین حرکت یا قبل از آن به کار افتاد / هشدار خطا مثالً سیستم 	             
هشدار آتش سوزی فعال است

سرویس الزم است	             

واحد کنترل
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واحد کنترل
LSB ترتیب چشمک زدن علت اصلی

LIMIT OPEN
)قرمز(

خاموش تیرک دروازه در وضعیت انتهایی باز نیست	 

روشن تیرک دروازه به وضعیت انتهایی باز رسیده است	 

 LIMIT
CLOSE
)قرمز(

خاموش تیرک دروازه در وضعیت انتهایی بسته نیست	 

روشن تیرک دروازه به وضعیت انتهایی بسته رسیده است	 

دستگاه ایمنی بیرونی دچار وقفه / خطا شد	 
رله چندمنظوره 1/
رله چندمنظوره 2
)سبز(

خاموش رله چند منظوره فعال نشد	 

روشن رله چند منظوره فعال شد	 

نمودار اتصال در فصل „نمودار اتصال“ در صفحه 58 است
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واحد کنترل
گزینه های اتصال

پایانه های اتصال

L N

پایانه اتصال، A قطبی
 ولتاژ برق
 220	240 ولت متناوب 60/50 هرتز 
رجوع کنید به „اتصال به برق“ در صفحه 21

N
L

پایانه اتصال، B قطبی
 ترانسفورماتور سمت اصلی
220-240 ولت متناوب 60/50 هرتز

24
VA

C

پایانه اتصال، B قطبی
 ترانسفورماتور سمت فرعی
24 ولت متناوب

24V

GND

GND

12V

پایانه اتصال، 4 قطبی
خروجی B4 ولت 
 مستقیم حداکثر 300 میلی آمپر )600 میلی آمپر*(
منبع تغذیه برای لوازم جانبی خارجی
 +12 ولت مستقیم، زمین 
 خروجی SB ولت، مستقیم حداکثر 150 میلی آمپر
منبع تغذیه برای لوازم جانبی خارجی
 +12 ولت مستقیم، زمین

وقتی کنترل به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی می رود، منابع ولتاژ 12 ولت و 24 ولت 
خاموش می شوند.

*600 میلی آمپر فقط در صورتی موجود است که هیچ مصرف کنندۀ خارجی 24 ولت و 12 ولت دیگری 
به واحد کنترل متصل نشده باشد.

START 1 START 2 SAFETY

 پایانه اتصال، 6 پین
شروع S، شروع B و ایمنی
 بدون پتانسیل،
 مثال: برای دکمه 3 مرحله ای بیرونی
 باز-بسته-اضطراری-توقف
 با LED نارنجی
ایمنی با LED سبز

START 1 = تکانه
 START 2 = تکانه،
توقف اضطراری ایمنی

SOMlink قابل برنامه ریزی از طریق

INDUC. 1 INDUC. 2 CLOCK ALARM

 پایانه اتصال، 8 پین
حلقه  القایی S، حلقه  القایی B، ساعت 
و هشدار
 بدون پتانسیل

حلقه القایی 1: کنتاکت بسته NC، واحد ارزیابی 
 کنتاکت یک حلقه القایی
 به عنوان محافظ اشیاء، بدون پتانسیل
 با LED وضعیت نارنجی

،NO حلقه القایی 2: کنتاکت باز 
واحد ارزیابی کنتاکت یک حلقه القایی به عنوان 
 بازکننده، بدون پتانسیل

LED با وضعیت نارنجی 

ساعت: برای به طور مثال تایمر یا سیگنال مداوم 
)تا زمانی که سیگنال وجود داشته باشد دروازه 
 باز می ماند

LED با وضعیت نارنجی 

 هشدار: به عنوان مثال سیستم هشدار آتش سوزی
با LED وضعیت سبز

:
INDUC.1 = محافظ اشیا
INDUC.2 = باز کردن
CLOCK = حالت کار 1 )با بسته شدن کنتاکت 
دروازه باز می شود(

SOMlink قابل برنامه ریزی از طریق   
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واحد کنترل

24
V

GN
D

SI
GN
AL

CO
M

 پایانۀ اتصال 4 پین
مانع نوری B سیم، 4 سیم یا برای نوار 
8kB اتصال ایمنی

 B سیم: 
 قطبیت اختیاری
 سیگنال
COM 
 با LED وضعیت نارنجی

4 سیم:
 24 ولت مستقیم حداکثر 100 میلی آمپر
 + 24 ولت مستقیم
 زمین
 سیگنال
COM

با LED وضعیت نارنجی

:8kB نوار تماس ایمنی
سیگنال 
COM
با LED وضعیت نارنجی

WARNING

 پایانه اتصال، B پین
هشدار
چراغ هشدار
 24 ولت، مستقیم، حداکثر 3 وات
با LED وضعیت نارنجی

:  چراغ هشدار در طی حرکت چشمک می 
زند

SOMlink قابل برنامه ریزی از طریق   

Li
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t
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D

 پایانه اتصال، A پین
 LIMIT OPSN, LIMIT CLOSS 
سوئیچ محدودکننده
 بستن دروازه در سمت راست:
 LIMIT OPEN: سیم قرمز
 LIMIT CLOSE: سیم آبی
 زمین: سیم سبز - زرد

 بستن دروازه در سمت چپ:
 LIMIT OPEN: سیم آبی
 LIMIT CLOSE: سیم قرمز
زمین: سیم سبز - زرد

با LED وضعیت قرمز

M

 پایانه اتصال، B پین
موتور 
 رنگ سیم ها:
 راست مشکی
چپ قرمز

شیارها

BUZZER

شیار زنگ هشدار، 
اتصال زنگ هشدار،

زنگ در هنگام حرکت به صدا در می آید   :

SOMlink قابل برنامه ریزی از طریق :

MEMO

شیار حافظه
 اتصال حافظه،
 )جعبه قرمز(
ارتقاء حافظه برای 450 فرمان فرستنده

US
AR
T

US0-T شیار
 اتصال برای مثال ماژول
اتوماسیون خانگی

ACCU

شیار باتری
اتصال برای مجموعه باتری 

در صورت پایین بودن سطح باری، دروازه باز    :
می شود.

SOMlink قابل برنامه ریزی از طریق :

MUFU 1 MUFU 2 B رله چندمنظوره/S شیارهای رله چندمنظوره
 OC اتصاالت برای رله )اتصال تبدیل بدون پتانسیل( یا
خروجی )خروجی کلکتور باز(

رله جندمنظوره 1: تا زمانی که دروازه در    :
 موقعیت نهایی باز باشد، رله کار می کند.
MUFU 2: تا زمانی که دروازه در موقعیت 
نهایی بسته باشد، رله کار می کند.

SOMlink قابل برنامه ریزی از طریق :
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واحد کنترل
 Bip سوئیچ

عملکردهای مختلفی را می توان از طریق سوئیچ های DIP انتخاب کرد. جدول زیر گزینه های مختلف 
تنظیم را خالصه کرده است.

