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هايي است كه در مسير جريان رو به رشد فراگير شدن خودكارسازي ساختماني و 

 . حصول و خدمات باكيفيت و استاندارد در اين زمينه پا به عرصه توزيع و سپس توليد نهاده است

هايي سخت و باارزش ،  پس از پشت سرنهادن گام

گويد و بر آن  روز سخن مي افزاري به

 .توجهي در بازار ايران و منطقه و توليد ناخالص ملي كشور داشته باشد

مديران شركت را بر آن داشت تا پس از 

ترين قطعات را در جهت توليد محصوالت خود 

روز و مطابق با استانداردهاي جهاني همواره يكي از 

ر قلب صنعت دنيا و در سازماني پروشات بوده كه به اين منظور دفتر تجاري شركت پروشات د

ت استفاده گرديده و در راحتي و با سرعت در محصوالت شرك

هاي  در درب  Dunker كارگيري موتورهاي

توليدي اين شركت بزرگ  يآلمان جهت استفاده از سنسورها

آلمان و توليد محصوالت منطبق با اين استاندارد 

كاالي باكيفيت كه مديران سازمان در بدو شروع فعاليت آن را عملي نموده و رئوس 

 در جهت باال بردن سطح كيفيت محصوالت و خدمات براي كسب حداكثر سهم بازار

 Pick & Place , Solder paste, Oven 

 تراز اپراتورهاي اروپايي

 بيمارستاني براي اولين بار در سطح كشور

 هاي متعدد در پروژه
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هايي است كه در مسير جريان رو به رشد فراگير شدن خودكارسازي ساختماني و  در در زمره اولين شركت

حصول و خدمات باكيفيت و استاندارد در اين زمينه پا به عرصه توزيع و سپس توليد نهاده است

پس از پشت سرنهادن گام  سال فعاليت و 10پس از گذشت حدود  در

افزاري به خبره و سخت   باافتخار از توان باالي طراحي و توليد خود به كمك متخصصين

توجهي در بازار ايران و منطقه و توليد ناخالص ملي كشور داشته باشد است كه سهم قابل

مديران شركت را بر آن داشت تا پس از ، در خصوص ارائه كاالي باكيفيت   در اهتمام و دقت نظر مجموعه پروشات

ترين قطعات را در جهت توليد محصوالت خود  هاي متعدد بهترين و باكيفيت ماركبررسي ريزبينانه و گرفتن بنچ 

روز و مطابق با استانداردهاي جهاني همواره يكي از  همكاري با برندهاي بزرگ دنيا جهت ارائه محصولي به

سازماني پروشات بوده كه به اين منظور دفتر تجاري شركت پروشات د هاي درون

راحتي و با سرعت در محصوالت شرك كشور آلمان تأسيس گرديد تا مواد اوليه باكيفيت به

 .وطنان گرامي قرار گيرد

كارگيري موتورهاي آلمان و به  Dunkermotoren دريافت نمايندگي از شركت

 

آلمان جهت استفاده از سنسورها Pepperl & Fuchs ريافت نمايندگي از كمپاني

 هاي اتوماتيك توليدي در درب

آلمان و توليد محصوالت منطبق با اين استاندارد   TUV از شركت  ISO 9001 نامه مديريت كيفيت

كاالي باكيفيت كه مديران سازمان در بدو شروع فعاليت آن را عملي نموده و رئوس  گام ديگري بود در جهت ارائه

 : مشي سازمان را

در جهت باال بردن سطح كيفيت محصوالت و خدمات براي كسب حداكثر سهم بازار

 تالش در جهت جلب رضايت و ايجاد رابطه صادقانه با مشتريان

 تالش در جهت افزايش حجم توليد

 ه هاي آموزشي تقاء سطح آگاهي كاركنان و مشتريان توسط برگزاري دور

Pick & Place , Solder paste, Ovenالكترونيك شامل ربات هاي  SMD اندازي خط توليد

تراز اپراتورهاي اروپايي هاي پيشرفته و هم با ويژگي  NISA درصد ايراني 100طراحي و توليد اپراتور 

بيمارستاني براي اولين بار در سطح كشور  Hermetic هاي طراحي و توليد درب

در پروژه  Entrance Design طراحي بر اساس نياز مشتري و محل نصب درب
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  مقدمه

در در زمره اولين شركت پروشات

حصول و خدمات باكيفيت و استاندارد در اين زمينه پا به عرصه توزيع و سپس توليد نهاده استباهدف ارائه م

در مجموعه پروشات

باافتخار از توان باالي طراحي و توليد خود به كمك متخصصين

است كه سهم قابل

اهتمام و دقت نظر مجموعه پروشات

بررسي ريزبينانه و گرفتن بنچ 

همكاري با برندهاي بزرگ دنيا جهت ارائه محصولي به. كارگيرند به

هاي درون مشي خط

كشور آلمان تأسيس گرديد تا مواد اوليه باكيفيت به

وطنان گرامي قرار گيرداختيار هم

دريافت نمايندگي از شركت •

 اتوماتيك توليدي

ريافت نمايندگي از كمپانيد •

در درب،سنسور سازي 

نامه مديريت كيفيت دريافت گواهي •

گام ديگري بود در جهت ارائه

مشي سازمان را خط

 

در جهت باال بردن سطح كيفيت محصوالت و خدمات براي كسب حداكثر سهم بازار   تالش .1

تالش در جهت جلب رضايت و ايجاد رابطه صادقانه با مشتريان .2

تالش در جهت افزايش حجم توليد .3

تقاء سطح آگاهي كاركنان و مشتريان توسط برگزاري دورار .4

 .تعريف نمودند

  

اندازي خط توليد راه •

طراحي و توليد اپراتور  •

طراحي و توليد درب •

طراحي بر اساس نياز مشتري و محل نصب درب •



             

 

نمايشگاه خارجي نظير  12بازديد بيش از

ترين نقاط ايران، در حال  جذب نمايندگان و همكاران فعال در سطح كشور و گسترش زنجيره فروش در دورافتاده

وطنان عزيزمان رساني به هم در حال فروش و خدمات

هاي مرتبط با فروش،  سازماني نظير دوره

 براي پرسنل اداري و نمايندگان فروش

و اصول كارگاهي وامدادي براي نيروهاي 

هاي پروشات براي كليه همكاران و نصابان گرامي سطح 

 براي اولين بار در ايران

شهري كه تا به قبل از خارج  ي درون و برون

 .سال فعاليت شركت پروشات مي باشد
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بازديد بيش ازو و خارجي المللي داخلي  نمايشگاه تخصصي و بين 20حضور در بيش از 

 آلمان  R+T دبي و 

جذب نمايندگان و همكاران فعال در سطح كشور و گسترش زنجيره فروش در دورافتاده

در حال فروش و خدماتنماينده فعال در سراسر ايران  300

سازماني نظير دوره شده و منظم درون بندي مانهاي آموزشي ز ها و دوره برگزاري كالس

براي پرسنل اداري و نمايندگان فروش  CRMمشتري مداري، اصول و فنون مذاكرات و مكاتبات، 

و اصول كارگاهي وامدادي براي نيروهاي    خواني كشي و نقشه هاي آموزشي الكترونيك، طراحي و نقشه

هاي پروشات براي كليه همكاران و نصابان گرامي سطح  اندازي سيستم دوره آموزش نصب و راه 

 اندازي نامه نصب و راه كشور و اعطاي گواهي

براي اولين بار در ايران  PSD هاي ورود به صنعت ريلي كشور و طراحي و توليد درب

ي درون و برونبرو واگن قطارهاي مسافر هاي كوپه هاي ثابت و بازشو و درب

سال فعاليت شركت پروشات مي باشد 10اندتنها قسمتي از موفقيت هاي كسب شده طي  شده

كارگاه رنگ الكترواستاتيك 

   در كارگاه پرس اكستروژن آلومينيوم پروشات

 در واحد توليد مدارات الكترونيك شركت پروشات
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حضور در بيش از  •

  BIG5 نمايشگاه

جذب نمايندگان و همكاران فعال در سطح كشور و گسترش زنجيره فروش در دورافتاده •

300بر  حاضر بالغ

برگزاري كالس.باشند مي

مشتري مداري، اصول و فنون مذاكرات و مكاتبات، 

هاي آموزشي الكترونيك، طراحي و نقشه برگزاري كالس •

 كارگاهي

 3رگزاري موفق ب •

كشور و اعطاي گواهي

ورود به صنعت ريلي كشور و طراحي و توليد درب •

هاي ثابت و بازشو و درب توليد پنجره •

شده از كشور تأمين مي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

كارگاه رنگ الكترواستاتيك 

 در پروشات

كارگاه پرس اكستروژن آلومينيوم پروشات
 

واحد توليد مدارات الكترونيك شركت پروشات



             

 

اين راهنما جهت افرادي تنظيم شده است كه دوره آموزشي نصب را گذرانده اند و داراي تخصص الزم براي نصب 

  .آمده است دربدر اين دستورالعمل جزئيات كامل ،براي نصب كردن صحيح و دستورالعمل روش اشكال زدائي 

محصوالت همواره تحت آخرين تغييرات تكنولوژي قرار مي گيرند و ممكن است تفاوتي ميان محصول نهايي و كتاب 

  :راهنما از آنها استفاده مي شود عبارتند از

    .درموقع نصب جزئي ترين اطالعات رانيزمطالعه نماييد

  .جهت جلوگيري از صدمات جانبي نهايت دقت را اعمال نماييد

  .جهت جلوگيري از واردشدن صدمه ياآسيب ديدگي ،اطالعات نصب رامطالعه نماييد

، مطابق با آخرين روشهاي نوين طراحي شده است و داراي استانداردهايي براي 

  .استفاده  مي باشد كه در آن محدوديت هايي از لحاظ قدرت و ايمني رعايت شده است

رعايت نكردن دستورات و قوانين با تمام استانداردهايي كه در ساخت اين سيستم لحاظ گرديده است در صورت 

اين سيستم به گونه اي طراحي شده است كه براي كاركرد بهتر بايد درمحيط داخلي و درمحيط هاي سرپوشيده نصب 
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    سر آغاز

اين راهنما جهت افرادي تنظيم شده است كه دوره آموزشي نصب را گذرانده اند و داراي تخصص الزم براي نصب 

  .مي باشند ProshutProshutProshutProshut----NISANISANISANISAدرب هاي اتوماتيك 

    ديباچه

در اين دستورالعمل جزئيات كامل ،براي نصب كردن صحيح و دستورالعمل روش اشكال زدائي 

محصوالت همواره تحت آخرين تغييرات تكنولوژي قرار مي گيرند و ممكن است تفاوتي ميان محصول نهايي و كتاب 

  .راهنما به وجودبيايد

    :نشانه ها 

راهنما از آنها استفاده مي شود عبارتند از معناي عالئم و نشانه هايي كه در اين

  

درموقع نصب جزئي ترين اطالعات رانيزمطالعه نماييد: احتياط 

  

جهت جلوگيري از صدمات جانبي نهايت دقت را اعمال نماييد:  خطر

  

    

جهت جلوگيري از واردشدن صدمه ياآسيب ديدگي ،اطالعات نصب رامطالعه نماييد: هشدار

  

       ايمنيدستورات 

، مطابق با آخرين روشهاي نوين طراحي شده است و داراي استانداردهايي براي  نيساسيستم درب اتوماتيك پروشات 

استفاده  مي باشد كه در آن محدوديت هايي از لحاظ قدرت و ايمني رعايت شده است

با تمام استانداردهايي كه در ساخت اين سيستم لحاظ گرديده است در صورت 

  .نصب ممكن است در موقع نصب با خطر مواجه شويد

    :دامنه كاربرد دستورات ايمني 

اين سيستم به گونه اي طراحي شده است كه براي كاركرد بهتر بايد درمحيط داخلي و درمحيط هاي سرپوشيده نصب 
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سر آغاز .1
    

اين راهنما جهت افرادي تنظيم شده است كه دوره آموزشي نصب را گذرانده اند و داراي تخصص الزم براي نصب 

درب هاي اتوماتيك 

  

ديباچه .2
    

در اين دستورالعمل جزئيات كامل ،براي نصب كردن صحيح و دستورالعمل روش اشكال زدائي 

محصوالت همواره تحت آخرين تغييرات تكنولوژي قرار مي گيرند و ممكن است تفاوتي ميان محصول نهايي و كتاب 

راهنما به وجودبيايد

• 

معناي عالئم و نشانه هايي كه در اين

  

دستورات  .3
    

سيستم درب اتوماتيك پروشات 

استفاده  مي باشد كه در آن محدوديت هايي از لحاظ قدرت و ايمني رعايت شده است

با تمام استانداردهايي كه در ساخت اين سيستم لحاظ گرديده است در صورت 

نصب ممكن است در موقع نصب با خطر مواجه شويد

aaaa.  دامنه كاربرد دستورات ايمني

اين سيستم به گونه اي طراحي شده است كه براي كاركرد بهتر بايد درمحيط داخلي و درمحيط هاي سرپوشيده نصب 

  .گردد



             

 

شده نصب شود و تنها بايد توسط افرادآموزش ديده و طبق 

درصورتيكه نصب اين درب و هرگونه وسايل مرتبط باآن توسط افراد ناشي يا 

  .غيرمسئول صورت پذيرد توليدكننده مسئول آسيب وضرر و زيان وارده نمي باشد

توليدكننده هيچ گونه مسئوليتي در 

قبال هرگونه آسيب ديدگي يا ضرر و زيان هاي ناشي ازتغيير وتحوالتي كه توسط افراد بدون صالحيت در اين 

    .پذيردتغييرات يا جايگزين نمودن قطعات مربوط به اين سيستم نبايد بدون نظارت افراد متخصص صورت 

هيچ كدام از سنسورها و امكانات مربوط به موارد ايمني را نبايستي تغيير داد و هيچ كدام از 

  .دادنبايستي مورد استفاده قرار 

  .طي هيچ شرايطي نبايد از افراد يا اشياء براي جلوگيري از بسته شدن درب استفاده نمود

  

  جلوگيري از حادثه در موقع نصب

مطابق با شرايط متفاوت . ولت مي باشد

مطابق با ولتاژ منبع برق براي هر . ولت باشد

  . كشور، اين سيستم بايستي پس از تحقيق و بررسي صورت گرفته با سازنده نصب گردد

نترل و پانل كنترل سيستم هايي براي محافظت نمودن كابل ها و تجهيزاتي مانندسنسورها، مدارك

  . كه درمكان هاي سرپوشيده نصب نمي شود ،بايد اقدامات معين و مشخصي در نظرگرفته شود

  . ولت برق را قطع كنيد 220220220220

بريدگي ياجراحت لبه پروفيل هاي بريده شده خيلي تيز و برنده مي باشد ،دقت كنيد دچار 

همچنين تمهيدات الزم را جهت كابل كشي صحيح از لبه هاي تيز پروفيل ها رعايت 

يادآور مي گردد كه درب هاي اتوماتيك شامل بخش هاي متحرك نيز مي باشد، در اين صورت 

هاي متحرك  بايد مسير كابل كشي را به گونه اي انتخاب نماييد كه موقع باز و بسته شدن لنگه
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شده نصب شود و تنها بايد توسط افرادآموزش ديده و طبق محصول فوق نبايد خارج از محدوده ها و قوانين تعيين 

درصورتيكه نصب اين درب و هرگونه وسايل مرتبط باآن توسط افراد ناشي يا .قوانين دفترچه راهنما نصب گردد

غيرمسئول صورت پذيرد توليدكننده مسئول آسيب وضرر و زيان وارده نمي باشد

توليدكننده هيچ گونه مسئوليتي در . ظم و در دوره هاي خاص انجام گيردبازرسي ، تعمير ونگهداري بايستي بطور من

قبال هرگونه آسيب ديدگي يا ضرر و زيان هاي ناشي ازتغيير وتحوالتي كه توسط افراد بدون صالحيت در اين 

  .محصوالت انجام مي گيرد، ندارد

تغييرات يا جايگزين نمودن قطعات مربوط به اين سيستم نبايد بدون نظارت افراد متخصص صورت 

    قواعد ايمني

هيچ كدام از سنسورها و امكانات مربوط به موارد ايمني را نبايستي تغيير داد و هيچ كدام از 

نبايستي مورد استفاده قرار  است را وسايل ايمني كه اسقاط شده

  

طي هيچ شرايطي نبايد از افراد يا اشياء براي جلوگيري از بسته شدن درب استفاده نمود

  

  .برق درب اتوماتيك نبايستي حتي موقع شب هم قطع گردد

جلوگيري از حادثه در موقع نصبجهت دستوالعمل ايمني 

ولت مي باشد 220220220220ولتاژ برقي كه در اين دستورالعمل اشاره شده است  

ولت باشد 220220220220برخي كشورها، مقدار عددي قابل اتصال بايستي 

كشور، اين سيستم بايستي پس از تحقيق و بررسي صورت گرفته با سازنده نصب گردد

براي محافظت نمودن كابل ها و تجهيزاتي مانندسنسورها، مدارك

كه درمكان هاي سرپوشيده نصب نمي شود ،بايد اقدامات معين و مشخصي در نظرگرفته شود

220220220220قبل از تعميرات و براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي ولتاژ 

  

لبه پروفيل هاي بريده شده خيلي تيز و برنده مي باشد ،دقت كنيد دچار 

همچنين تمهيدات الزم را جهت كابل كشي صحيح از لبه هاي تيز پروفيل ها رعايت . نشويد

  .نماييد

يادآور مي گردد كه درب هاي اتوماتيك شامل بخش هاي متحرك نيز مي باشد، در اين صورت 

بايد مسير كابل كشي را به گونه اي انتخاب نماييد كه موقع باز و بسته شدن لنگه

  .صدمه اي به كابل ها وارد نگردد
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محصول فوق نبايد خارج از محدوده ها و قوانين تعيين 

قوانين دفترچه راهنما نصب گردد

غيرمسئول صورت پذيرد توليدكننده مسئول آسيب وضرر و زيان وارده نمي باشد

بازرسي ، تعمير ونگهداري بايستي بطور من

قبال هرگونه آسيب ديدگي يا ضرر و زيان هاي ناشي ازتغيير وتحوالتي كه توسط افراد بدون صالحيت در اين 

محصوالت انجام مي گيرد، ندارد

تغييرات يا جايگزين نمودن قطعات مربوط به اين سيستم نبايد بدون نظارت افراد متخصص صورت 

bbbb. قواعد ايمني
    

  

cccc.  دستوالعمل ايمني
  



             

 

بخصوص انتهاي . نصاب بايستي تيزي و برندگي لبه هاي هر نوع پروفيل بكار رفته را كاهش دهد

قبل از كامل كردن مرحله نصب ،نصاب 

د تا ببيند كه آيا لبه هاي تيز و برنده وجود دارد يا 

براي كاهش دادن خطر مجروح شدن افراد ،اين سيستم فقط بايستي همراه با چشمهاي مادون قرمز 

صنعتي كاربرد ها و اماكن تجاري يا مقاصد 

در مواقع لزوم كه سيستم احتياج به تعمير دارد بايد از فيوز با همان مشخصات استفاده شود و 

در صورتيكه بخواهيد درب باز شود بدون آنكه سنسور رادار داشته باشد، اين كمبود بوسيله 

شود و بايدسوئيچ درب در موقعيتي قرار گيرد كه مأمور 

از سيستم بازديد كرده و  در صورت برخورد شديد جسمي سنگين و يا شخص با لنگه هاي درب ،حتماً
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نصاب بايستي تيزي و برندگي لبه هاي هر نوع پروفيل بكار رفته را كاهش دهد

قبل از كامل كردن مرحله نصب ،نصاب . پروفيل بايستي بوسيله روپوش يا مواد خاصي پوشانده شود

د تا ببيند كه آيا لبه هاي تيز و برنده وجود دارد يا بايد ماژول موتور را تحت بازرسي چشمي قرار ده

  .در صورت وجود، آنها را برطرف نمايد تا،  خير

براي كاهش دادن خطر مجروح شدن افراد ،اين سيستم فقط بايستي همراه با چشمهاي مادون قرمز 

ها و اماكن تجاري يا مقاصد  ها يا بانك براي درب هاي بازشونده كه در ساختمان

  .دارد،مورداستفاده قرار گيرد

در مواقع لزوم كه سيستم احتياج به تعمير دارد بايد از فيوز با همان مشخصات استفاده شود و 

  .جريان برق نيز قطع گردد

در صورتيكه بخواهيد درب باز شود بدون آنكه سنسور رادار داشته باشد، اين كمبود بوسيله 

شود و بايدسوئيچ درب در موقعيتي قرار گيرد كه مأمور  اي برطرف مي جايگزيني يك سوئيچ لحظه

  .مشاهده نمايد درب  بتواند عملكرد درب را

  

در صورت برخورد شديد جسمي سنگين و يا شخص با لنگه هاي درب ،حتماً

        .از صحت عملكرد آن مطمئن شويد
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نصاب بايستي تيزي و برندگي لبه هاي هر نوع پروفيل بكار رفته را كاهش دهد

پروفيل بايستي بوسيله روپوش يا مواد خاصي پوشانده شود

بايد ماژول موتور را تحت بازرسي چشمي قرار ده

خير

براي كاهش دادن خطر مجروح شدن افراد ،اين سيستم فقط بايستي همراه با چشمهاي مادون قرمز 

براي درب هاي بازشونده كه در ساختمان

دارد،مورداستفاده قرار گيرد

در مواقع لزوم كه سيستم احتياج به تعمير دارد بايد از فيوز با همان مشخصات استفاده شود و 

جريان برق نيز قطع گردد

در صورتيكه بخواهيد درب باز شود بدون آنكه سنسور رادار داشته باشد، اين كمبود بوسيله 

جايگزيني يك سوئيچ لحظه

درب  بتواند عملكرد درب را

  

در صورت برخورد شديد جسمي سنگين و يا شخص با لنگه هاي درب ،حتماً

از صحت عملكرد آن مطمئن شويد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             

 

  تصوير قطعات كد قطعات

FG-A000-NI-CO-

 

 FG-A000-NI-CO  
 

 FG-A000-NI-CO 

 

RG-ABCD-KN-EL

 

FG-AB0D-KN-CO  
 

FG-A00D-KN-CO 

 

 RG-AB0D-KA-PLBS 

 

 

 

 FG-A000-NI-CO 

 

 FG-A000-NI-CO 

 

 FG-A000-NI-CO 

 

 RG-ABCD-KN-RU 

 

 RG-A000-NI-IR-S5 

 

 FG-A000-NI-CO 

 

 FG-ABCD-KN-EL 

 

 FG-A000-NI-CO 

 

 FG-AB0D-KN-PL 

 

 RG-ABCD-KN-EL 
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 معرفي قطعات 

كد قطعات  تعداد          واحد    قطعهنام 

  MOT-120- 1  عدد نيسادانكر مدل 

  CO-MOT-200 1 عدد نيسادانكر مدل 

CO-CBX 1 عدد  نيسامركز كنترل 

LED Indicator(  1 عدد EL-DIG-DS 

 CO-ST 1 عدد سنسور بين دو لنگه

 CO-AR-A70 2 عدد

PLBS-SB 2 عدد  سانتي70دستك كورس بازشو

 8 عدد بست نگهدارنده كابل

CO-YY-HAB 2 عدد نيساهانگر باله دار 

CO-YY-HAN 2 عدد نيساهانگر بدون باله 

CO-YY-HRZ 1 عدد نيسا

RU-BL 4 متر

S5-A92 2 عدد نيسادستك كناري 

CO-BAT 1 عدد باطري اضطراري

EL-SEN 2 عدد ريموت كنترل

CO-LOC 1 عدد نيساقفل الكترومكانيكي 

PL-BS 2 عدد بست دستك كورس

EL-EYE-RM 2 عدد  Mچشم رادك 
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معرفي قطعات  .4

  

نام  رديف

دانكر مدل  120موتور  1

دانكر مدل  200موتور  2

مركز كنترل  3

ore(نمايشگر 4

سنسور بين دو لنگه 5

 استوپر 6

دستك كورس بازشو 7

بست نگهدارنده كابل 8

هانگر باله دار  9

هانگر بدون باله  10

نيساهرزگرد  11

 تسمه  12

دستك كناري  13

باطري اضطراري 14

ريموت كنترل 15

قفل الكترومكانيكي  16

بست دستك كورس 17

چشم رادك  18



             

 

 RG-A000-NI-AL- 

 

 RG-ABCD-KN-AL 

 

 RG-A000-NI-AL- 

 

 RG-A000-NI-AL- 

 

 RG-A000-NI-PL- 

 

RG-A000-NI-AL-PG 

 

RG-A000-NI-IR-S3 

 

FG-ABCD-KN-CO 

 

 FG-ABCD-KN-CO  
 

 FG-ABCD-KN-CO 

 

 FG-ABCD-KN-CO 

 

FG-A000-NI-IR-SC 
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PG-MM-20- 4 متر نيساپروفيل اصلي 

AL-PG-INC-2 2 متر پروفيل بين دولنگه 

PG-RA-21- 4 متر نيساپروفيل ريل 

PG-OC-22- 4 متر

S2- 2 عدد  پليت بغل كاور

PG-RSP   4 عدد  نگهدارنده ريل نيسا

S3-YK 2 عدد  يراق كاور نيسا

CO-CA-A25-P4 1 عدد  كابل اتصال نمايشگر

CO-CA-A22 1 عدد كابل انكودر

CO-CA-A23 1     عدد

CO-YY-SS 1 عدد  پريز و پايه پريز

SC-BK 1 بسته  بسته پيچ نيسا
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پروفيل اصلي  19

پروفيل بين دولنگه  20

پروفيل ريل  21

 كاور نيسا 22

پليت بغل كاور 23

نگهدارنده ريل نيسا 24

يراق كاور نيسا 25

كابل اتصال نمايشگر 26

كابل انكودر 27

 كابل پاور 28

پريز و پايه پريز 29

بسته پيچ نيسا 30

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



             

 

  

  

  

  

 و تطبيق محيط نصب با درب ساخته شده

و محاسبه نماييد آيا پس از نصب مشكل 

جمع نموده و ارتفاع كل دهنه را از آن كسر نمايد در 

اينصورت شما مشكل  صورتيكه عدد حاصل از صفر بزرگتر مي باشد اين عدد نشان دهنده ارتفاع كتيبه است، در غير

  .استفاده نماييد ريل فابريك
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 نقشه مهندسي و پالن درب

و تطبيق محيط نصب با درب ساخته شده)عرض و ارتفاع(اندازه گيري محل نصب 

    .ابتدا عرض و ارتفاع محل نصب درب را چك نماييد

و محاسبه نماييد آيا پس از نصب مشكل  مجموع عرض لنگه هاي ثابت و متحرك را بر حسب تعداد آنها چك نموده

  ابعاد از جهت عرضي داريد يا خير؟

جمع نموده و ارتفاع كل دهنه را از آن كسر نمايد در  )سانتي متر( 9.4 لنگه هاي ثابت فريم شده را با عدد

صورتيكه عدد حاصل از صفر بزرگتر مي باشد اين عدد نشان دهنده ارتفاع كتيبه است، در غير

ريل فابريكاين فرمول در صورتي ميبايست لحاظ شود كه شما از . ارتفاع خواهيد داشت
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نقشه مهندسي و پالن درب .1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

اندازه گيري محل نصب  .2
 

ابتدا عرض و ارتفاع محل نصب درب را چك نماييد

 

  

 

 

مجموع عرض لنگه هاي ثابت و متحرك را بر حسب تعداد آنها چك نموده- 

ابعاد از جهت عرضي داريد يا خير؟

لنگه هاي ثابت فريم شده را با عددارتفاع - 

صورتيكه عدد حاصل از صفر بزرگتر مي باشد اين عدد نشان دهنده ارتفاع كتيبه است، در غير

ارتفاع خواهيد داشت



             

 

  .قبل از اقدام به نصب اطمينان داشته باشيد كه در سمت راست يا چپ درب ، برق منبع تغذيه فراهم شده باشد

وابسته به . توانيد بر اساس شرايط محيطي فراهم كنيد

  .ها به ديوار استفاده نماييد

  .بررسي نماييد چه مواد ساختماني جهت سقف، كف و ديواره هاي كناري استفاده گرديده است

در اين مرحله نهايت دقت را بخرج دهيد چرا كه در صورت عدم 

  .مي باشد حتماً از پروفيل فابريك استفاده كنيد

  تصوير  مورد مصرف  تعداد

    بستن دستك بغل  10

    بستن پليت بغل  6

    PG2بستن   2

 روي PG21فيكس كردن   4

PG20    

  

روي  PG20مونتاژ كردن   8

  دستك ها

  

    بستن هانگر به لت  4

 Uپروفيل  بستن فيكسچر و  16

  شكل 
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قبل از اقدام به نصب اطمينان داشته باشيد كه در سمت راست يا چپ درب ، برق منبع تغذيه فراهم شده باشد

توانيد بر اساس شرايط محيطي فراهم كنيد يبررسي نماييد چه نوع بستر مناسبي را براي نصب م

ها به ديوار استفاده نماييد توانيد از جوشكاري يا رول بولت دستك

بررسي نماييد چه مواد ساختماني جهت سقف، كف و ديواره هاي كناري استفاده گرديده است

  .زاويه و محل دقيق نصب را امكان سنجي نماييد

در اين مرحله نهايت دقت را بخرج دهيد چرا كه در صورت عدم . حل دقيق نصب ريل فابريك را مشخص سازيد