نکته!

در تنظیمات کارخانه، همه سوئیچ های BIP خاموش هستند 	
برای اجتناب از صدمه دیدن سوئیچ BIP یا صفحه، از شیء  	

تیز برای تغییر وضعیت سوئیچ BIP استفاده نکنید. 

ON

1 2 3 4

 Bip سوئیچ عملکرد کاربرد
S

خاموش  اجازه ورود خودکار

غیرفعال

فعال
روشن

B
خاموش  حالت صرفه جویی در انرژی

فعال

روشن غیرفعال

A
خاموش  بدون عملکرد

روشن

4
خاموش  بدون عملکرد

روشن

تنظیمات کارخانه

رادیو
دستورالعمل های ایمنی برای کنترل از راه دور بی سیم

خطر!
تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قطعات برق دار ممکن است باعث ورود جریان خطرناک 

به بدن شود.

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.
قبل از سیم کشی مطمئن شوید که کابل ها برق نداشته باشند.  	

حین سیم کشی، مطمئن شوید سیم ها برق نداشته باشند )مثالً مانع از اتصال مجدد 
شوید(.
اتصال به جریان برق فقط باید توسط پرسنلی که در فصل  	

„صالحیت کارکنان“ در صفحه 6 توضیح داده شده انجام شود.

کنترل از راه دور بی سیم فقط برای دستگاه ها و سیستم هایی مجاز است که یک رابط رادیویی  	
در فرستنده یا گیرنده افراد، حیوانات یا اشیاء را به خطر نمی اندازد یا خطر توسط سایر دستگاه های 

ایمنی پوشانده می شود.

کنترل از راه دور بی سیم تنها در صورتی قابل استفاده است که ارتباط تصویری مستقیم با  	
دروازه وجود داشته باشد و هیچ شخص یا شیئی در محدوده حرکت حضور نداشته باشد.

فرستنده بی سیم کنترل از راه دور را طوری نگه داری کنید که مانع عملیات ناخواسته مثالً  	
توسط کودکان یا حیوانات شود.

اپراتور رادیو از هیچ محافظتی در برابر اختالالت سایر تجهیزات و دستگاه های مخابراتی  	
برخوردار نیست )مثالً تجهیزات رادیویی که به خوبی در همان محدوده فرکانسی کار می کنند(. در 

صورت بروز اختالالت قابل توجه، لطفاً با دفتر محلی مخابرات درباره فناوری اختالل رادیویی 
)مکان یابی رادیو( تماس بگیرید!

از فرستنده های دستی در مکان ها یا سیستم های حساس رادیویی استفاده نکنید )مثالً: فرودگاه،  	
بیمارستان(.

CH1

CH3

CH2

CH4

RADIO

شرح کانال های رادیویی

LSB کانال رادیویی تنظیم/عملکرد

1 کانال 1 حالت پالس

2 کانال 2
: تعیین حالت توقف 

:  عملکرد روشنایی/رله چند منظوره

3 کانال 3 تعیین حالت باز

4 کانال 4 تعیین حالت بسته

آموزش فرستنده

CH1

CH3

CH2

CH4

RADIO

نکته!
اگر ظرف AA ثانیه پس از فشار دادن دکمه رادیو هیچ فرمانی از فرستنده دریافت نشود، 

گیرنده رادیویی به عملیات عادی برمی گردد.

دکمه رادیویی را چند بار فشار دهید تا کانال رادیویی دلخواه را انتخاب کنید.. 1
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واحد کنترل
1 مرتبه 2 مرتبه 3 مرتبه 4 مرتبه

LSB

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

دکمه دلخواه روی فرستنده را فشار دهید تا LED انتخاب شده قبلی )کانال 1، کانال 2، کانال . 1
3، کانال 4( خاموش شود.

LED خاموش می شود - یادگیری به پایان رسید. 	

فرستنده کد رادیویی را به گیرنده رادیویی فرستاده است. 	

برای یادگیری ایستگاه های دیگر، مراحل فوق را تکرار کنید.. 2

نکته!
اگر همه مکان های حافظه فرستنده دستی اشغال شده باشد، یادگیری سایر فرستنده ها 

مقدور نیست.

در صورت پر شدن ظرفیت حافظه
کالً 40 فرمان فرستنده دستی برای همه کانالها موجود است. به محض تالش برای یادگیری ایستگاه 
دیگر، LED قرمز کانال های رادیویی CH - 1 CH 4 چشمک می زند. در صورت نیاز به فضای 

حافظه بیشتر، به „اطالعات مربوط به حافظه“ در ادامه رجوع کنید.

اطالعات مربوط به حافظه
با لوازم جانبی اختیاری حافظه، می توان ظرفیت حافظه را تا 450 فرمان فرستنده دستی گسترش داد. 

هنگام اتصال حافظه، همه ایستگاه های موجود از حافظه داخلی به حافظه منتقل می شوند و در آنجا ذخیره 
می شوند. حافظه باید به واحد کنترل متصل باقی بماند.

هیچ ایستگاهی در حافظه داخلی ذخیره نشده است. ایستگاه های ذخیره شده را نمی توان از حافظه به 
حافظه داخلی منتقل کرد.

همه کانال های رادیویی، از جمله موارد ثبت شده در حافظه، قابل حذف است، مراجعه کنید به صفحه 37.

نکته!
برای یک گیرندۀ جدید حافظه را پاک کنید.

در غیر این صورت، همه فرستنده های ذخیره شده دستگاه محرک حذف می شود و باید 
دوباره یادگیری انجام شود.

لغو کردن حالت یادگیری
دکمه رادیو را چند بار فشار دهید تا زمانی که هیچ LED روشن نشود یا هیچ ورودی برای 	 

30 ثانیه انجام نشود.

حالت یادگیری لغو شد. 	

پاک کردن دکمه فرستنده از کانال رادیویی
 دکمه رادیویی را چند بار فشار دهید تا کانال رادیویی دلخواه را انتخاب کنید. . 1

دکمه رادیو را برای 15 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

1 مرتبه 2 مرتبه 3 مرتبه 4 مرتبه
LSB

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

پس از 15 ثانیه، LED چشمک می زند. 	

دکمه رادیو را رها کنید.. 3

گیرنده رادیو اکنون در حالت حذف است. 	

دکمه روی فرستنده ای را که فرمان آن باید در کانال رادیویی حذف شود فشار دهید.. 4

LED خاموش می شود 	

حذف کامل شد 	

در صورت لزوم، این روال را برای کلیدهای اضافی تکرار کنید.	 

فرستنده را به طور کامل از گیرنده پاک کنید
دکمه رادیو را فشار دهید و برای 20 ثانیه نگه دارید.. 1

پس از 15 ثانیه، LED چشمک می زند 	

پس از 5 ثانیه دیگر، ترتیب چشمک زدن به چشمک زدن تغییر می کند. 	