  .اشتباه شما نصب راحتي را تجربه خواهيد كرد

  .از تراز بودن سطوح كف و ديوارها اطمينان حاصل كنيد

    .محل دقيق وسط بازشوي درب را كامالً مشخص سازيد

مي باشد حتماً از پروفيل فابريك استفاده كنيد) ديوار(دوطرف داراي حصار زمانيكه محل نصب از 

 ابزار آالت مورد نيار نصب

  7ومته ديواري شماره ) 8_6_5_4_3.5(دريل و مته هاي شماره 

   22و 7دريل هيلتي و مته هاي 

  )در صورت نياز(دستگاه ترانس جوش

  )طبق جدول روبرو

  سو و چهار سو

  10و 14و

  تاهبلند وكو

  چسب آكواريم و پمپ آن

  چسب دو طرفه

  الستيكي وآهني

  بست كمر بندي

  سيم چين وسيم لخت كن

تعداد  نوع پيچ

10  رول بولت

6  4نمره خودكار 

2  چهارسو خور 4نمره 

چهار سو  5سر عدسي نمره 

  خور

4

8  6پيچ آلن خور نمره 

4    سرشش گوش 8نمره 

16     5نمره  سوخور4خودكار 
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قبل از اقدام به نصب اطمينان داشته باشيد كه در سمت راست يا چپ درب ، برق منبع تغذيه فراهم شده باشد- 

بررسي نماييد چه نوع بستر مناسبي را براي نصب م- 

توانيد از جوشكاري يا رول بولت دستك موقعيت شما مي

بررسي نماييد چه مواد ساختماني جهت سقف، كف و ديواره هاي كناري استفاده گرديده است- 

زاويه و محل دقيق نصب را امكان سنجي نماييد- 

حل دقيق نصب ريل فابريك را مشخص سازيدم- 

اشتباه شما نصب راحتي را تجربه خواهيد كرد

از تراز بودن سطوح كف و ديوارها اطمينان حاصل كنيد- 

محل دقيق وسط بازشوي درب را كامالً مشخص سازيد- 

زمانيكه محل نصب از - 

  

ابزار آالت مورد نيار نصب .3

  
دريل و مته هاي شماره . 1

دريل هيلتي و مته هاي .2

دستگاه ترانس جوش.3

طبق جدول روبرو(پيچ .4

  متر .5

  ميني سنگ .6

سو و چهار سو 2پيچ گوشتي .7

  انبر دست.8

و 13آچاررينگي .9

  آچار فرانسه.10

بلند وكو 5آچار آلن .11

  كمان اره.12

چسب آكواريم و پمپ آن.13

  تراز.14

چسب دو طرفه.15

الستيكي وآهنيچكش .16

بست كمر بندي. 17

سيم چين وسيم لخت كن.18

  

  

  

  

  

  



             

 

توان نصب موفقي را تجربه  اصوالً دو روش بستر سازي مي توان براي نصب متصور شد كه با انتخاب هر كدام مي

  ))))شروع به مطالعه كنيد

شروع به  bbbb----4444از مرحله .( نصب بدون پروفيل نگهدارنده كه نياز به آهن كشي و بستر سازي دارد 

را دقيق يا اصلي اندازه دهنه محل نصب را دقيقاً اندازه بگيريد و سپس پروفيل فابريك 

ابتدا بايستي موقعيت مناسب نصب 

جمع بزنيد عدد حاصل  1.5آن را مشخص سازيد براي اين كار كافيست ارتفاع لنگه ثابت بر حسب سانتيمتر را با عدد 

پروفيل فابريك را نصب  فوقيا جوشكاري با توجه به شكل 

قدام به متصـل  اهره به همراه م 6آلن خور نمره
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    دستورالعمل نصب

اصوالً دو روش بستر سازي مي توان براي نصب متصور شد كه با انتخاب هر كدام مي

  :لذا به شرح دو روش مي پردازيم

شروع به مطالعه كنيد aaaa----4444از مرحله (نصب به وسيله پروفيل فابريك 

نصب بدون پروفيل نگهدارنده كه نياز به آهن كشي و بستر سازي دارد 

    )مطالعه كنيد

    (PG(PG(PG(PG----MMMMMMMM----20202020))))نصب با استفاده از پروفيل فابريك

اندازه دهنه محل نصب را دقيقاً اندازه بگيريد و سپس پروفيل فابريك  2طبق شكل آيتم شماره 

  .و مرحله بعدي نصب را اجرا كنيد

  :چندين مزيت دارد كه عبارتند از پروفيل فابريكنصب درب توسط 

  عدم نياز به آهن كشي

    افزايش قابليت تطبيق محيط با شرايط نصب استاندارد

    عدم نياز به كاور بيروني

    افزايش زيبايي درب بعد از اتمام كار

    قطعات ديگرسهولت در نصب 

    : (S5(S5(S5(S5----A9A9A9A92222))))توسط دستك هاي كناري  پروفيل فابريك

ابتدا بايستي موقعيت مناسب نصب . كند فراهم ميفابريك را مناسبي جهت نصب پروفيل دستك هاي كناري بستر

آن را مشخص سازيد براي اين كار كافيست ارتفاع لنگه ثابت بر حسب سانتيمتر را با عدد 

  .ارتفاع لبه زيرين دستك كناري را مشخص مي سازد

  

يا جوشكاري با توجه به شكل  رول بولتپس از محكم نمودن دستك هاي كناري بوسيله 

آلن خور نمرهنموده و پس از حصول اطمينان از تراز بودن آن توسط چهار عدد پيچ 

  .به دستك هاي كناري نماييد
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دستورالعمل نصب .4
    

اصوالً دو روش بستر سازي مي توان براي نصب متصور شد كه با انتخاب هر كدام مي

لذا به شرح دو روش مي پردازيم. كرد

aaaa.     نصب به وسيله پروفيل فابريك

bbbb.  نصب بدون پروفيل نگهدارنده كه نياز به آهن كشي و بستر سازي دارد

مطالعه كنيد

  

aaaa. نصب با استفاده از پروفيل فابريك

طبق شكل آيتم شماره 

و مرحله بعدي نصب را اجرا كنيد زدهبرش 

نصب درب توسط 

عدم نياز به آهن كشي .1

افزايش قابليت تطبيق محيط با شرايط نصب استاندارد .2

عدم نياز به كاور بيروني .3

افزايش زيبايي درب بعد از اتمام كار .4

سهولت در نصب  .5
    

  

پروفيل فابريكنصب  •

دستك هاي كناري بستر

آن را مشخص سازيد براي اين كار كافيست ارتفاع لنگه ثابت بر حسب سانتيمتر را با عدد 

ارتفاع لبه زيرين دستك كناري را مشخص مي سازد

    

    

  
    

    

    

پس از محكم نمودن دستك هاي كناري بوسيله 

نموده و پس از حصول اطمينان از تراز بودن آن توسط چهار عدد پيچ 

به دستك هاي كناري نماييدآن     كردن

  

  

  



             

 

    .جا اندازيد 

ا از يكديگر هبه ريل فابريك متصل نماييد فاصله پيچ

ريل     همچنين در زمان سوراخ كاري و پيچ نمودن دقت نماييد كه به سطح بيروني

  .لذا از پيچ و مته مناسب استفاده نماييد

سانتيمتر فاصله آزاد در نظر  2به فاصله 

هاي سر گل ميخ دار هستيد مي توانيد ريل فابريك و ريل راهنما را از بيرون به داخل پيچ و 

نشان داده  (PG_(PG_(PG_(PG_RSPRSPRSPRSP))))از پروفيل نگه دارنده 

 10مقاطع  يبيشترتعداد مي توان از دو يا 
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    جاسازي ريل راهنما برروي قسمتهاي پشتيباني

 PGPGPGPG----MMMMMMMM----20202020يا همان ريل راهنما را بر روي لبه بااليي  PGPGPGPG----RARARARA----21212121بق شكل زير 

PGPGPGPG  به ريل فابريك متصل نماييد فاصله پيچ 5سرعدسي نمره را بوسيله چندين پيچ

همچنين در زمان سوراخ كاري و پيچ نمودن دقت نماييد كه به سطح بيروني.سانتيمتر نباشد

لذا از پيچ و مته مناسب استفاده نماييد. ثير سوء داردچرا كه در زيبايي سر در بيروني تأآسيب نرسد 

به فاصله  ريل فابريكجهت نصب ريل راهنما بايستي از هر دو سمت راست و چپ 

هاي سر گل ميخ دار هستيد مي توانيد ريل فابريك و ريل راهنما را از بيرون به داخل پيچ و  در صورتيكه داراي پيچ

از پروفيل نگه دارنده فابريك بر روي پروفيل  ريل اصلي نهايت جهت ثابت كردن پروفيل

مي توان از دو يا براي اين منظور بسته به عرض دهنه .شده در شكل استفاده مي شود

   .استفاده نمود اين پروفيل سانتيمتري بريده شده ي
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جاسازي ريل راهنما برروي قسمتهاي پشتيباني  •

  

بق شكل زير اطم

    

    

    

    

  

  

PGPGPGPG----RARARARA----21212121ريل راهنما 

سانتيمتر نباشد 70بيشتر از 

آسيب نرسد     فابريك

جهت نصب ريل راهنما بايستي از هر دو سمت راست و چپ 

  . بگيريد

  

در صورتيكه داراي پيچ

  . مهره نماييد

نهايت جهت ثابت كردن پروفيلدر 

شده در شكل استفاده مي شود

سانتيمتري بريده شده ي

  

  

  

  

  

  صليريل ا

 ريل فابريك



             

 

از پروفيل قوطي آهن استفاده شود بايد نكات زير را رعايت 

    .سانتيمتر مطابق شكل استفاده كرد

سمت ديوار  ،در صورتيكه نصب درب داخل دهنه انجام مي گيرد بايد جهت آببندي و ثابت كردن لنگه هاي ثابت 

و از يك سمت به ديوار متصل كرده و 

و يك فيكسچر ديگر در ريل فابريك 
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    پروفيل فابريك نصب بدون

از پروفيل قوطي آهن استفاده شود بايد نكات زير را رعايت  ريل فابريككه جهت نصب درب به جاي 

سانتيمتر مطابق شكل استفاده كرد4*4ويك عدد 8*4عدد پروفيل قوطي  يك

براي تعيين موقعيت مناسب ريل راهنما اندازه ي ارتفاع لنگه 

جمع زده، عدد حاصل ارتفاع لبه ي زيرين  3.5ثابت را با عدد 

    .پروفيل ريل راهنما بر روي قوطي را نشان مي دهد

 نصب استوپرها 

را  تعيين كورس بازشولنگه هاي متحرك وظيفه

نحوه نصب نيز به اين شكل مي باشد كه . 

 ٬٬٬٬يك پيچ آچاري از باالو  توسط يك پيچ و مهره آلن از زير

روي ريل اصلي فيكس مي 

    ))))تصوير روبرو

  

  

  

 

 نصب لت هاي ثابت

در صورتيكه نصب درب داخل دهنه انجام مي گيرد بايد جهت آببندي و ثابت كردن لنگه هاي ثابت 

و از يك سمت به ديوار متصل كرده و  ريل فابريكرا از يك سمت به دنباله ي زيرين  UUUU     لذا . نصب گردد

  .پس از تراز كردن آن با استفاده از پيچ خودكار بر جاي خود ثابت نماييد

ريل فابريك فيكسچر در راستاي لنگه ي ثابت زير پروفيل عدد در مرحله ي بعد يك 

  .همين راستا بر روي زمين بوسيله ي پيچ هاي خودكار ثابت نماييد
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bbbb. نصب بدون

  

كه جهت نصب درب به جاي در صورتي

  :نمود 

  

يكبايد از  •

براي تعيين موقعيت مناسب ريل راهنما اندازه ي ارتفاع لنگه  •

ثابت را با عدد هاي 

پروفيل ريل راهنما بر روي قوطي را نشان مي دهد

 

  

 

  

  

نصب استوپرها  .5
  

وظيفهاستوپرها 

. عهده دارند بر

توسط يك پيچ و مهره آلن از زير

روي ريل اصلي فيكس مي 

تصوير روبرو((((..شود

نصب لت هاي ثابت .6
  

در صورتيكه نصب درب داخل دهنه انجام مي گيرد بايد جهت آببندي و ثابت كردن لنگه هاي ثابت 

نصب گردد UUUUپروفيل 

پس از تراز كردن آن با استفاده از پيچ خودكار بر جاي خود ثابت نماييد

در مرحله ي بعد يك 

همين راستا بر روي زمين بوسيله ي پيچ هاي خودكار ثابت نماييد



             

 

مطابق . (هل داد تا در جاي خود ثابت شود

 است حد فاصل دو لنگه ثابت را پرهمانطور كه از نامش پيد

آن را به سمت باال ،ابتدا مي بايست پيچ تنظيم غلتك مركزي  هانگر را كمي شل كرده و پس از جا زدن هانگر 

 ....قرار بگيرد در اين هنگام پيچ مذكور را محكم مي كنيم

 ريل فابريك

 دستك كناري
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هل داد تا در جاي خود ثابت شود UUUUال مي توان لت ثابت را در راستاي فيكسچر ها به داخل پروفيل 

   

 )PGPGPGPG----INCINCINCINC----2222( پروفيل بين دولنگهشيوه نصب 

همانطور كه از نامش پيدپروفيل بين دو لنگه به اندازه باز شو درب برش خورده و 

  .در تصوير ذيل نمايش داده شده استشيوه نصب آن 

 شيوه نصب غلتك ها در ريل راهنما

ابتدا مي بايست پيچ تنظيم غلتك مركزي  هانگر را كمي شل كرده و پس از جا زدن هانگر 

قرار بگيرد در اين هنگام پيچ مذكور را محكم مي كنيم غلتك درون شيار خود روي ريل اصلي

  .نشان مي دهد يتصويرزيرهانگر را نصب شده روي ريل اصل

 ريل اصلي يا راهنما

دستك كناري
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ال مي توان لت ثابت را در راستاي فيكسچر ها به داخل پروفيل ح

  )شكل

 
  

  

  

  

  

  

  

  

شيوه نصب  .7
  

پروفيل بين دو لنگه به اندازه باز شو درب برش خورده و 

شيوه نصب آن . مي كند

 
 

  

 

 

شيوه نصب غلتك ها در ريل راهنما .8

  
ابتدا مي بايست پيچ تنظيم غلتك مركزي  هانگر را كمي شل كرده و پس از جا زدن هانگر 

غلتك درون شيار خود روي ريل اصليحركت داده تا 

تصويرزيرهانگر را نصب شده روي ريل اصل

  

  

  

  

  

  

  

  



             

 

گردد كه با اشاره دست به رواني درون ريل اصلي 
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گردد كه با اشاره دست به رواني درون ريل اصلي  فيكستوجه داشته باشيد هانگر بايستي بگونه اي 

  .به حركت در آيد

 هاهانگرشيوه اتصال لنگه متحرك به 

  

استفاده مي كنيد الزم است كه سر  PGF1PGF1PGF1PGF1در صورتي كه از فريمهاي 

را درون پروفيل افقي فريم نموده و انتهاي آن را بوسيله 

   .مهره و واشر به هانگرها متصل نماييد

  

دو ) پروفيل افقيدرون (در قسمت باالي هر يك از لت هاي متحرك 

كه روي هر تسمه  مهره هايي براي اتصال يك  عدد تسمه وجود  دارد

لت هاي متحرك به وسيله اين پيچ ها به . تعبيه شده است

  .مي شود هانگر كه روي ريل اصلي حركت مي كند متصل 

 

دو ) درون پروفيل افقي(در قسمت باالي هر يك از لت هاي متحرك 

عدد تسمه وجود  دارد كه روي هر تسمه  مهره هايي براي اتصال يك 

يچ ها به هانگر لت هاي متحرك به وسيله اين پ. قراردارد

  .حركت مي كند متصل  مي شودكه روي ريل اصلي 

FRAME LESS  

،شيشه مربوط به لت هاي متحرك شما بوسيله ي  در اين نوع از فريم

پروفيل هايي بنام يراق شيشه گير از باال مهارشده و به هانگرها متصل 

وجود  8ي جهت اتصال يك پيچ نمرهيروي هر يراق مهره ها

  .دارد كه لت هاي متحرك بوسيله اين پيچ به هانگر متصل مي شود
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توجه داشته باشيد هانگر بايستي بگونه اي 

به حركت در آيد

  

شيوه اتصال لنگه متحرك به  .9

  

  
A. PGF1  

در صورتي كه از فريمهاي 

را درون پروفيل افقي فريم نموده و انتهاي آن را بوسيله  8 نمرهپيچ 

مهره و واشر به هانگرها متصل نماييد

 
B. PGF2  

در قسمت باالي هر يك از لت هاي متحرك 

عدد تسمه وجود  دارد

تعبيه شده است 8پيچ نمره 

هانگر كه روي ريل اصلي حركت مي كند متصل 

  

C. PGF3 

 

در قسمت باالي هر يك از لت هاي متحرك 

عدد تسمه وجود  دارد كه روي هر تسمه  مهره هايي براي اتصال يك 

قراردارد 8پيچ نمره 

كه روي ريل اصلي 

  

 

D. FRAME LESS

 
در اين نوع از فريم

پروفيل هايي بنام يراق شيشه گير از باال مهارشده و به هانگرها متصل 

روي هر يراق مهره ها.مي شود

دارد كه لت هاي متحرك بوسيله اين پيچ به هانگر متصل مي شود

 

  

  



             

 

را به وسيله آچار كمي باز مي كنيم 

. لنگه هاي درب را به سمت باال و پايين تنظيم مي كنيم

رك دقيقاً در راستاي يكديگر قرار گيرند و هنگام 

را محكم   A A A Aپس از اطمينان از ريگالژ لنگه هاي متحرك پيچ هاي 

عالوه بر تنظيمات ذكر شده همانطور كه در تصوير با دو فلش عمود بر هم نشان داده شده مي توان 

تا جايي انجام مي دهيم كه را اين كار 

مي توان موقعيت هانگرها را به روي فريم 

 اشارهنيم از قوانين ك همچنين براي سهولت در تنظيم صحيح پيشنهاد مي

در .نشان مي دهدمتري 4در يك پك استاندارد 

عدد بدست آمده  ,تقسيم كرده 4،عرض لت متحرك را بر
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 شيوه تنظيم لنگه هاي متحرك

را به وسيله آچار كمي باز مي كنيم AAAA    براي ريگالژ كردن لت هاي متحرك با توجه به تصوير زير ابتدا پيچ هاي  

لنگه هاي درب را به سمت باال و پايين تنظيم مي كنيم كه پيچ تنظيم ناميده مي شود، BBBBسپس به وسيله پيچ 

رك دقيقاً در راستاي يكديگر قرار گيرند و هنگام هانگر انجام مي دهيم تا دو لنگه متح 4آنقدر اين كار را روي 

پس از اطمينان از ريگالژ لنگه هاي متحرك پيچ هاي .بسته بودن درب هيچ فاصله اي ميانشان نباشد

عالوه بر تنظيمات ذكر شده همانطور كه در تصوير با دو فلش عمود بر هم نشان داده شده مي توان 

اين كار .كم يا زياد نمود)2(جهت فلش شمارهتحرك تا ثابت را در فاصله لت هاي  م

مي توان موقعيت هانگرها را به روي فريم ) 1(همچنين در جهت فلش شماره.كنددرب در حالت ايده آل حركت 

همچنين براي سهولت در تنظيم صحيح پيشنهاد مي. افقي لنگه هاي متحرك مشخص نمود

  .شده در زير استفاده نماييد

در يك پك استاندارد تصوير ذيل محل قرارگيري هانگرها را نسبت به لت هاي متحرك 

،عرض لت متحرك را بري متحركلت هابه  هايافتن محل اتصال هانگر

 .افقي تا محل اتصال هانگر به لت را مشخص مي كند
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شيوه تنظيم لنگه هاي متحرك .10
  

براي ريگالژ كردن لت هاي متحرك با توجه به تصوير زير ابتدا پيچ هاي  

سپس به وسيله پيچ 

آنقدر اين كار را روي 

بسته بودن درب هيچ فاصله اي ميانشان نباشد

عالوه بر تنظيمات ذكر شده همانطور كه در تصوير با دو فلش عمود بر هم نشان داده شده مي توان .مي كنيم

فاصله لت هاي  م

درب در حالت ايده آل حركت 

افقي لنگه هاي متحرك مشخص نمود

شده در زير استفاده نماييد

  

  

    

 
 

 

تصوير ذيل محل قرارگيري هانگرها را نسبت به لت هاي متحرك 

يافتن محل اتصال هانگر واقع جهت

افقي تا محل اتصال هانگر به لت را مشخص مي كند مفريفاصله لبه 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



             

 

ا درز بين لت ها با يدر صورت وجود هر گونه فاصله و 
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در صورت وجود هر گونه فاصله و از بسته شدن لت هاي متحرك،  پس وبعد از تنظيم هانگرها 

  .مي توان اين فاصله را اصالح كرد ذيلتوجه به اشكال و موارد شرح داده شده در 

هاي متحرك شما طبق شكل روبرو از پايين در صورتيكه لت 

فاصله دارند،بوسيله پيچ آلني روي فك هانگرهاي مياني،قسمت 

داخلي لت هاي متحرك را به سمت باال هدايت نماييد تا لتهاي 

  .شما از پايين نيز كامالً جفت شود

چنانچه به علت ناترازي كف در حين نصب با مشكل نشان داده 

يعني شاغول نبودن يكي از لت هاي شده در شكل روبرو 

متحرك روبرو شديد، توسط هانگر مياني لت ،سمت داخلي لت 

را كمي روبه باال كشيده تا فاصله بين لتها برطرف شده ودرب در 

   .وضعيت مناسب قرار گيرد

      

شكل روبرو  همانندهاي متحرك شما لت يكي از 

 ،ميانيپيچ آلني روي فك هانگر،بوسيله ناشاغول مي باشد 

هدايت نماييد تا  پايينلت متحرك را به سمت  

  .نيز كامالً جفت شود باال

از حد استاندارد  تحرك آنمارتفاع لت هاي كه براي درب هايي 

علت اين امر .استفاده شود PGF3بهتر است از بيشتر مي باشد، 

سانتي مي  7و3استحكام بيشتر اين نوع فريم نسبت به فريم 

 7و3چنانچه فريم مورد استفاده در سيستم شما از نوع 

سانتي مي باشد و بعد از مدتي،فريم هاي عمودي لت هاي 

متحرك همانند شكل مقابل به سمت بيرون خميده شده است ، 

روي زمين به پهلو ه و لت هاي متحرك را باز كرد

سپس بوسيله يك چكش الستيكي به قسمت داخلي 

   .فريم ضربه زده تا فريم ها به حالت اوليه بازگردد
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بعد از تنظيم هانگرها 

توجه به اشكال و موارد شرح داده شده در 

  

در صورتيكه لت  �

فاصله دارند،بوسيله پيچ آلني روي فك هانگرهاي مياني،قسمت 

داخلي لت هاي متحرك را به سمت باال هدايت نماييد تا لتهاي 

شما از پايين نيز كامالً جفت شود
  

چنانچه به علت ناترازي كف در حين نصب با مشكل نشان داده  �

شده در شكل روبرو 

متحرك روبرو شديد، توسط هانگر مياني لت ،سمت داخلي لت 

را كمي روبه باال كشيده تا فاصله بين لتها برطرف شده ودرب در 

وضعيت مناسب قرار گيرد

    

  

يكي از در صورتيكه  �

ناشاغول مي باشد 

 كناريقسمت 

بااللتهاي شما از 

  

  

براي درب هايي  �

بيشتر مي باشد، 

استحكام بيشتر اين نوع فريم نسبت به فريم 

چنانچه فريم مورد استفاده در سيستم شما از نوع .باشد

سانتي مي باشد و بعد از مدتي،فريم هاي عمودي لت هاي 

متحرك همانند شكل مقابل به سمت بيرون خميده شده است ، 

لت هاي متحرك را باز كرد

سپس بوسيله يك چكش الستيكي به قسمت داخلي .قراردهيد

فريم ضربه زده تا فريم ها به حالت اوليه بازگردد

  

  

  



             

 

بسته ايد شل نموده و تا  اصليريل درب را تا اندازه اي كه باز شو مي خواهيد باز نماييد سپس استوپرها را كه روي 

مجاورت هانگر بدون باله حركت دهيد ، زماني استوپرها را روي ريل قابل تعويض محكم نماييد كه لنگه هاي متحرك 

    .اين كار مي بايست براي هر دو سو انجام  پذيرد

  )مراجعه شود cccc----11114444به .(نصب نمدي خور لت هاي متحرك در مراحل بعدي انجام مي گيرد

ز سمت داخل توسط دست لت هاي متحرك را به سمت هم مي فشاريم تا ميزان تنظيم دولنگه متحرك را 

در صورت عدم . همچنين با اين روش صحت تنظيم كورس باز شوي درب قابل بررسي است

 پيچ هاي آلني

 بازوهاي انتقال دهنده نيروي محركه
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    شيوه تنظيم كورس درب به كمك استوپرها

درب را تا اندازه اي كه باز شو مي خواهيد باز نماييد سپس استوپرها را كه روي 

مجاورت هانگر بدون باله حركت دهيد ، زماني استوپرها را روي ريل قابل تعويض محكم نماييد كه لنگه هاي متحرك 

اين كار مي بايست براي هر دو سو انجام  پذيرد. قرار داده باشيد نيمه باز

نصب نمدي خور لت هاي متحرك در مراحل بعدي انجام مي گيرد

  

    شيوه اتصال تسمه موتور به غلتك ها

روي تسمه موتور دو بازوي آلومينيومي متصل شده كه 

اين بازوهاي ،  سوراخ وجود دارد 2

هانگر باله دار متصل  ٴٴٴٴپيچ آلني به باله 2آلومينيومي توسط 

    تست دستي لنگه هاي متحرك درب

ز سمت داخل توسط دست لت هاي متحرك را به سمت هم مي فشاريم تا ميزان تنظيم دولنگه متحرك را 

همچنين با اين روش صحت تنظيم كورس باز شوي درب قابل بررسي است. مشاهده نماييم

  . باالنس بودن از هر جهت  اقدام به تنظيم مجدد نماييد

بازوهاي انتقال دهنده نيروي محركه
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شيوه تنظيم كورس درب به كمك استوپرها .11

  
درب را تا اندازه اي كه باز شو مي خواهيد باز نماييد سپس استوپرها را كه روي 

مجاورت هانگر بدون باله حركت دهيد ، زماني استوپرها را روي ريل قابل تعويض محكم نماييد كه لنگه هاي متحرك 

نيمه بازرا در حالت 

 
 

 

 

 

 

 

نصب نمدي خور لت هاي متحرك در مراحل بعدي انجام مي گيرد

  

  

iiii. شيوه اتصال تسمه موتور به غلتك ها

روي تسمه موتور دو بازوي آلومينيومي متصل شده كه 

2روي هر بازو 

آلومينيومي توسط 

  .مي شود

 

  

 

تست دستي لنگه هاي متحرك درب .12

ز سمت داخل توسط دست لت هاي متحرك را به سمت هم مي فشاريم تا ميزان تنظيم دولنگه متحرك را ا

مشاهده نماييم

باالنس بودن از هر جهت  اقدام به تنظيم مجدد نماييد

  



             

 

پس از تنظيم دقيق جايگاه لت هاي متحرك زماني كه درب در حالت بسته قرار دارد ، راستاي پشت لت متحرك 

را بر روي زمين نشانه گذاري كرده سپس درب را در حالت باز قرار داده ، راستاي جلويي لت متحرك را بر روي 

    .فاصل بين اين دو خط بر روي زمين پيچ شود

 60در ارتفاع      BB10براي سنسور 

طوري در پشت نمدي خور سانتي متري حد فاصل زمين و نمدي خور لنگه هاي ثابت، سنسورهاي بين دو لنگه را 

كه بر آمدگي هاي دايره اي روي سنسورها از سوراخ روي نمدي خورها 

  .دقت شود هنگام سيم كشي سنسور وجا زدن نمدي خورها طوري عمل  گردد كه سيم پاره نشود

  .لت ها كرد

براي نصب قفل الكترومكانيكي بايد پايه هاي زيرين قفل را به وسيله پيچ و مهره ي ماژول مطابق شكل، زير پروفيل 

با دنباله ي باله هانگر درگير ) حالت قفل بودن

Proshut  

       Installation Guide Automatic Sliding Door  

    نصب لوازم جانبي

    

  : لت هاي متحركنصب فيكسچر 

پس از تنظيم دقيق جايگاه لت هاي متحرك زماني كه درب در حالت بسته قرار دارد ، راستاي پشت لت متحرك 

را بر روي زمين نشانه گذاري كرده سپس درب را در حالت باز قرار داده ، راستاي جلويي لت متحرك را بر روي 

فاصل بين اين دو خط بر روي زمين پيچ شودفيكسچر بايد در حد . زمين نشانه گذاري مي كنيم

    نصب سنسور بين دو لنگه

 13و مته نمره  ML29براي سنسور  8نمره ٴٴٴٴپس از ايجاد دو سوراخ با مته

سانتي متري حد فاصل زمين و نمدي خور لنگه هاي ثابت، سنسورهاي بين دو لنگه را 

كه بر آمدگي هاي دايره اي روي سنسورها از سوراخ روي نمدي خورها 

 

  