دکمه رادیو را رها کنید.. 5

گیرنده رادیو اکنون در حالت حذف است 	

هر دکمه دلخواه فرستنده مربوط به فرستنده ای که حذف می کنید را فشار دهید.. 6

گیرنده رادیو اکنون در حالت حذف است 	

LED خاموش می شود 	

حذف کامل شد 	

فرستنده از گیرنده رادیویی پاک می شود 	

در صورت لزوم، این روال را برای فرستنده اضافی تکرار کنید.	 



37

واحد کنترل
کانال رادیویی را در گیرنده حذف کنید

 دکمه رادیویی را چند بار فشار دهید تا کانال رادیویی دلخواه را انتخاب کنید.. 1
دکمه رادیو را برای 25 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

1 مرتبه 2 مرتبه 3 مرتبه 4 مرتبه
LSB

کانال 1

کانال 2

کانال 3

کانال 4

پس از 15 ثانیه، LED چشمک می زند 	

پس از 5 ثانیه دیگر، ترتیب چشمک زدن به چشمک زدن تغییر می کند 	

پس از 5 ثانیه دیگر، LED کانال رادیویی انتخاب شده روشن می شود 	

دکمه رادیو را رها کنید.. 7

حذف کامل شد 	

در کانال رادیویی انتخاب شده، همه ایستگاه های آموخته شده از گیرنده رادیویی  	
پاک می شوند

همه کانال های رادیویی را در گیرنده حذف کنید
دکمه رادیو را فشار دهید و برای 30 ثانیه نگه دارید.. 1

پس از 15 ثانیه، LED چشمک می زند 	

پس از 5 ثانیه دیگر، ترتیب چشمک زدن به چشمک زدن تغییر می کند 	

پس از 5 ثانیه دیگر، LED کانال رادیویی انتخاب شده روشن می شود 	

پس از 5 ثانیه، دیگر همه LED ها روشن می شوند 	

دکمه رادیو را رها کنید.. 8

پس از 5 ثانیه همه LED ها خاموش می شوند 	

همه ایستگاه های آموخته شده از گیرنده پاک می شوند 	

گیرنده کامالً حذف می شود حتی اگر حافظه متصل باشد 	

)H0L( برنامه ریزی فرستنده دستی دیگر با رادیو
پیش نیازهای یادگیری رادیو

روی گیرنده رادیو، یک فرستنده دستی باید از قبل آموزش داده شده باشد. فرستنده های دستی استفاده شده 
باید یکسان باشند. مثالً فقط یک Pearl را می توان روی یک Pearl و یک Pearl Vibe را روی یک 

Pearl Vibe برنامه ریزی کرد.

اختصاص کلید فرستنده دستی )A( برای فرستنده دستی جدید )B( به کار می رود. فرستنده دستی گیرنده 
 رادیویی را توسط رادیو در حالت یادگیری قرار داده است.

فرستنده دستی که قبالً برنامه ریزی شده است و فرستنده دستی که قرار است برنامه ریزی شود باید در 
محدودۀ گیرنده رادیویی قرار داشته باشند.

مثال:
1 . )A( کلید 1 روی کانال رادیویی 1 و کلید 2 روی کانال رادیویی 2 توسط فرستنده دستی

آموزش داده شده اند.

فرستنده برنامه ریزی شده جدید )B( با اختصاص کلید فرستنده دستی )A( تطبیق  	
پیدا می کند: کلید 1 روی کانال رادیویی 1، کلید 2 روی کانال رادیویی 2.

محدودیت
تنظیمات زیر مقدور نیست:

یادگیری هدفمند دکمه یک فرستنده دستی انتخاب شده روی یک کانال رادیویی.	 

1
2

AA
3

BB

دکمه 1 و 2 یک فرستنده دستی آموزش داده شده )A( را برای 3 تا 5 ثانیه فشار دهید تا . 1
LED روی فرستنده دستی مدت کوتاهی روشن شود.

چراغ هشدار و LEDهای CH1 و CH2 چشمک می زنند 	

دکمه های 1 و 2 فرستنده دستی )A( را رها کنید.. 9

اگر ظرف 30 ثانیه دیگر هیچ فرمان رادیویی ارسال نشود، گیرنده رادیویی به  	
عملیات عادی برمی گردد

روی فرستنده دستی آموزش داده شده )B( هر کلیدی مثالً )3( را فشار دهید.. 10

LEDهای CH1 و CH2 خاموش می شود 	
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واحد کنترل
واحد کنترل را بازنشانی کنید

15 s1 s 5 s 10 s

 یناشنزاب
ینمیا یاه یدورو

 ورین ریداقم
دش فذح

 ریداقم
تیعقوم

اشنزاب
 ماجنا ین
دش

MEMO

STATUS

نکته!
به منظور بازنشانی همه پارامترها به تنظیمات کارخانه، به یک SOMlink و یک 

پایانه دارای قابلیت WL0N نیاز است.

دستگاه های ایمنی را بازنشانی کنید
دکمه سبزرنگ "Reset" را برای 1 ثانیه فشار دهید.	 

دستگاه های ایمنی متصل شده را بازنشانی کنید. 	

متعاقباً دستگاه های ایمنی متصل شده شناسایی می شوند. 	

پاک کردن مقادیر نیرو
دکمه سبزرنگ "Reset" را برای 5 ثانیه فشار دهید تا LED سبزرنگ وضعیت به آرامی 	 

چشمک بزند.

مقادیر نیرو حذف می شود. 	

حذف مقادیر نیرو و وضعیت
دکمه سبزرنگ "Reset" را برای 10 ثانیه فشار دهید تا LED سبزرنگ وضعیت به 	 

سرعت چشمک بزند.

مقادیر نیرو و وضعیت حذف می شود. 	

بازنشانی 
دکمه سبزرنگ "Reset" را برای 15 ثانیه فشار دهید تا LED سبزرنگ خاموش شود.	 

بازنشانی انجام می شود. 	

SOMlink
SOMlink به متخصصان آموزش دیده امکان می دهد عملکردها و تنظیمات را تغییر دهند. این موارد به 

عنوان مثال مقادیر نیرو و سرعت، پارامترهای عملیات و عملکردهای راحتی هستند.

اگر درخواست هر تغییری دارید، با فروشنده تماس بگیرید.

نکته!
SOMlink ترکیب یک دستگاه جانبی و یک برنامه مبتنی بر وب برای تغییر 

عملکردها است.

از آنجا که مقادیر مربوط به ایمنی هم قابل تغییر است، SOMlink فقط به متخصصان 
آموزش دیده فروخته می شود.

همه تغییرات انجام شده در تنظیمات توسط SOMlink، ثبت خواهد شد.
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نکته:
بر اساس این برنامه آزمایشی، دروازه را در فواصل مشخص شده بررسی کنید، و نتایج آزمون را ثبت و بایگانی نمایید!

فواصل آزمون بر اساس این برنامه آزمون: ساالنه. 	

کل دروازه نیازمند نگهداری و تعمیرات نمی باشد. 	

آزمون انجام توسط تاریخ و بازرس
تشخیص مانع

هنگام بسته شدن، تیرک دروازه را با یک شیء به بلندی 2 متر در زاویۀ بستن 45 درجه 
متوقف کنید.

متخصص

آزادسازی اضطراری

روال مطابق „آزادسازی اضطراری“ در صفحه 28 است. متخصص

بررسی چشمی

بررسی تیرک دروازه، اتصاالتی مانند تیرهای نگهدارنده و نگهدارنده نوسانی، داخل و 
خارج محفظه دروازه، مهارهای فونداسیون از نظر آسیب های واضح، آسیب ناشی از 
خودروها،  تأثیرات محیطی یا خرابکاری.

متخصص

سیستم ایمنی

تجهیزات ایمنی را بررسی و در صورت لزوم تعمیر کنید. متخصص

کشش فنر

تنظیم فنر را بررسی کنید و در صورت لزوم تصحیح کنید رجوع کنید به „تنظیم واحد 
فنری“ در صفحه 22.

متخصص

قطعات مکانیکی

کارایی دروازه و همه قطعات متحرک را بررسی کنید و در صورت لزوم تعمیر کنید. متخصص

برق

اتصاالت الکتریکی و کابل ها را از نظر محکم بودن و آسیب دیدگی بررسی کنید و در 
صورت لزوم تعمیر کنید.

برق کار

بازرسی و نگهداری منظم
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دستورالعمل های ایمنی برای عیب یابی
خطر!

تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قطعات برق دار ممکن است باعث ورود جریان خطرناک 
به بدن شود.

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.

قبل از سیم کشی مطمئن شوید که کابل ها برق نداشته باشند.  	
حین سیم کشی، مطمئن شوید سیم ها برق نداشته باشند )مثالً مانع از اتصال مجدد 

شوید(.
اتصال به جریان برق فقط باید توسط پرسنلی که در فصل  	

„صالحیت کارکنان“ در صفحه 6 توضیح داده شده انجام شود.

تعویض فیوز
برق دروازه را قطع کنید و در برابر روشن شدن مجدد ایمن نمایید.. 1

محفظه دروازه را باز کنید.. 1

محفظه واحد کنترل را باز کنید.. 2

فیوز خراب را عوض کنید )فیوز A 1 سریع(.. 3

محفظه واحد کنترل را ببندید.. 4

محفظه دروازه را ببندید.. 5

تعویض فنر
خطر له شدن دست!

در سیستم اهرم دروازه حین باز بودن کالهک و درب محفظه دروازه!

تمام کارهایی که روی دروازه انجام می شود باید توسط  	
 اشخاص متخصص انجام شود!

قبل از کار کردن روی دروازه، همیشه باید برق دستگاه قطع  	
 شود و مطمئن شوید که دوباره روشن نمی شود!

 محفظه دروازه را بدون تیرک دروازه نصب کنید! 	

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

نکته:
برای اطمینان از عملکرد بدون اختالل، توصیه می شود هر دو فنر را تعویض کنید!

برق دروازه را قطع کنید و در برابر روشن شدن مجدد ایمن نمایید.. 1

درب محفظه دروازه را باز کنید و قفل روی کاور را آزاد کنید.. 6

کاور فوقانی دروازه را جدا کنید.. 7

1

2
3

هر دو مهرۀ فنرهای خراب را باز کنید.. 8

فنر خراب را بیرون بیاورید.. 9

عیب یابی
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عیب یابی

فنر جدید را جا بیندازید و با مهره ببندید.. 10

تنظیم واحد فنری، رجوع کنید به „تنظیم واحد فنری“ . 11

محفظه دروازه را ببندید.. 12
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خطا S علت S برطرف کردن
همه کارهای صورت گرفته در چارچوب عیب یابی تنها باید توسط پرسنل آموزش دیدۀ متخصص انجام شود، رجوع کنید به „صالحیت کارکنان“ پرسنل باید از خطرات ویژه در شرایط از کارافتادگی  	

تجهیزات ایمنی آگاه باشند و بدانند برای رفع عیب باید چه اقدامات احتیاطی ایمنی انجام دهند.

همه دستگاه های کنترل را از کار بیندازید تا دروازه به طور کنترل نشده حرکت نکند. 	

دستگاه های محافظتی تنها در صورتی باید کنار گذاشته شود، خاموش شود یا جدا شود که اقدامات مقتضی برای اطمینان از عدم وجود خطر در دروازه صورت گرفته باشد. 	

حین عیب یابی، محدوده کار را ایمن کنید. از نوارهای بازدارنده و برچسب های هشدار استفاده کنید. هرگز منطقه کار را به حال خود رها نکنید. 	

پس از تکمیل عیب یابی، مطمئن شوید هیچ ابزار یا وسیلۀ دیگری در داخل یا روی دروازه جا نمانده است. 	

هنگام کار کردن در باالتر از قد خود، از وسایل مناسب، آزمایش شده و باثبات برای باال رفتن استفاده کنید. 	

قبل از ادامه عملیات، همه دستگاه های ایمنی را مونتاژ و آزمایش کنید. 	

خرابی علت احتمالی دور انداختن
دروازه باز یا بسته نمی شود. برق ندارد، LED برق )"Power"( روشن نمی شود. سوئیچ اصلی را روشن کنید.	 

فیوز کابل برق را بررسی کنید.	 

کابل برق را بررسی کنید.	 

ترانسفورماتور را بررسی کنید	 

واحد کنترل نصب نشده. واحد کنترل را نصب کنید.	 

ورودی خودکار فعال شده. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده، دروازه به طور خودکار 	 
بسته می شود. تنظیمات رجوع کنید به „ورودی خودکار“ در 

صفحه 27.

فنر پاره شد. تعویض فنر، رجوع کنید به فصل „تعویض فنر“ در صفحه 40.	 

دستگاه ایمنی مانع از بسته شدن می شود. دستگاه ایمنی را آزاد کنید.	 

دستگاه ایمنی را بررسی کنید.	 

حسگر نور را تمیز کنید.	 

محافظ اضافه بار دروازه را متوقف کرده است. 20 ثانیه صبر کنید تا واحد کنترل دوباره به دروازه برسد.	 

هنگام کار با فرستنده دستی دروازه باز یا بسته نمی شود. باتری یا فرستنده دستی خالی است. LED فرستنده روشن نمی شود. باتری فرستنده را عوض کنید.	 

فرستنده دستی برای گیرنده رادیویی برنامه ریزی نشده است. یادگیری فرستنده دستی، رجوع کنید به „آموزش فرستنده“ در 	 
صفحه 35.