دقت شود هنگام سيم كشي سنسور وجا زدن نمدي خورها طوري عمل  گردد كه سيم پاره نشود

    :نصب نمدي خور لت هاي متحرك 

لت ها كرد پس از نصب فيكسچر لت هاي متحرك ، مي توان اقدام به نصب نمدي خور

  

  نصب قفل الكترومكانيكي

براي نصب قفل الكترومكانيكي بايد پايه هاي زيرين قفل را به وسيله پيچ و مهره ي ماژول مطابق شكل، زير پروفيل 

حالت قفل بودن(كه شفت كناري قفل در زمان پايين بودنبه صورتي.
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نصب لوازم جانبي .13

aaaa. نصب فيكسچر

پس از تنظيم دقيق جايگاه لت هاي متحرك زماني كه درب در حالت بسته قرار دارد ، راستاي پشت لت متحرك 

را بر روي زمين نشانه گذاري كرده سپس درب را در حالت باز قرار داده ، راستاي جلويي لت متحرك را بر روي 

زمين نشانه گذاري مي كنيم

bbbb. نصب سنسور بين دو لنگه

پس از ايجاد دو سوراخ با مته

سانتي متري حد فاصل زمين و نمدي خور لنگه هاي ثابت، سنسورهاي بين دو لنگه را 

كه بر آمدگي هاي دايره اي روي سنسورها از سوراخ روي نمدي خورها  مي زنيم جا

    .بيرون بزند

 

دقت شود هنگام سيم كشي سنسور وجا زدن نمدي خورها طوري عمل  گردد كه سيم پاره نشود

cccc.  نصب نمدي خور لت هاي متحرك
    

پس از نصب فيكسچر لت هاي متحرك ، مي توان اقدام به نصب نمدي خور

نصب قفل الكترومكانيكي .14

براي نصب قفل الكترومكانيكي بايد پايه هاي زيرين قفل را به وسيله پيچ و مهره ي ماژول مطابق شكل، زير پروفيل 

.اصلي نصب نمود

  .باشد

  

  



             

 

شفت قفل را مي توان با باله ي هانگر لت متحرك چپ و يا راست 

ميلي متر فاصله 2با بايد توجه داشت هنگامي كه درب كامالً بسته مي باشد شفت قفل مي بايستي 

بطور . بست نگهدارنده كابل وظيفه حفظ و نگهداري سيم هايي را دارد كه درون شيارهاي ماژول موتور قرار مي گيرد 

درب در وضعيت مناسبي نصب گرديده است اقدام به اتصال كابل موتور به 

  .قبل از اتصال برق اصلي يكبار ديگر اقدام به كنترل سيم بندي خود بر اساس نقشه ارائه شده نماييد

  . يددر خصوص استفاده از گارانتي بايد از استاباليزهاي مورد تأييد اين شركت استفاده نماي
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شفت قفل را مي توان با باله ي هانگر لت متحرك چپ و يا راست در حالتي كه دو لت متحرك داريم 

  .جهت قفل شدن درگير نمود

بايد توجه داشت هنگامي كه درب كامالً بسته مي باشد شفت قفل مي بايستي 

  .هانگر قرار گيرد پشت زبانه ي بالهدقيقاً 

  

    صحيحشيوه كابل كشي 

  بست هاي نگهدارنده ي كابل

بست نگهدارنده كابل وظيفه حفظ و نگهداري سيم هايي را دارد كه درون شيارهاي ماژول موتور قرار مي گيرد 

  .مثال مي توان به كابل هاي باطري و قفل اشاره نمود

    الكترونيكينكاتي در رابطه با اتصال لوازم 

درب در وضعيت مناسبي نصب گرديده است اقدام به اتصال كابل موتور به زماني كه مطمئن هستيد 

  .كنترل باكس نماييد

قبل از اتصال برق اصلي يكبار ديگر اقدام به كنترل سيم بندي خود بر اساس نقشه ارائه شده نماييد

در خصوص استفاده از گارانتي بايد از استاباليزهاي مورد تأييد اين شركت استفاده نماي

Proshut-NISA

Installation Guide Automatic Sliding Door   

 

Page 21 

در حالتي كه دو لت متحرك داريم 

جهت قفل شدن درگير نمود

بايد توجه داشت هنگامي كه درب كامالً بسته مي باشد شفت قفل مي بايستي 

دقيقاً 

شيوه كابل كشي  .15

  

  

  

  

بست هاي نگهدارنده ي كابل .16

بست نگهدارنده كابل وظيفه حفظ و نگهداري سيم هايي را دارد كه درون شيارهاي ماژول موتور قرار مي گيرد 

مثال مي توان به كابل هاي باطري و قفل اشاره نمود

 

  

 

نكاتي در رابطه با اتصال لوازم  �

زماني كه مطمئن هستيد 

كنترل باكس نماييد

قبل از اتصال برق اصلي يكبار ديگر اقدام به كنترل سيم بندي خود بر اساس نقشه ارائه شده نماييد

در خصوص استفاده از گارانتي بايد از استاباليزهاي مورد تأييد اين شركت استفاده نماي

  



             

 

به  همچنين محل نصب تجهيزات بايد

پروفيل كاور را بصورت كشويي درون ريل راهنما  قرار داده و به وسيله يراق نگه دارنده كاور نيسا كه قبالً روي 

ر راستاي مركز بازشوي درب ، روي نماي خارجي ريل فابريك مي باشد و در فاصله 

هاي  الزم است روي ريل فابريك عالوه بر سوراخ

انتقال سيم چشم بيروني تعبيه گردد به نحوي كه پس از قرار 

توانيد موقعيت رادار را در خارج از درب 
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همچنين محل نصب تجهيزات بايد. قبل از روشن نمودن يكبار ديگر اقدام به آچار كشي نماييد

  .واضح مشاهده شود طور

  

    شيوه نصب كتيبه 

زياد برخي از درب ها نياز است قسمت باالي اپراتور را  به دليل ارتفاع

براي . نيز پوشش دهيم به همين منظور بايستي از كتيبه استفاده نمود

قرار مي گيرد و حد فاصل  ريل فابريكنصب كتيبه كه در قسمت باالي 

اپراتور درب و سقف را مي پوشاند مي بايست ابتدا به وسيله پاسار بستر 

هم نمود وسپس شيشه را ابتدا درون پاسار قرار داده و نصب شيشه رافرا

مي . همانند شكل روبرو نصب نمودريل فابريك سر ديگر را درون شيار 

به وسيله يك نگهدارنده ريل فابريك توان شيشه را درون شيار 

در جاي و يا فيكسچر فريم فارسي بر ) بين دو لنگهقسمتي از پروفيل 

صورتيكه كتيبه داراي فريم باشد بصورت همچنين در . خود فيكس نمود

  .فيكس در جايگاه خود قرار خواهد گرفت

 شيوه اتصال كاور داخلي سيستم

پروفيل كاور را بصورت كشويي درون ريل راهنما  قرار داده و به وسيله يراق نگه دارنده كاور نيسا كه قبالً روي 

  .پروفيل فابريك نصب گرديده پيچ شود

 بيرونينصب چشم 

̋̋محل نصب چشم بيروني دقيقاً  ر راستاي مركز بازشوي درب ، روي نماي خارجي ريل فابريك مي باشد و در فاصله ̋د̋

الزم است روي ريل فابريك عالوه بر سوراخ. نصب مي گردد سانتي متري از كرانه بااليي ريل فابريك

انتقال سيم چشم بيروني تعبيه گردد به نحوي كه پس از قرار پيچ شده براي نصب چشم يك سوراخ بزرگتر براي 

توانيد موقعيت رادار را در خارج از درب  همچنين مي .دادن كاور مشكي رنگ چشم ،هيچ سوراخي مشاهده نشود

  .كنيد سوراخبوسيله شابلون دريل مشخص و آنرا 
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قبل از روشن نمودن يكبار ديگر اقدام به آچار كشي نماييد

طور

شيوه نصب كتيبه  .17

  

به دليل ارتفاع

نيز پوشش دهيم به همين منظور بايستي از كتيبه استفاده نمود

نصب كتيبه كه در قسمت باالي 

اپراتور درب و سقف را مي پوشاند مي بايست ابتدا به وسيله پاسار بستر 

نصب شيشه رافرا

سر ديگر را درون شيار 

توان شيشه را درون شيار 

قسمتي از پروفيل (

خود فيكس نمود

فيكس در جايگاه خود قرار خواهد گرفت

  

شيوه اتصال كاور داخلي سيستم .18
پروفيل كاور را بصورت كشويي درون ريل راهنما  قرار داده و به وسيله يراق نگه دارنده كاور نيسا كه قبالً روي 

پروفيل فابريك نصب گرديده پيچ شود

 

 

  

  

  

نصب چشم  .19
  

محل نصب چشم بيروني دقيقاً 

سانتي متري از كرانه بااليي ريل فابريك 5حدود 

پيچ شده براي نصب چشم يك سوراخ بزرگتر براي 

دادن كاور مشكي رنگ چشم ،هيچ سوراخي مشاهده نشود

بوسيله شابلون دريل مشخص و آنرا 



             

 

در راستاي خط محوري بين دو لت متحرك سنسور 

  .نصب مي نماييم كه در واقع مركز بازشوي درب خواهد بود

منظور از هموار سازي اين است كه عملكرد سيستم را پس از اتصال به برق بررسي نماييم و اگر در باز و بسته شدن 

بيشترين هدف در اين مرحله راحتي باز و بسته شدن 

كه سيم بندي مناسبي را انجام داده باشيد مطمئناً به 

لذا با كمي دقت، كاهش زمان و هزينه را در حال و آينده براي خود و 

  . ها استفاده نماييد

    .سيم ها را طوري عبور دهيد تا خللي در حركت درب و هانگرها ايجاد نشود

 محل نصب چشم
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 درونينصب چشم 

در راستاي خط محوري بين دو لت متحرك سنسور .دهيم  پس از نصب كاور داخلي درب را در حالت بسته قرار مي

نصب مي نماييم كه در واقع مركز بازشوي درب خواهد بود پهن كاور قسمترا روي ) چشم دروني

مراجعه   4بخش 3فصلبراي تنظيمات زاويه و برد سنسور به 

 بررسي نهايي

منظور از هموار سازي اين است كه عملكرد سيستم را پس از اتصال به برق بررسي نماييم و اگر در باز و بسته شدن 

بيشترين هدف در اين مرحله راحتي باز و بسته شدن .درب اتوماتيك خللي ايجاد شده باشد آنرا بر طرف نماييم 

كه سيم بندي مناسبي را انجام داده باشيد مطمئناً به به ياد داشته باشيد در صورتي . درب در حالت اتوماتيك است

لذا با كمي دقت، كاهش زمان و هزينه را در حال و آينده براي خود و . مشكلي در حال و آينده بر نخواهيد خورد

  . مشتريانتان به ارمغان آوريد

  .كوتاهترين مسير ممكن را براي سيم كشي انتخاب كنيد �

ها استفاده نماييد راي جاي دادن سيمازشيارهاي روي پروفيل ها ب �

سيم ها را طوري عبور دهيد تا خللي در حركت درب و هانگرها ايجاد نشود �
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نصب چشم  .20

پس از نصب كاور داخلي درب را در حالت بسته قرار مي

چشم دروني(داخلي

براي تنظيمات زاويه و برد سنسور به 

  .نماييد

  

  

  

بررسي نهايي .21
  

منظور از هموار سازي اين است كه عملكرد سيستم را پس از اتصال به برق بررسي نماييم و اگر در باز و بسته شدن 

درب اتوماتيك خللي ايجاد شده باشد آنرا بر طرف نماييم 

درب در حالت اتوماتيك است

مشكلي در حال و آينده بر نخواهيد خورد

مشتريانتان به ارمغان آوريد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             

 

Status  PIN  
EMERGENCY KEY  Output 1 

 EMERGENCY KEY Output 2 

Battery  (+) Input  3 

Battery  )-(  Input  4 

AIR –NO  (max 10A)  Output 5 

AIR –COM  (max 10A)  Output 6 

AIR – NC  (max 10A)  Output 7  

+24 AUX Output 8 

+24 AUX  Output 9 

   10 

   11 

IN Sensor command(NO)  Input 12 

IN Sensor command(NO)  Input 13 

IN Sensor power(+24)  Output 14 

IN Sensor power(  Output 15 

OUT Sensor command(NO)  Input 16 

OUT Sensor command(NO)  Input 17 

OUT Sensor power(+24)  Output 18 

OUT Sensor power(  Output 19 

EMERGENCY command(NO or NC)  Input 20 

EMERGENCY power(+24)  Output 21 

EMERGENCY power(  Output 22 

مي باشد ، چنانچه شما جهت راه اندازي 

داشته باشيد مي توانيد از اين خروجي به عنوان منبع 

در اين مرحله نهايت دقت را اعمال نماييد چراكه وسيله ي مصرفي بايد مورد تأييد شركت 

  .)مي باشد
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 ها مدار كنترل تنظيمات و راه اندازينحوه ي 

NEW NISA    

  Description توضيحات
EMERGENCY KEY

EMERGENCY KEY

Battery 

Battery 

NO  (max 10A)

COM  (max 10A)

NC  (max 10A)

+24 AUX

+24 AUX

IN Sensor command(NO)

IN Sensor command(NO)

IN Sensor power(+24)  تغذيه مثبت سنسور دروني

IN Sensor power(-24)  تغذيه منفي سنسور دروني

OUT Sensor command(NO)

OUT Sensor command(NO)

OUT Sensor power(+24)  تغذيه مثبت سنسور بيروني

OUT Sensor power(-24) تغذيه منفي سنسور بيروني

   EMERGENCY command(NO or NC)  فرمان سنسور بين دو لنگه

EMERGENCY power(+24)  تغذيه مثبت سنسور بين دو لنگه

EMERGENCY power(-24) بين دو لنگه

مي باشد ، چنانچه شما جهت راه اندازي  AUXولت  24مربوط به برق 9و8با توجه به موارد ذكر شده در فوق پين هاي 

داشته باشيد مي توانيد از اين خروجي به عنوان منبع  24با ولتاژ  mA 200به جريان و بكارگيري وسيله اي نياز 

در اين مرحله نهايت دقت را اعمال نماييد چراكه وسيله ي مصرفي بايد مورد تأييد شركت ( .تغذيه استفاده نماييد

مي باشدهمكار گرامي غير اينصورت كليه عواقب جانبي به عهده ي شما 
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نحوه ي  .1

 
A. NEW NISA CU 

 

  كليد اضطراري

    كليد اضطراري

  ورودي باطري مثبت
    ورودي باطري منفي    

  تيغه باز پرده هوا
  مشترك پرده هوا    
  تيغه بسته پرده هوا    
        

    

    

    