فرمان به طور دائم روشن است، زیرا کلید فرستنده دستی گیر کرده 
است. LED روی گیرنده رادیو روشن می شود.

کلید را رها کنید یا فرستنده دستی را عوض کنید.	 

فرستنده را روی یک کانال رادیویی آموزش دهید رجوع کنید به 	 
یادگیری فرستنده دستی „آموزش فرستنده“ در صفحه 35.

هنگام کار با واحد کنترل دروازه باز یا بسته نمی شود )مثالً سوئیچ 
کلید(.

فرستنده دستی روی کانال رادیویی 2 آموزش داده شده است )وقتی 
کلید فرستنده دستی فشار داده می شود LED CH2 روشن می شود(.

فرستنده را روی یک کانال رادیویی دیگر آموزش دهید رجوع 	 
کنید به „شرح کانال های رادیویی“ در صفحه 35.

واحد کنترل وصل نیست یا خراب است. وقتی که واحد کنترل فعال 
می شود LED شروع 1 / شروع 2 روشن نمی شود.

کابل برق واحد کنترل را بررسی کنید.	 

واحد کنترل را تعویض کنید.	 

سیگنال دائمی وجود دارد - در محفظه واحد کنترل آب وجود دارد. 
وقتی که واحد کنترل فعال می شود LED شروع 1 / شروع 2 

روشن می شود.

واحد کنترل را تعویض کنید و در برابر رطوبت محافظت کنید.	 

دروازه هنگام بسته شدن متوقف می شود و حدود 10 سانتی متر در 
جهت مخالف حرکت می کند و متوقف می شود.

چراغ هشدار و LED WARNING برای 20 ثانیه چشمک 
می زند: 

           

فعال سازی قطع برق توسط مانع. مانع را برطرف کنید.	 

مقادیر نیروی برنامه ریزی شده نادرست است. واحد کنترل را بازنشانی کنید و مقادیر نیرو را دوباره 	 
برنامه ریزی کنید. فقط در صورتی که این اقدام مؤثر نبود 

 تلرانس نیرو را باال ببرید.
رجوع کنید به „آموزش مقادیر نیرو و وضعیت انتهایی“ در 

صفحه 24.

دروازه درست تنظیم نشده یا خراب است. از تعمیرکار متخصص بخواهید دروازه را تنظیم یا تعمیر کند، 	 
 با فروشنده متخصص یا ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

برق تیرک دروازه قطع است و وضعیت باز شدن اضطراری متعادل 
نیست )45 درجه( و خودش پایین می آید.

فنر درست تنظیم نشده یا فنر شکسته است. تنظیم فنر را بررسی کنید و تصحیح کنید، رجوع کنید به „تنظیم 	 
واحد فنری“ در صفحه 22.

فنر خراب را تعویض کنید، رجوع کنید به „تعویض فنر“ در 	 
صفحه 40.

چراغ هشدار متصل شده روشن نمی شود. چراغ خراب است. حباب ها را تعویض کنید.	 

المپ ولتاژ کاری ندارد.کابل برق را بررسی کنید.	 

چراغ هشدار متصل شده حین باز شدن / بسته شدن روشن نمی شود 
/ چشمک نمی زند. LED WARNING روشن می شود / چشمک 

می زند.

چراغ ها حین حرکت روشن می شود / زمان پیش هشدار فعال است. با SOMlink چراغ هشدار را روی چشمک زدن تنظیم کنید.	 

چراغ هشدار با این الگو چشمک می زند:

            

تشخیص دهنده حلقه القایی حین حرکت یا قبل از آن به کار افتاد. همه اشیاء فلزی را از حلقۀ القایی دور کنید.	 

حلقۀ القایی یا تشخیص دهنده حلقه القایی را تعمیر کنید.	 

سرعت هنگام باز کردن یا بستن تغییر می کند. بدون اختالل. کامالً عادی است که قبل از رسیدن به موقعیت انتهایی، دروازه 	 
سرعت را کاهش می دهد )حرکت آهسته(.

عیب یابی
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عیبیابی
خرابی علت احتمالی دور انداختن

چراغ هشدار با این الگو چشمک می زند:

               

دستگاه محرک یا واحد کنترل خراب است. از تعمیرکار متخصص بخواهید آن را بررسی کند و در صورت 	 
لزوم، دستگاه محرک یا اجزا را تعویض کنید.

چراغ هشدار با این الگو چشمک می زند:

            

سرویس الزم است )مثالً به محدوده از پیش تنظیم شده رسیده اید(. از تعمیرکار متخصص بخواهید سرویس را انجام دهد.	 

دروازه فقط تا زمانی که دکمه واحد کنترل فشار داده می شود کار 
می کند.

حالت "عملیات با نگه داشتن" روشن است. عملیات با نگه داشتن را با SOMlink غیرفعال کنید.	 

دروازه باز شده و بسته نمی شود. چراغ هشدار چشمک می زند. 
چراغ هشدار با این الگو چشمک می زند: 

            

چراغ هشدار LED با این الگو چشمک می زند:
                                        

هشدار ورودی ایمنی باز شد، مثالً سیستم اعالم حریق فعال است یا 
پل خراب است.

هشدار ورودی ایمنی را ببندید یا سیستم اعالم حریق را 	 
بازنشانی کنید و برق را قطع و وصل کنید.

پل را تعمیر کنید و شبکه را بازنشانی کنید.	 

LED شروع 1 / شروع 2 به طور ثابت روشن می ماند. سیگنال مداوم در اتصال دکمه 1 یا 2. واحدهای کنترل متصل شده را بررسی کنید.	 

 LED ،سیگنال بیرونی در کنترل دروازه اختالل ایجاد می کند
CH3  ،CH2  ،CH1 یا CH4 روی واحد کنترل روشن می شود.

تا زمانی که سیگنال بیرونی قطع شود صبر کنید.	 

منابع اختالل با سیگنال بیرونی را برطرف کنید.	 

تیرک دروازه به پایین آویزان است. تیرک دروازه در موقعیت بسته با فشار به باال یا پایین خم شده است. از تعمیرکار متخصص بخواهید دروازه را تنظیم یا تعمیر کند.	 

CH3  ،CH2  ،LED CH1 یا CH4 به طور ثابت روشن می ماند. سیگنال رادیو دریافت شد، احتماالً دکمه فرستنده دستی خراب است یا 
سیگنال بیرونی وجود دارد.

باتری فرستنده را بیرون بیاورید.	 

تا زمانی که سیگنال بیرونی قطع شود صبر کنید.	 

CH3  ،CH2  ،LED CH1 یا CH4 برای 30 ثانیه روشن 
می ماند.

گیرنده رادیو در حالت یادگیری، در انتظار کد رادیو از فرستنده 
دستی است.

دکمه های دلخواه فرستنده دستی را فشار دهید.	 