  فرمان سنسور دروني
  فرمان سنسور دروني    
تغذيه مثبت سنسور دروني    
تغذيه منفي سنسور دروني    
  فرمان سنسور بيروني    
  فرمان سنسور بيروني    
تغذيه مثبت سنسور بيروني    
تغذيه منفي سنسور بيروني    
فرمان سنسور بين دو لنگه    
تغذيه مثبت سنسور بين دو لنگه    
بين دو لنگه سنسور منفيتغذيه     

   

با توجه به موارد ذكر شده در فوق پين هاي 

و بكارگيري وسيله اي نياز 

تغذيه استفاده نماييد

غير اينصورت كليه عواقب جانبي به عهده ي شما در  گيرد،قرار 



             

 

كورس گيري اوليه انجام  )براي راه اندازي اوليه حتماً بايد از برق شهري استفاده كرد

مي شود،در واقع درب به آرامي باز شده بعد از برخورد لتهاي متحرك به استوپرها ايست كرده و سپس شروع به بسته شدن 

در زمان .بعد از كورس اوليه تست سرعت انجام مي شود

اگر در اين مرحله لت ها تا انتها رفته و يا درب 

لذا نياز است تا ميزان سرعت بازشو و بسته 

روي مدار  Enterنوي تنظيمات دكمه جهت وارد شدن به م

روي مدار كنترل منوي مورد نظر خود را كه با 

را زده تا اعداد  Interجهت تغييرات هر آيتم مجدد دكمه 

عدد مورد نظر را انتخاب نموده و براي تأييد 

مي توانيد از منوي تنظيمات خارج شده و عملكرد 

         Operation  F     

Speed-Open F-01 

Speed-Close  F-02 

Wait  F-03  

Slow F-04  

Half  Open  F-05  

Motor Direction  F-06  

Lock Direction  F-07  

Motor Sensor  F-08  

Lock Type F-09  

Air  F-10  

Once  F-11  

Speed-Close-Return  F-12  

Accelarate-P  F-13  

Accelarate-N  F-14  

Break Open  F-15  

Break Close  F-16  

Speed Koors  F-17  

Prevent  F-18  

Present Open  F-19  

Present_Prevent_END  F-20  

Check For Open  F-21  

Force  F-22  

Proshut  

       Installation Guide Automatic Sliding Door  

CU NEW NISA 

براي راه اندازي اوليه حتماً بايد از برق شهري استفاده كرد(زمانيكه مدار كنترل را روشن مي كنيد

مي شود،در واقع درب به آرامي باز شده بعد از برخورد لتهاي متحرك به استوپرها ايست كرده و سپس شروع به بسته شدن 

بعد از كورس اوليه تست سرعت انجام مي شود).در اين مرحله ميزان بازشوي درب شما تعريف مي شود

اگر در اين مرحله لت ها تا انتها رفته و يا درب .كل بازشوي شما باشد% 80درب مي بايست تست سرعت،ميزان بازشوي 

لذا نياز است تا ميزان سرعت بازشو و بسته ،ضربه مي زند در باز و بسته شدن هاي آتي نيز ضربه زدن تكرار خواهد شد 

جهت وارد شدن به م.تا به عملكرد مطلوب دست يابيد شدن درب را كاهش دهيد

روي مدار كنترل منوي مورد نظر خود را كه با   Up, Downسپس بوسيله ي دكمه هاي  داشتهثانيه نگه 

جهت تغييرات هر آيتم مجدد دكمه .انتخاب نماييدمشخص شده است )F22الي 

عدد مورد نظر را انتخاب نموده و براي تأييد   Up, Downقابل تنظيم باشد سپس بوسيله دكمه هاي  Fتعريف شده براي هر 

مي توانيد از منوي تنظيمات خارج شده و عملكرد   testاكنون با زدن  دكمه . رابزنيد  Interدكمه  و ذخيره تغييرات

  .درب را مشاهده نماييد

             حدود     عملکرد                      

 20-1  سرعت بازشدن

 18-1  سرعت بسته شدن

  9-0  بسته شدنمدت زمان انتظار براي 

 5-1  بعد ترمز لت هاسرعت آهسته 

 80-50  درصد نيم بازشو

 1-0  جهت موتور

 1-0  جهت قفل

 1-0  سنسور موتور

 1-0  نوع قفل

 1-0  پرده هوا

 1-0  ريموت Cتنظيمات دكمه 

 5-1  سرعت بسته شدن زمانيكه مانع بين درب باشد

 255-1  شتاب مثبت

 255-1  شتاب منفي

 150-30  مقدار مسافت سرعت آهسته در باز شدن

 150-30  مسافت سرعت آهسته دربسته شدنمقدار 

 10-2  سرعت كورس گيري

 1-0  مانع بين درب مانده

 100-90  درصد بازشدن كامل درب

 10-1  درصد ماندن مانع بين درب و برگشتن درب

 255-10  زمان به ثانيه جهت فشار به درب در حال آماده بكار

 1-0  قفل گيربكسي
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I.  تنظيماتCU

  

زمانيكه مدار كنترل را روشن مي كنيد

مي شود،در واقع درب به آرامي باز شده بعد از برخورد لتهاي متحرك به استوپرها ايست كرده و سپس شروع به بسته شدن 

در اين مرحله ميزان بازشوي درب شما تعريف مي شود.(مي كند

تست سرعت،ميزان بازشوي 

ضربه مي زند در باز و بسته شدن هاي آتي نيز ضربه زدن تكرار خواهد شد 

شدن درب را كاهش دهيد

ثانيه نگه  3 به مدت كنترل را

الي  F0 از ( Fحرف 

تعريف شده براي هر 

و ذخيره تغييراتنهايي 

درب را مشاهده نماييد

  
               پيش فرض

سرعت بازشدن  10

سرعت بسته شدن  8

مدت زمان انتظار براي   2

سرعت آهسته   2

درصد نيم بازشو  50

جهت موتور  0

جهت قفل  0

سنسور موتور  1

نوع قفل  0

پرده هوا  0

تنظيمات دكمه   0

سرعت بسته شدن زمانيكه مانع بين درب باشد  3

شتاب مثبت  10

شتاب منفي  250

مقدار مسافت سرعت آهسته در باز شدن  80

مقدار   80

سرعت كورس گيري  4

مانع بين درب مانده  1

درصد بازشدن كامل درب  98

درصد ماندن مانع بين درب و برگشتن درب  4

زمان به ثانيه جهت فشار به درب در حال آماده بكار  30

قفل گيربكسي  1

  
  



             

 

 ONآن اگر در حالت  1كليد شماره  .وضعيتي تعبيه شده است 

قفل سيستم نيز عمل كرده و درب قفل مي شود در غير اين صورت تنها با زدن دكمه 

كه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري باز مي شود و با 

كه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري بسته مي شود و با 

واحد كمتر از  1حداقل مي بايست سرعت بسته شدن 

.        بسته شدن درب بعد از اينكه درب كامل باز مي شود و لت ها به ايست كامل مي رسد

با افزايش عددي آن لت ها بعد از ترمز با سرعت بيشتري 

  .مي باشدمتغير ميزان بازشوي درب % 80

در نظر داشته باشيد (.در صورتيكه دور موتور سيستم شما عكس شده است با اين منو مي توان آن را اصالح كرد 

شما مي بايست به سمت بازشدن حركت كند در غير 

F06  به آن را  را نمايش مي دهد 0عدد شما

ريموت كنترل قفل درب باز شده و با زدن 

 نمايش داده مي شود آنرا 1اگر عدد .را چك نماييد

برسد حركت موتور توسط  C °120زمانيكه دماي موتور به باالي 

با .مي كند كه اين امر باعث جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي به موتور خواهد شد

قفل اينترالك  مجهز به تور و در صورتيكه مو

  .تنظيم نماييد 1پرده هوا مي باشد اين منو را روي عدد 
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وضعيتي تعبيه شده است 2روي برد اين نوع از مدار كنترل يك عدد ديپ سوئيچ 

قفل سيستم نيز عمل كرده و درب قفل مي شود در غير اين صورت تنها با زدن دكمه  ،بعد از هربار بسته شدن درب

  .رزرو است 2كليد شماره .ريموت كنترل درب قفل مي شود

كه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري باز مي شود و با  سرعت هنگام باز شدن درب مي باشد

  )1- 20عددي بين (.يابد سرعت بازشدن نيز كاهش مي

كه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري بسته مي شود و با  سرعت هنگام بسته شدن درب مي باشد

سرعت بسته شدن  نماييددقت  .كاهش آن سرعت بسته شدن نيز كاهش مي يابد

  )1-18عددي بين (.سرعت بازشوي شما باشد

بسته شدن درب بعد از اينكه درب كامل باز مي شود و لت ها به ايست كامل مي رسدمدت زمان انتظار براي 

  

با افزايش عددي آن لت ها بعد از ترمز با سرعت بيشتري .سرعت درب بعد از حيطه ي ترمز را مشخص مي كند

  )2- 5عددي بين ( .حركت كرده و با كاهش آن سرعت كاهش مي يابد

80الي % 50درصد بازشوي درب در حالت زمستانه را مشخص مي كند كه از 

50(  

در صورتيكه دور موتور سيستم شما عكس شده است با اين منو مي توان آن را اصالح كرد 

شما مي بايست به سمت بازشدن حركت كند در غير  بهميشه بعد از روشن كردن مدار كنترل بوسيله كليد كلنگي در

F06براي تغيير دور موتور اگر )شده است اينصورت دور موتور سيستم شما عكس

  .نماييد 0مي باشد آنرا  1و در صورتيكه 

ريموت كنترل قفل درب باز شده و با زدن  Dشده است ،يعني با زدن دكمهچنانچه عملكرد قفل شما بالعكس 

را چك نماييد F07 منويبراي اصالح آن  ريموت كنترل درب قفل مي شود،

  .نماييد تنظيم 1روي  و در غير اينصورت آنرا

زمانيكه دماي موتور به باالي ،داراي سنسور دمايي مي باشند  ي دانكر

مي كند كه اين امر باعث جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي به موتور خواهد شدكنترل شده و استوپ 

  .اين منو مي توان فرمان فوق را فعال يا غيرفعال كرد

و در صورتيكه مو 0قفل الكترومكانيكي مي باشد عدد  يدر صورتيكه سيستم شما دارا

  .را انتخاب نماييد

پرده هوا مي باشد اين منو را روي عدد سيستم در صورتيكه سيستم شما متصل به 
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روي برد اين نوع از مدار كنترل يك عدد ديپ سوئيچ 

بعد از هربار بسته شدن دربباشد 

D ريموت كنترل درب قفل مي شود

  

F01  :سرعت هنگام باز شدن درب مي باشد

سرعت بازشدن نيز كاهش ميكاهش آن 

  

F02  :سرعت هنگام بسته شدن درب مي باشد

كاهش آن سرعت بسته شدن نيز كاهش مي يابد

سرعت بازشوي شما باشد

  

F03  : مدت زمان انتظار براي

  )0- 9عددي بين (

  

F04  :سرعت درب بعد از حيطه ي ترمز را مشخص مي كند

حركت كرده و با كاهش آن سرعت كاهش مي يابد

  

F05  : درصد بازشوي درب در حالت زمستانه را مشخص مي كند كه از

50- 80عددي بين ( 

  

F06  : در صورتيكه دور موتور سيستم شما عكس شده است با اين منو مي توان آن را اصالح كرد

هميشه بعد از روشن كردن مدار كنترل بوسيله كليد كلنگي در

اينصورت دور موتور سيستم شما عكس

و در صورتيكه  تغيير داده 1

  

F07  : چنانچه عملكرد قفل شما بالعكس

ريموت كنترل درب قفل مي شود، Aدكمه

و در غير اينصورت آنرا تغيير داده 0 به

  
F08  :ي دانكرموتورها

كنترل شده و استوپ  مدار فرمان

اين منو مي توان فرمان فوق را فعال يا غيرفعال كرد

  
F09  :در صورتيكه سيستم شما دارا

را انتخاب نماييد 1است عدد 

  

F10  : در صورتيكه سيستم شما متصل به

  



             

 

ريموت كنترل در حالت معمول سيستم روي حالت دائم باز مي رود،در صورتيكه تمايل داريد با 

اين منو  عدد درب روي حالت دائم باز رود

با يك سرعت خاص  ثانيه  2بعد ازهنگام بسته شدن درب چنانچه مانع بين درب باشد لتهاي متحرك برگشته و 

  .هر چه مقدار عددي اين منو را افزايش دهيد لت ها بعد از برگشت با سرعت بيشتري بسته مي شود

هر چه مقدار عددي اين .به حركت تا رسيدن به حداكثر سرعت مي باشد

  )1-255عددي بين 

  )1- 255عددي بين ( .ها بعد ازحيطه ترمز تا ايست كامل لت ها مي باشد

هنگام بازشدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد تا 

مسافت را با سرعت كمتري هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي 

ن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد 

افت را با سرعت هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي مس

رل سيستم شروع به كورس گيري مي كند،لت ها به آهستگي باز شده تا انتها رفته و 

حركت لت ها در اين  را افزايش دهيم سرعت

تنظيم كنيم به هنگام بسته شدن درب چنانچه مانعي بين لت ها قرار 

زمانيكه سرعت لت ها بعد از تنظيم شود 

، در صورتيكه تمايل داريد لت كندكورس اوليه مشخص مي 

ميزان بازشو را در اختيار داشته باشيد ،مي توان عدد اين منو را از 

مانع بين كننده ماكزيمم اندازه  تعييناين عدد 

تنظيم نماييد اگر هنگام بسته شدن مانعي 

  .و در همان مكان مي ايستد 

جهت ايمني بيشتر و جلوگيري از ماندن فاصله بين لت هاي متحرك، سيستم بطور اتوماتيك هر چند ثانيه يكبار 

   .تعيين مي كنيد حركتشما با اين منو بازه ي زماني مورد نظرتان را جهت اين 
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ريموت كنترل در حالت معمول سيستم روي حالت دائم باز مي رود،در صورتيكه تمايل داريد با  Cبا زدن دكمه 

درب روي حالت دائم باز رود ،ثانيه 3زدن اين دكمه درب يكبار باز و بسته شده و با نگه داشتن آن به مدت 

   .تنظيم نماييد

هنگام بسته شدن درب چنانچه مانع بين درب باشد لتهاي متحرك برگشته و 

هر چه مقدار عددي اين منو را افزايش دهيد لت ها بعد از برگشت با سرعت بيشتري بسته مي شود

  

به حركت تا رسيدن به حداكثر سرعت مي باشدشتاب مثبت يا شتاب لتها بعد از شروع 

عددي بين ( .منو را افزايش دهيد لت ها با شتاب بيشتري شروع به حركت مي كنند

ها بعد ازحيطه ترمز تا ايست كامل لت ها مي باشد شتاب منفي يا شتاب لت

هنگام بازشدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد تا 

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي 

  )30-150عددي بين 

ن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد هنگام بسته شد

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي مس

  )30- 150عددي بين ( .ندكمتري طي    مي ك

رل سيستم شروع به كورس گيري مي كند،لت ها به آهستگي باز شده تا انتها رفته و بعد از روشن شدن مدار كنت