فقط دروازه های دارای نگهدارنده نوسانی
نگهدارنده نوسانی دروازه به سختی در وضعیت انتهایی پایین به 

زمین برخورد می کند.

وضعیت های انتهایی پایینی دروازه نادرست است، بنابراین فاصله 
نگهدارنده نوسانی تا زمین بسیار کوتاه است. هنگام بسته بودن، 

فاصله بین نگهدارنده نوسانی و کف زمین باید حدود 2 سانتی متر 
باشد. 

وضعیت های انتهایی پایینی دروازه را تصحیح کنید، به 	 
 43 Endlage einstellen )optional(“ auf Seite„

مراجعه کنید.

اگر یافتن و برطرف کردن عیب با کمک جدول مقدور نباشد،  اقدامات زیر را انجام دهید.

واحد کنترل را بازنشانی کنید سپس مقادیر نیرو را دوباره برنامه ریزی کنید	 

همه سوئیچ های DIP را روی OFF بگذارید	 

لوازم جانبی متصل شده )مثالً مانع نوری( را قطع کنید و مجدداً پل را در حالت اتصال ایمن، وصل کنید	 

همه اتصاالت را بررسی کنید	 

اگر مشکالت دیگری دارید، با فروشنده تماس بگیرید،

،https://www.sommer.eu/de/servicepartner.html :خدمات مشتریان

خط مستقیم غیررایگان:

 1800150-900)0( 49+   

)14/0 یورو در دقیقه از تلفن ثابت در آلمان، نرخ موبایل متفاوت است(

/https://www.sommer.eu/de :یا به نشانی زیر مراجعه کنید
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دستورالعمل های ایمنی برای باز کردن
باید انتظار داشته باشید که هنگام باز کردن بعضی خطرات جانبی رخ می دهد که حین عملیات پیش 

نمی آید، زیرا بخشی از تجهیزات محافظتی تا حدی غیرفعال است.

باز کردن را حداکثر تا قدرت باد 3 درجۀ بیوفورت )باد ضعیف(  انجام دهید. 	

برای باز کردن کل سامانه، حداقل به دو نفر نیاز است. 	

کابل های برق را به طور فیزیکی قطع کنید و خازن انرژی ذخیره شده را تخلیه کنید. 	

هنگام پیاده کردن در ارتفاع باالتر از قد خود، از وسایل مناسب، آزمایش شده و باثبات برای  	
باال رفتن استفاده کنید. هرگز از دروازه، یا قطعات آن به عنوان وسایل باال رفتن استفاده نکنید.

باز کردن دروازه و همه کارهای روی سیستم برقی فقط باید توسط پرسنلی که در فصل  	
„صالحیت کارکنان“ در صفحه 6 توضیح داده شده انجام شود.

خطر واژگون شدن!
دروازه ممکن است حین باز کردن واژگون شود.

ممکن است افراد مجروح شوند و دروازه آسیب ببیند.

حمل و نقل و باز کردن الزاما باید توسط B نفر و با تجهیزات  	
حمل مناسب انجام شود.

نگهداری پس از باز کردن
اگر قرار است دروازه موقتاً پس از باز کردن نگهداری شود، از مقررات و قوانین مربوط به انبارداری 

طبق „حمل / پیاده کردن / انبارداری“ در صفحه 12 پیروی کنید.

واحد کنترل دروازه را در صورت امکان جداگانه نگهداری کنید.

توضیحات عملیات باز کردن
خطر!

تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قطعات برق دار ممکن است باعث ورود جریان خطرناک 
به بدن شود.

ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا مرگ شود.

قبل از شروع باز کردن، "سوئیچ اصلی" را روی A بگذارید،  	
با قفل ببندید و تابلوی هشدار را نصب کنید.

خطر له شدن دست!

در سیستم اهرم دروازه حین باز بودن کالهک و درب محفظه  	
 دروازه!

از دستورالعمل های مربوط به تجهیزات محافظت شخصی  	
پیروی کنید!

#خطر سوختگی!
حداقل 5 دقیقه پس از خاموش کردن صبر کنید تا موتور سرد شود و خازن ها ولتاژ خود 

را از دست بدهند.

کابل اصلی برق را جدا کنید و دربیاورید.. 1

واحد کنترل را جدا کنید.. 2

لوازم جانبی متصل شده را جدا کنید و واحد کنترل را جدا کنید.. 3

5AA LSB 58 وA ،4AA چشمک زن تیرک دروازه

تیرک دروازه در وضعیت باز و عمودی باز کنید.. 4

صفحه ثابت کننده را شل کرده و تیرک دروازه را بردارید.. 5

صفحه انطباق دهنده را شل کرده و آن را بردارید.. 6

17 mm
19 mm

1.

2.

محفظه دروازه را باز کنید و 4 مهره را باز کنید.. 7

مهره ها، واشرها و پروفیل U را باز کنید.. 8

محفظه دروازه را بردارید.. 9

اوراق کردن و دور انداختن
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اوراق کردن و دور انداختن
دور انداختن

دور انداختن دروازه، اجزاء آن، لوازم جانبی، و لوازم کمکی تا حدی تابع مقررات محلی است. اطالعات 
دقیق را می توان از مراجع اجرایی ذی صالح به دست آورد )مثالً دفاتر مدیریت آب و دفاتر محیطی در 

سطح کشوری یا استانی(.

اقالمی که می خواهید دور بیندازید را فقط به نقاط مجاز جمع آوری تحویل دهید.

هشدار
آسیب به محیط زیست به علت دفع نادرست!

زباله الکترونیکی، قطعات الکترونیکی، روان کننده ها و سایر  	
اقالم کمکی تابع رسیدگی خاصی هستند و فقط باید توسط شرکت های مخصوص و 

مجاز دفع شوند.
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بیانیه انطباق جامعه اروپا
برای نصب یک ماشین 

A 1 بخش  ll پیوست ،EG/42/2006 با توجه به دستورالعمل ماشین آالت

شرکت فناوری اپراتور و رادیو SOMMER با مسئولیت محدود
27 - 21 Hans - Böckler - Straße

Kirchheim unter Teck 73230
آلمان

بدین وسیله بیان می کند که سیستم های دروازه

ASB-Alu
ASB-Stahl

در مطابقت با

 	EG/42/2006 دستورالعمل ماشین آالت

 	EU/35/2014 دستورالعمل ولتاژ پایین

 	EU/30/2014 دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی

 	EU/65/2011 RoHS دستورالعمل

طراحی، ساخته و تولید شده است.