را افزايش دهيم سرعت F17هر چه مقدار .از برخورد با استوپرها شروع به بسته شدن مي كند

  )2-10عددي بين ( .عملكرد افزايش مي يابد

تنظيم كنيم به هنگام بسته شدن درب چنانچه مانعي بين لت ها قرار  1اگر مقدار عددي اين منو را روي عدد 

تنظيم شود  0بگيرد ،لت ها بدون فشار آوردن به مانع بر گشته و در صورتيكه روي عدد 

  لت ها برمي گردد، برسدبرخورد به مانع به صفر 

كورس اوليه مشخص مي  را نسبت به ميزان بازشو دربازشوي درب شما 

ميزان بازشو را در اختيار داشته باشيد ،مي توان عدد اين منو را از % 100قبل از برخورد به استوپرها بايستد و كمتر از 

  .ميزان بازشو كاهش داد

اين عدد .مي باشد 10الي  1عدد نمايش داده شده روي اين منو عددي از 

تنظيم نماييد اگر هنگام بسته شدن مانعي  2را روي  F20درب براي برگشت لت ها مي باشد، بطور مثال در صورتيكه 

و در همان مكان مي ايستد  لت ها برنگشته.بين لت ها باشد سانتي متر

جهت ايمني بيشتر و جلوگيري از ماندن فاصله بين لت هاي متحرك، سيستم بطور اتوماتيك هر چند ثانيه يكبار 

شما با اين منو بازه ي زماني مورد نظرتان را جهت اين .فشاري را به لت ها مي آورد

-10(  
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F11  :  با زدن دكمه

زدن اين دكمه درب يكبار باز و بسته شده و با نگه داشتن آن به مدت 

تنظيم نماييد 1را روي 

  

F12  : هنگام بسته شدن درب چنانچه مانع بين درب باشد لتهاي متحرك برگشته و

هر چه مقدار عددي اين منو را افزايش دهيد لت ها بعد از برگشت با سرعت بيشتري بسته مي شود.بسته  مي شود

  )1- 5عددي بين ( 

  

F13  : شتاب مثبت يا شتاب لتها بعد از شروع

منو را افزايش دهيد لت ها با شتاب بيشتري شروع به حركت مي كنند

  

F14  :شتاب منفي يا شتاب لت

  

F15  : هنگام بازشدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد تا

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي .به صفر برسد

عددي بين ( .دطي مي كن

  

F16  :هنگام بسته شد

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي مس.تا به صفر برسد

كمتري طي    مي ك

  

F17  :بعد از روشن شدن مدار كنت

از برخورد با استوپرها شروع به بسته شدن مي كند عدب

عملكرد افزايش مي يابد

  

F18  : اگر مقدار عددي اين منو را روي عدد

بگيرد ،لت ها بدون فشار آوردن به مانع بر گشته و در صورتيكه روي عدد 

برخورد به مانع به صفر 

  

F19  :بازشوي درب شما  حداكثر

قبل از برخورد به استوپرها بايستد و كمتر از ها 

ميزان بازشو كاهش داد% 90تا % 99

  

F20  : عدد نمايش داده شده روي اين منو عددي از

درب براي برگشت لت ها مي باشد، بطور مثال در صورتيكه 

سانتي متر2حداكثر بطول 

  

F21  : جهت ايمني بيشتر و جلوگيري از ماندن فاصله بين لت هاي متحرك، سيستم بطور اتوماتيك هر چند ثانيه يكبار

فشاري را به لت ها مي آورد

10-255عددي بين (



             

 

  .تنظيم نماييد 1در صورتيكه موتور شما داراي قفل گيربكسي مي باشد اين منو را روي عدد 

  .نماييد  Enterرا انتخاب نموده و 

Description  Error   

Enternal Error E00 

AC Failed E01 

24V  Failed E02 

Motor Error E03 

Encoder Error E04 

Lock Error E05 

Encoder Palse Error E06 

Motor Very Hot E07 

Low Voltage E08 

Motor Current E09 

No Movement E10 

Close Abort E11 

است و  رخ داده) مربوط به مدار كنترل

نمايش داده اين خطا ،كنار كيلد پاور مدار كنترل شما بسوزد

اتصالي داشته باشدو  و يا سنسور بين دو لنگه

تصل نمي باشد و يا يكي از به مدار كنترل م

ATX قطعي داشته باشد.  

اين وجود مشكل در قسمت انكودر موتور،
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در صورتيكه موتور شما داراي قفل گيربكسي مي باشد اين منو را روي عدد 

را انتخاب نموده و  F0در صورت تمايل جهت برگشت به تنظيمات كارخانه منوي 

CU NEW NISA 

  توضيحات

  برق شهر موجود نمي باشد

  

  انكودر متصل نمي باشد

  انكودر متصل مي باشد ولي پالسي دريافت نمي گردد

  اندازه داغ شده است

  بار بسته شدن برطرف نشده است 6مانع بين درب مانده و بعد از 

مربوط به مدار كنترل(را نمايش مي دهد يك خطاي داخلي  E00در صورتيكه مدار كنترل شما 

  .جهت برطرف سازي آن بايد مدار كنترل را به شركت ارسال نماييد

كنار كيلد پاور مدار كنترل شما بسوزد 1.5Aدر صورتيكه برق شهري قطع باشد و يا فيوز 

و يا سنسور بين دو لنگه در صورتيكه كابل هاي مربوط به تغذيه چشم هاي داخلي و بيروني

  . جابجا زده شود كابل هاي تحريك و تغذيه چشم ها 

به مدار كنترل م) پين 4كابل (را نمايش مي دهد كابل موتور  E03اگر سيستم شما 

ATXو با ممكن است سوكت سيم هاي سفيد رنگ مربوط به سنسور موتور قطعي دارد

  .كابل مي باشدو يا قطعي در اين كابل انكودر اين خطا بيانگر متصل نبودن 

وجود مشكل در قسمت انكودر موتور،و يا در صورت قطعي در كابل انكودرو يا وصل نبودن كابل برق موتور 

  .خطا نمايش داده مي شود
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F22  : در صورتيكه موتور شما داراي قفل گيربكسي مي باشد اين منو را روي عدد

  

  

در صورت تمايل جهت برگشت به تنظيمات كارخانه منوي 

  

II.  خطاهاي CU

  

  

  خطاي داخلي

برق شهر موجود نمي باشد

  ولت 24خطاي 

  موتور وصل نمي باشد

انكودر متصل نمي باشد

  خطاي قفل

انكودر متصل مي باشد ولي پالسي دريافت نمي گردد

اندازه داغ شده استموتور بيش از 

  ولتاژ ورودي كم است

  خطا در جريان موتور

  درب حركت نمي كند

مانع بين درب مانده و بعد از 

 

 

 

E00  : در صورتيكه مدار كنترل شما

جهت برطرف سازي آن بايد مدار كنترل را به شركت ارسال نماييد

  

E01  : در صورتيكه برق شهري قطع باشد و يا فيوز

  .مي شود

  

E02  :در صورتيكه كابل هاي مربوط به تغذيه چشم هاي داخلي و بيروني

كابل هاي تحريك و تغذيه چشم ها يا 

  

E03  : اگر سيستم شما

سيم هاي سفيد رنگ مربوط به سنسور موتور قطعي دارد

  

E04  : اين خطا بيانگر متصل نبودن

  

E06  : در صورت قطعي در كابل انكودرو يا وصل نبودن كابل برق موتور

خطا نمايش داده مي شود



             

 

تا دماي موتور  درب عملكردي نداشته

  ).ولت رسيده است 200سيستم به زير 

اگر به هنگام راه اندازي سيستم اين خطا وجود داشت و بعد از چند ثانيه برطرف گرديد، سيستم هيچگونه 

  . قرمز يا مشكي مربوط به برق موتور شما قطعي دارد

و  و مانع از حركت درب شده است درب هيچ حركتي ندارد به عنوان مثال قفل سيستم پشت باله هانگرگير كرده

  .را نمايش مي دهد E11مرتبه باز و بسته شدن برطرف نشود سيستم شما 

،نحوه ي سيم بندي و راه اندازي در ذيل 

 .تنظيم مي شود

روي  7*2بوسيله يك كابل رابط به باكس 

   :از سمت چپ به ترتيب بيانگر حالت هاي زير است

در زمان  .بيانگر خطا و ارور مي باشد)قرمز رنگ

شماره خطا را مشخص مي  LEDها درحالت چشمك زدن مي باشد مجموع اعداد هر دو 

رخ داده  10و به رنگ قرمز است،در سيستم شما خطاي شماره 
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درب عملكردي نداشتهاين خطا بيانگر داغ شدن بيش از حد موتور شما مي باشد كه در اين مورد 

  .كاهش يافته و به دماي مطلوب برسد

سيستم به زير ولتاژ برق ورودي (افت ولتاژ در برق ورودي سيستم شما رخ داده است 

اگر به هنگام راه اندازي سيستم اين خطا وجود داشت و بعد از چند ثانيه برطرف گرديد، سيستم هيچگونه 

قرمز يا مشكي مربوط به برق موتور شما قطعي دارداما در صورت برطرف نشدن خطا يكي از كابل هاي 

درب هيچ حركتي ندارد به عنوان مثال قفل سيستم پشت باله هانگرگير كرده

  .يا هانگرهاي شما بيش از حد سفت مي باشد

مرتبه باز و بسته شدن برطرف نشود سيستم شما  6اگر مانعي بين درب باشد و بعد از 

،نحوه ي سيم بندي و راه اندازي در ذيل  BMSبه منظور استفاده از قابليت ست شدن مدار كنترل با دستگاه هاي 

  :شرح داده شده است

 .مشترك است 4تا  1مي باشد و بين پين هاي  COMپين شماره صفر ،پين 

 حالت اتوماتيك

 حالت دائم باز

 حالت دائم بسته

تنظيم مي شود F11حالت باز دائم يا يكبار بازشدن درب كه توسط منوي 

(LED Indicator : 

بوسيله يك كابل رابط به باكس  كهبوده  LEDعدد  6دارايو  مي شودنصب شما روي كاور سيستم 

از سمت چپ به ترتيب بيانگر حالت هاي زير استها  LED.مداركنترل متصل مي شود

  حالت اتوماتيك

  )چشم بيروني غير فعال است

  )كليه سنسورها غير فعال است

  زمستانه يا نيم بازشو

قرمز رنگ(هاي چشمك زن  LEDنمايانگر وضعيت فعلي درب و 

ها درحالت چشمك زدن مي باشد مجموع اعداد هر دو  LEDاز  عدد

و به رنگ قرمز است،در سيستم شما خطاي شماره   چشمك زن  4و6شماره  LEDبه عنوان مثال چنانچه 
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E07  : اين خطا بيانگر داغ شدن بيش از حد موتور شما مي باشد كه در اين مورد

كاهش يافته و به دماي مطلوب برسد

  

E08   : افت ولتاژ در برق ورودي سيستم شما رخ داده است

 

E09 :  اگر به هنگام راه اندازي سيستم اين خطا وجود داشت و بعد از چند ثانيه برطرف گرديد، سيستم هيچگونه

اما در صورت برطرف نشدن خطا يكي از كابل هاي . مشكلي ندارد

  

E10  :درب هيچ حركتي ندارد به عنوان مثال قفل سيستم پشت باله هانگرگير كرده

يا هانگرهاي شما بيش از حد سفت مي باشد

  

E11  : اگر مانعي بين درب باشد و بعد از

  

III. BMS 
 

به منظور استفاده از قابليت ست شدن مدار كنترل با دستگاه هاي 

شرح داده شده است

پين شماره صفر ،پين  .1

حالت اتوماتيك:  1پين صفر و  .2

حالت دائم باز:  2پين صفر و  .3

حالت دائم بسته:  3پين صفر و  .4

حالت باز دائم يا يكبار بازشدن درب كه توسط منوي :  4پين صفر و  .5

  

IV. نمايشگر ndicator)

  

روي كاور سيستم  نمايشگر

مداركنترل متصل مي شود

حالت اتوماتيك.1

چشم بيروني غير فعال است(يكسو تردد.2

  باز دائم.3

كليه سنسورها غير فعال است(قفل.4

زمستانه يا نيم بازشو.5

  باطري.6

  

LED نمايانگر وضعيت فعلي درب و  هاي ثابت

عدد2 ارور اگر همزمان 

به عنوان مثال چنانچه .كند

  .است

  

  



             

 

كورس گيري اوليه انجام  )اوليه حتماً بايد از برق شهري استفاده كرد

مي شود،در واقع درب به آرامي باز شده بعد از برخورد لتهاي متحرك به استوپرها ايست كرده و سپس شروع به بسته شدن 

ثانيه نگه داريد سپس بوسيله ي دكمه هاي 

 F0  اليF11( انتخاب مشخص شده است

له قابل تنظيم باشد سپس بوسي Fرا زده تا اعداد تعريف شده براي هر 

اكنون با . رابزنيد  Interعدد مورد نظر را انتخاب نموده و براي تأييد نهايي و ذخيره تغييرات دكمه 

  .مي توانيد از منوي تنظيمات خارج شده و عملكرد درب را مشاهده نماييد

Status  PIN  
EMERGENCY KEY  Output 1 

EMERGENCY KEY Output 2 

   3 

    4 

LOCK Output 5 

LOCK Output 6 

IN Sensor command(NO)  Input 7 

IN Sensor command(NO)  Input 8 

IN Sensor power(+24)  Output 9 

IN Sensor power(  Output 10 

OUT Sensor command(NO)  Input 11 

OUT Sensor command(NO)  Input 12 

OUT Sensor power(+24)  Output 13 

OUT Sensor power(  Output 14 

EMERGENCY command(NO or NC)  Input 15 

EMERGENCY power(+24)  Output 16 

EMERGENCY power(  Output 17 

Battery  (+) Input  18 

    19 

Battery  )-(  Input  20 
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NISA 

  CU NISA تنظيمات

اوليه حتماً بايد از برق شهري استفاده كردبراي راه اندازي (زمانيكه مدار كنترل را روشن مي كنيد

مي شود،در واقع درب به آرامي باز شده بعد از برخورد لتهاي متحرك به استوپرها ايست كرده و سپس شروع به بسته شدن 

ثانيه نگه داريد سپس بوسيله ي دكمه هاي  3روي مدار كنترل را  Enterجهت وارد شدن به منوي تنظيمات دكمه 

 F0از ( Fروي مدار كنترل منوي مورد نظر خود را كه با حرف 

را زده تا اعداد تعريف شده براي هر  Interجهت تغييرات هر آيتم مجدد دكمه 

Up, Down  عدد مورد نظر را انتخاب نموده و براي تأييد نهايي و ذخيره تغييرات دكمه

مي توانيد از منوي تنظيمات خارج شده و عملكرد درب را مشاهده نماييد

  Description توضيحات
EMERGENCY KEY

EMERGENCY KEY

Sensor command(NO)