استانداردهای زیر اعمال می شود:

ایمنی دستگاه ها - قطعات سیستم ایمنی مربوط به سیستم های کنترل	   PL "C ,1-13849 EN ISO" دسته. 2 
- بخش 1: اصول کلی طراحی      

EN 60335-1، تا جایی که قابل اجرا است    ایمنی الکتریکی دستگاه/ سیستم های رانش برای دروازه ها	 

سازگاری الکترومغناطیسی )EMV( - تداخل منتشر شده	     3-6-61000 EN

سازگاری الکترومغناطیسی )EMV( - مقاومت در برابر تداخل	     2-6-61000 EN

 

الزامات زیر در ضمیمه 1 دستورالعمل ماشین آالت EG/42/2006 رعایت می شود:

 ,1.7.3 ,1.7.1 ,1.6.3 ,1.6.2 ,1.6.1 ,1.5.14 ,1.5.6 ,1.5.4 ,1.5.1 ,1.3.7 ,1.3.4 ,1.3.2 ,1.2.6 ,1.2.4 ,1.2.3 ,1.2.2 ,1.2.1 ,1.1.5 ,1.1.3 ,1.1.2
1.7.4

مستندات فنی خاص مطابق با بند ب ضمیمۀ VII تهیه شده است و بنا به درخواست به صورت الکترونیکی به مقامات ارسال می شود.

دستگاه تکمیل شده به صورت ناقص فقط برای نصب در یک سیستم دروازه در نظر گرفته شده است تا یک دستگاه کامل را به مفهوم آنچه در دستورالعمل ماشین آالت 
EG/42/2006 آمده، تشکیل دهد. سیستم دروازه تنها زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که مشخص شده باشد کل سیستم با مقررات دستورالعمل جامعه اروپا که در باال 

آمده مطابقت دارد.

فرد مجاز برای تهیه مدارک فنی، فرد امضا کننده است.

کیرشهایم، تاریخ 20.03.2021 

یواخن لوده           
مسئول اسناد            

 i.V.
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پروتکل تحویل
نکته:

قانون محل کار 0S- 0S.7 اعالم می کند که همه سیستم های درب و دروازه برقی باید ساالنه تحت بازرسی ایمنی قرار بگیرند، فارغ از این که چه زمانی سیستم وارد کار شده است. 

مشخصات آزمون فهرست شده در ASR A1.7 باید به نحوی اعمال شود که با سیستم دروازه متناسب باشد. 

 الزامات باید از نخستین راه اندازی رعایت شود و حداقل سالی یک بار با بازرسی ایمنی کل سیستم،  از جمله اجزاء جانبی مربوط به ایمنی به وسیله شخصی واجد شرایط بررسی شود. 
تغییرات عمده مثالً دستکاری حالت عملیات، استفاده از قطعات غیرمشابه، و غیره همیشه به یک بازرسی ایمنی جداگانه نیاز دارد.

نکته:
فرد واجد شرایط کسی است که به واسطۀ آموزش حرفه ای و تجربه دانش کافی در حوزۀ دروازه ها و دروازه  های برقی دارد و با مقررات بهداشت و ایمنی، مقررات UV، دستورالعمل ها و قوانین 

فنی تأیید شده )مثالً استانداردها( آشنا است تا از شرایط کاری ایمن دروازه ها و دروازه  های برقی اطمینان حاصل کند. 

نکته:
آزمون ایمنی به معنای تعمیر و نگهداری نیست!

نکته:
آزمون ایمنی با فهرست بازبینی زیر انجام می شود. نتایج ازمون باید در فهرست بازبینی ثبت شود و در محل دروازه آمادۀ بازرسی قرار داده شود. 

حق اعمال تغییرات فنی محفوظ است.
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پروتکل تحویل
S. عملیات نصب سیستم:

شرکت 

نشانی

تلفن

ایمیل

اطالعات تماس

B. بهره بردار سیستم:

شرکت 

نشانی

تلفن

ایمیل

اطالعات تماس

A. محل سیستم:

شرکت 

نشانی
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پروتکل تحویل
4. نصب / راه اندازی:

نصب در

نصاب / متخصص )نام(

راه اندازی در

راه اندازی توسط )نام(

پذیرش سیستم توسط بهره بردار:

5. کاربرد:

صنعتی

خصوصی

خروج

ورود

خروج / ورود

تعداد چرخه ها در روز

6. مشخصات فنی:

مدل

جهت بسته شدن

شماره سلایر

سال ساخت

شماره قطعه

طول تیرک

ASB-Alu ASB-Stahl
بسته شدن از راست بسته شدن از چپ

تاریخ نام

، متر
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پروتکل تحویل
7. لوازم جانبی نصب شده:

 نگهدارنده نوسانی
)از طول تیرک دروازه 3 متر(

 تیر نگهدارنده 
)از طول تیرک دروازه 3 متر(

چراغ هشدار بیرونی
سوئیچ اصلی )در همه قطب ها قابل جدا کردن 

است(

آنتن خارجی

متفرقه

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

بله

بله

خیر

خیر

8. سیستم ها ی ایمنی:

سنسور نور

حلقۀ القایی

متفرقه

بله ارتفاع نصب:خیر

بله تعداد:خیر

9. واحد کنترل:

دکمه بدون قفل )کنترل عملیات با نگه داشتن(

کنترل تغییر ولتاژ با نظارت سیستم

کنترل تغییر ولتاژ بدون نظارت سیستم )کنترل از راه دور(

حالت خودکار

متفرقه
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پروتکل تحویل

SA. تنظیم دروازه:

S BIP B BIP A BIP 4 BIP

روشن

خاموش

SS. حلقه های القایی:

1. حلقۀ القایی

محیط حلقه

عملکرد

مقاومت

مقاومت عایق بندی
موقعیت حلقه )نمودار در صورت 

لزوم(

MΩ

Ω

5 متر 9 متر 13 متر

محافظ بستن باز کردن

2. حلقۀ القایی

محیط حلقه

عملکرد

مقاومت

مقاومت عایق بندی
موقعیت حلقه )نمودار در صورت 

لزوم(

MΩ

Ω

5 متر 9 متر 13 متر

محافظ بستن باز کردن
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پروتکل تحویل

SB. امضا:

سیستم دروازه و لوازم جانبی آن به درستی نصب شده و تنظیمات درخواستی بهره بردار انجام شده است. بهره بردار امضا کنندۀ زیر دستورالعمل عملیات و نگهداری 
سیستم دروازه و لوازم جانبی آن را دریافت کرده و مخصوصاً توجه او به دستورالعمل های ایمنی جلب شده است. سیستم دروازه فقط با نظارت بر دروازه قابل استفاده 

است. همه کاربران سیستم باید از این موضوع مطلع شوند.

اسناد زیر ایجاد و تحویل شده است:
دستورالعمل های نصب و عملیات سیستم دروازه	 

دستورالعمل های نصب و عملیات لوازم جانبی نصب شده	 

گزارش آزمون نخستین راه اندازی	 

امضا

نصاب / متخصص بهره بردار

مکان تاریخ امضا مکان تاریخ امضا



53

پروتکل تست

گزارش آزمون برای دروازه های برقی
)0S- 0S.7 آزمون طبق(

شرکت 
آزمایش کننده تاریخ

بهره بردار سیستم:

شرکت 

نشانی

تلفن

ایمیل

اطالعات تماس

محل سیستم:

شرکت 

نشانی

مدل:

سال ساخت:

شماره سلایر:

داده های سیستم:
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پروتکل تست

قطعات مکانیکی ب. 
ش

ش. م . ن

محفظه دروازه )آسیب دیدگی / اتصال(

تیرک دروازه )آسیب دیدگی / اتصال(

فنرهای تعادل )آسیب دیدگی / بستن / جبران وزن(

آزادسازی اضطراری )عملکرد / آسیب دیدگی(

درزگیرها )وضعیت / استهالک(

دستگاه محرک ب. 
ش

ش. م . ن

موتور )نصب / اتصال برقی / عملکرد / سر و صدا(

تیرک دروازه )آسیب دیدگی / اتصال(

ب. ش = بدون شکایت ش. = شکایت م . ن = موجود نیست

کنترل / برقی ب. 
ش

ش. م . ن

اتصال برق

دکمه های کنترل

سوئیچ محدودکننده باز )عملکرد / آسیب دیدگی(

سوئیچ محدودکننده بسته )عملکرد / آسیب دیدگی(

)12453 EN دستگاه قطع کننده جریان همه قطب ها )طبق

ارزیابی حلقه های القایی )عملکرد: بستن، باز شدن، دسترسی(

1. حلقه القایی )عملکرد / آسیب دیدگی(

2. حلقه القایی )عملکرد / آسیب دیدگی(

مانع نوری )عملکرد / آسیب دیدگی(

سیستم ایمنی ب. 
ش

ش. م . ن

فاصله ایمنی بین قسمت های ثابت و متحرک محیط
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پروتکل تست

لبه بستن اصلی

200 میلی متر قبل از انتهای تیرک 
دروازه، اما حداکثر 2 متر باالی زمین

تیرک دروازه در زاویه 45 درجه

F )نیوتن( T )میلی ثانیه(

Fd )نیوتن( Td )میلی ثانیه(

مطابقت با نیروهای عملیاتی

بله خیر

حداکثر نیروی عملیاتی حفظ شده )حداکثر 400 نیوتن(

زمان پویای حفظ شده )حداکثر 750 میلی ثانیه(

حداکثر نیروی عملیاتی حفظ شده )حداکثر 5000 میلی ثانیه(

200

20
00

45°

نشانه گذاری سیستم تضمین می شود بله خیر

تکمیل بودن / خوانا بودن

اسناد سیستم موجود است بله خیر

دستورالعمل های نصب و راه اندازی

پروتکل تحویل

کتابچه بازرسی



56

پروتکل تست
نتایج آزمون

عیب های شناسایی شده: عیب های برطرف شده:

 
سیستم دارای نقائص مربوط به ایمنی است که برای افراد و اموال خطرناک است و باید بالفاصله برطرف شود. تا رفع کامل همه اشکاالت مربوط به ایمنی، توصیه 

می شود سیستم را از کار بیندازید. 

سایر موارد:

امضا

نصاب / متخصص بهره بردار

تاریخ امضا مکان تاریخ امضا
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توجه
این دستورالعمل مختصر جایگزین دستورالعمل های نصب و راه اندازی نمی شود! دستورالعمل های ایمنی و هشدارهای موجود در دستورالعمل های نصب و راه اندازی باید رعایت شود!

آزادسازی اضطراری
2.1. 3.

2x2x 2x

وضعیت دلخواه تیرک دروازه

نکته!
به منظور بازنشانی همه پارامترها به تنظیمات کارخانه، به یک SOMlink و یک پایانه دارای قابلیت WL0N نیاز است.

واحد کنترل را بازنشانی کنید
15 s1 s 5 s 10 s

 یناشنزاب
ینمیا یاه یدورو

 ورین ریداقم
دش فذح

 ریداقم
تیعقوم

اشنزاب
 ماجنا ین
دش

  

MEMO

STATUS

دکمه سبزرنگ "Reset" را برای 15 ثانیه فشار دهید تا LED سبزرنگ خاموش شود.	 

بازنشانی انجام شد. 	

 BIP مرور کلی سوئیچ های

ON

1 2 3 4

 Bip سوئیچ عملکرد کاربرد
S

خاموش 
اجازه ورود خودکار

غیرفعال

فعال
روشن

B
خاموش 

حالت صرفه جویی در انرژی

فعال

روشن غیرفعال

A خاموش 
بدون عملکرد

روشن

4 خاموش 
بدون عملکرد

روشن

 

راهنمای شروع سریع
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24V
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12V

GND

MUFU 1 MUFU 2

12

*وقتی دروازه به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی می رود، منابع ولتاژ 12 ولت و 24 ولت خاموش می شوند.

)1 ترانسفورماتور

)2 شیار باتری

)3 شیار حافظه

)4 خروجی 24 ولت، مستقیم حداکثر 300 میلی آمپر )600 میلی آمپر*(

)5 خروجی 12 ولت، مستقیم حداکثر 150 میلی آمپر

)6 شیار رله چند منظوره

)7 شیار رله چند منظوره

)8 سوئیچ خارجی 1، بدون پتانسیل

)9 سوئیچ خارجی 2، بدون پتانسیل

)10 توقف اضطراری / توقف هدفمند، بدون پتانسیل

)11 کنتاکت بسته NC، واحد ارزیابی کنتاکت یک حلقه القایی به عنوان محافظ اشیاء، بدون پتانسیل

)12 کنتاکت باز NO، واحد ارزیابی کنتاکت یک حلقه اختالل عملکرد به عنوان بازکننده، بدون پتانسیل

)13 تایمر، بدون پتانسیل

)14 هشدار ورودی ایمنی، بدون پتانسیل 

)15 منبع تغذیه مانع نوری 4 سیم 24 ولت مستقیم، حداکثر 100 میلی آمپر

)16 8k2 مانع نوری 2 سیم، مانع نوری 4 سیم با اتصال سوئیچ، نوار اتصال ایمنی

)17 چراغ هشدار 24 ولت حداکثر 3 وات

)18 سوئیچ محدودکننده باز/ بسته )رنگ سیم ها مراجعه کنید به صفحه 34(

)19 موتور )برای رنگ های سیم کشی مراجعه کنید به صفحه 34(

)20 منبع تغذیه 220-240 ولت متناوب 60/50 هرتز

برای اطالع از رنگ کابل های واقع در موتور و اتصال سوئیچ محدودکننده رجوع کنید به „گزینه های اتصال“ در صفحه 33

*600 میلی آمپر فقط در صورتی موجود است که هیچ مصرف کنندۀ خارجی 24 ولت و 12 ولت دیگری به واحد کنترل متصل نشده باشد.

*وقتی دروازه به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی می رود، منابع ولتاژ 12 ولت و 24 ولت خاموش می شوند.

نمودار اتصال

*

*
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