IN Sensor command(NO)

IN Sensor power(+24)  تغذيه مثبت سنسور دروني

IN Sensor power(-24)  تغذيه منفي سنسور دروني

OUT Sensor command(NO)

OUT Sensor command(NO)

OUT Sensor power(+24)  تغذيه مثبت سنسور بيروني

OUT Sensor power(-24) تغذيه منفي سنسور بيروني

   EMERGENCY command(NO or NC)  فرمان سنسور بين دو لنگه

EMERGENCY power(+24)  تغذيه مثبت سنسور بين دو لنگه

EMERGENCY power(-24) بين دو لنگه

Battery 

Battery 
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B. NISA CU

  

I. تنظيمات

  

زمانيكه مدار كنترل را روشن مي كنيد

مي شود،در واقع درب به آرامي باز شده بعد از برخورد لتهاي متحرك به استوپرها ايست كرده و سپس شروع به بسته شدن 

جهت وارد شدن به منوي تنظيمات دكمه .مي كند

Up, Down   روي مدار كنترل منوي مورد نظر خود را كه با حرف

جهت تغييرات هر آيتم مجدد دكمه .نماييد

 Up, Downدكمه هاي 

مي توانيد از منوي تنظيمات خارج شده و عملكرد درب را مشاهده نماييد  testزدن  دكمه 

  كليد اضطراري

    كليد اضطراري 

    

    

  قفل
  قفل    
  فرمان سنسور دروني    
  فرمان سنسور دروني    
تغذيه مثبت سنسور دروني    
تغذيه منفي سنسور دروني    
  فرمان سنسور بيروني    
  بيرونيفرمان سنسور     
تغذيه مثبت سنسور بيروني    
تغذيه منفي سنسور بيروني    
فرمان سنسور بين دو لنگه    
تغذيه مثبت سنسور بين دو لنگه    
بين دو لنگه منفي سنسورتغذيه     

  ورودي باطري مثبت 
        

    ورودي باطري منفي



             

 

و با كاهش  شدهكه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري باز 

هنگام بازشدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد تا 

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي مسافت را با سرعت آهسته 

كه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري بسته مي شود و با 

واحد كمتر از  1حداقل مي بايست سرعت بسته شدن 

هنگام بسته شدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد 

مسافت را با سرعت هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي 

. بسته شدن درب بعد از اينكه درب كامل باز مي شود و لت ها به ايست كامل مي رسد

با افزايش عددي آن لت ها بعد از ترمز با سرعت بيشتري 

در نظر داشته باشيد (.در صورتيكه دور موتور سيستم شما عكس شده است با اين منو مي توان آن را اصالح كرد 

شما مي بايست به سمت بازشدن حركت كند در غير 

           Operation  F     

Speed-Open F-01 

Break Open F-02 

Speed-Close F-03  

Break Close F-04  

Wait F-05  

Speed-Low F-06  

Motor  Direction F-07  

Half  Open F-08  

Telescopic enable F-09  

Motor  Sensor F-10  

Air Blind F-11  
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كه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري باز  سرعت هنگام باز شدن درب مي باشد

  )1-9عددي بين (.آن سرعت بازشدن نيز كاهش مي يابد

هنگام بازشدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد تا 

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي مسافت را با سرعت آهسته 

  )1-7عددي بين 

كه با افزايش مقدار عددي آن درب با سرعت بيشتري بسته مي شود و با  سرعت هنگام بسته شدن درب مي باشد

سرعت بسته شدن  نماييددقت  .كاهش آن سرعت بسته شدن نيز كاهش مي يابد

  )1- 9عددي بين .(اشدبشما درب 

هنگام بسته شدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد 

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي 

  )1-7عددي بين ( .د

بسته شدن درب بعد از اينكه درب كامل باز مي شود و لت ها به ايست كامل مي رسدر براي مدت زمان انتظا

         

با افزايش عددي آن لت ها بعد از ترمز با سرعت بيشتري .سرعت درب بعد از حيطه ي ترمز را مشخص مي كند

   .حركت كرده و با كاهش آن سرعت كاهش مي يابد

در صورتيكه دور موتور سيستم شما عكس شده است با اين منو مي توان آن را اصالح كرد 

شما مي بايست به سمت بازشدن حركت كند در غير  بهميشه بعد از روشن كردن مدار كنترل بوسيله كليد كلنگي در

  )اينصورت دور موتور سيستم شما عكس شده است

             حدود     عملکرد                      

 20-1  سرعت بازشدن

 18-1  ترمز بازشدن

  9-0  سرعت بسته شدن

 5-1  ترمز بسته شدن

 80-50  مدت زمان انتظار براي باز شدن

 1-0  سرعت آهسته

 1-0  جهت موتور

 1-0  درصد نيم بازشو

 1-0  درب تلسكوپي

 1-0  سنسور موتور

  0-1 
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F01  :سرعت هنگام باز شدن درب مي باشد

آن سرعت بازشدن نيز كاهش مي يابد

  

F02  : هنگام بازشدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد تا

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي مسافت را با سرعت آهسته .به صفر برسد

عددي بين ( .طي مي كنند

  

F03  :سرعت هنگام بسته شدن درب مي باشد

كاهش آن سرعت بسته شدن نيز كاهش مي يابد

درب سرعت بازشوي 

  

F04  : هنگام بسته شدن درب ، لت ها بعد از پيمودن درصدي از ميزان بازشوي درب ترمز كرده و سرعت كاهش مي يابد

هر چه ميزان عددي اين منو را افزايش دهيم لت ها سريعتر ترمز كرده و مابقي .تا به صفر برسد

دآهسته طي مي كن

  

F05  :مدت زمان انتظا

       )برحسب ثانيه(

  

F06  :سرعت درب بعد از حيطه ي ترمز را مشخص مي كند

حركت كرده و با كاهش آن سرعت كاهش مي يابد

  

F07  : در صورتيكه دور موتور سيستم شما عكس شده است با اين منو مي توان آن را اصالح كرد

هميشه بعد از روشن كردن مدار كنترل بوسيله كليد كلنگي در

اينصورت دور موتور سيستم شما عكس شده است

                        پيش فرض

سرعت بازشدن 4

ترمز بازشدن 3

سرعت بسته شدن 3

ترمز بسته شدن 3

مدت زمان انتظار براي باز شدن 1

سرعت آهسته 5

جهت موتور 1

درصد نيم بازشو 1

درب تلسكوپي 0

سنسور موتور 1

  پرده هوا 0



             

 

نسبت %  80براي  3و  %70براي  2، 60%

  .شود تا شتاب مثبت و منفي درب كاهش يابد

برسد حركت موتور توسط  C °120زمانيكه دماي موتور به باالي 

با .مي كند كه اين امر باعث جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي به موتور خواهد شد

رشته از آن سيم دارند،دو رشته  4ورهاي دانكر 

رشته  2داراي مي باشد كه  جهت تشخيص و دماي موتور استفاده مي گردد،چنانچه موتور شما 

  ).سيم باشد بايد اين گزينه را بر روي غيرفعال قرار داده تا دستگاه سنسور را صرف نظر كند

  .نماييد  Enterرا انتخاب نموده و 

Description  Error   

Enter Error E00 

AC Fail E01 

24V  Failed E02 

Motor Error E03 

Encoder Error E04 

Lock Error E05 

Encoder Palse Error E06 

Motor Very Hot E07 

رخ داده است و ) مربوط به مدار كنترل

كنار كيلد پاور مدار كنترل شما بسوزد،اين خطا نمايش داده 

اتصالي داشته باشدو  و يا سنسور بين دو لنگه

ز به مدار كنترل متصل نمي باشد و يا يكي ا

ATX قطعي داشته باشد.  
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60براي  1 عددشوي درب در حالت زمستانه را مشخص مي كند كه 

  .به كل ميزان بازشوي درب مي باشد

شود تا شتاب مثبت و منفي درب كاهش يابد 1درب تلسكوپي،جهت اين نوع درب ها اين گزينه بايد 

زمانيكه دماي موتور به باالي ،داراي سنسور دمايي مي باشند  ي دانكر

مي كند كه اين امر باعث جلوگيري از هرگونه آسيب احتمالي به موتور خواهد شدكنترل شده و استوپ 

ورهاي دانكر در حالت عادي موت (.اين منو مي توان فرمان فوق را فعال يا غيرفعال كرد

مي باشد كه  جهت تشخيص و دماي موتور استفاده مي گردد،چنانچه موتور شما  NTCسنسور 

سيم باشد بايد اين گزينه را بر روي غيرفعال قرار داده تا دستگاه سنسور را صرف نظر كند

را انتخاب نموده و  F0در صورت تمايل جهت برگشت به تنظيمات كارخانه منوي 

NISA CU 

  توضيحات

  برق شهر موجود نمي باشد

  

  انكودر متصل نمي باشد

  انكودر متصل مي باشد ولي پالسي دريافت نمي گردد

  موتور بيش از اندازه داغ شده است

مربوط به مدار كنترل(را نمايش مي دهد يك خطاي داخلي  E00در صورتيكه مدار كنترل شما 

  .جهت برطرف سازي آن بايد مدار كنترل را به شركت ارسال نماييد

كنار كيلد پاور مدار كنترل شما بسوزد،اين خطا نمايش داده  1.5Aدر صورتيكه برق شهري قطع باشد و يا فيوز 

و يا سنسور بين دو لنگه در صورتيكه كابل هاي مربوط به تغذيه چشم هاي داخلي و بيروني

  .يا كابل هاي تحريك و تغذيه چشم ها  جابجا زده شود 

به مدار كنترل متصل نمي باشد و يا يكي ا) پين 4كابل (را نمايش مي دهد كابل موتور  E03اگر سيستم شما 

ATX ممكن است سوكت ياسيم هاي سفيد رنگ مربوط به سنسور موتور قطعي دارد و 
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F08  :شوي درب در حالت زمستانه را مشخص مي كند كه درصد باز

به كل ميزان بازشوي درب مي باشد

  
F09  : درب تلسكوپي،جهت اين نوع درب ها اين گزينه بايد

  
  

F10  :ي دانكرموتورها

كنترل شده و استوپ  مدار فرمان

اين منو مي توان فرمان فوق را فعال يا غيرفعال كرد

سنسور  مربوط به 

سيم باشد بايد اين گزينه را بر روي غيرفعال قرار داده تا دستگاه سنسور را صرف نظر كند

  

  

در صورت تمايل جهت برگشت به تنظيمات كارخانه منوي 

  

II.  خطاهايCU 

 

 

  خطاي داخلي

برق شهر موجود نمي باشد

  ولت 24خطاي 

  موتور وصل نمي باشد

انكودر متصل نمي باشد

  خطاي قفل

انكودر متصل مي باشد ولي پالسي دريافت نمي گردد

موتور بيش از اندازه داغ شده است

 

E00  : در صورتيكه مدار كنترل شما

جهت برطرف سازي آن بايد مدار كنترل را به شركت ارسال نماييد

  

E01  : در صورتيكه برق شهري قطع باشد و يا فيوز

  .مي شود

  

E02  :در صورتيكه كابل هاي مربوط به تغذيه چشم هاي داخلي و بيروني

يا كابل هاي تحريك و تغذيه چشم ها  جابجا زده شود 

  

E03  : اگر سيستم شما

سيم هاي سفيد رنگ مربوط به سنسور موتور قطعي دارد و 



             

 

ودر موتور،اين و يا وصل نبودن كابل برق موتور و يا وجود مشكل در قسمت انك

اين خطا بيانگر داغ شدن بيش از حد موتور شما مي باشد كه در اين مورد درب عملكردي نداشته تا دماي موتور 

مواجهه با دو فاز شدن و يا هر گونه اتصال داخلي 

  .واهد شدخ

به تفضيل توضيح داده خواهد نيز 

فيوز باطري تعبيه شده  ،جابجا زدن خروجي مثبت و منفي

چنانچه كابل مثبت و منفي جابجا زده شود 

  

ر اينصورت سيستم با برق باطري در غي
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  .اين خطا بيانگر متصل نبودن كابل انكودر و يا قطعي در اين كابل مي باشد

و يا وصل نبودن كابل برق موتور و يا وجود مشكل در قسمت انك در صورت قطعي در كابل انكودر

  .خطا نمايش داده مي شود

اين خطا بيانگر داغ شدن بيش از حد موتور شما مي باشد كه در اين مورد درب عملكردي نداشته تا دماي موتور 

  .كاهش يافته و به دماي مطلوب برسد

  

  

    منبع تغذيه مشترك

مواجهه با دو فاز شدن و يا هر گونه اتصال داخلي  آمپر است كه جهت حفاظت دستگاه در 1.5اين فيوز 

خنروشن  )كليد پاور(1چنانچه اين فيوز سوخته باشد، المپ كليد شماره 

نيز نحوه ي سيم بندي  ، و نحوه تنظيمات  قطعات الكترونيكي تك تك

 

پاور كنار چنانجه باطري به سيستم متصل باشد با خاموش كردن كليد 

سيستم به كار خود ادامه مي دهد و در اين حالت چنانچه 

بر روي برد،   كلنگيبخواهيم سيستم را خاموش نماييم بايد توسط كليد 

  .سيستم  را خاموش كرد

جابجا زدن خروجي مثبت و منفيرت در هنگام مونتاژ باطري در نظر داشته باشيد در صو

چنانچه كابل مثبت و منفي جابجا زده شود  NISA CUالزم به ذكر است در مدارهاي ،برد مدار كنترل مي سوزد

       .له نهايت دقت را اعمال نماييدحميكروكنترلر روي برد مي سوزد لذا در اين مر

در غي از برق شهري استفاده كردجهت راه اندازي سيستم حتماً بايد 

  .نمايش داده مي شود E01و  نخواهد كرد
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E04  :اين خطا بيانگر متصل نبودن كابل انكودر و يا قطعي در اين كابل مي باشد

  

E06  :در صورت قطعي در كابل انكودر

خطا نمايش داده مي شود

  

E07  : اين خطا بيانگر داغ شدن بيش از حد موتور شما مي باشد كه در اين مورد درب عملكردي نداشته تا دماي موتور

كاهش يافته و به دماي مطلوب برسد

  

منبع تغذيه مشترك
  

اين فيوز :  1فيوز شماره 

چنانچه اين فيوز سوخته باشد، المپ كليد شماره . مي باشد

  

تك تكبعد از معرفي 

  .شد

  

 باطري .2

 
چنانجه باطري به سيستم متصل باشد با خاموش كردن كليد 

سيستم به كار خود ادامه مي دهد و در اين حالت چنانچه ،  مدار كنترل

بخواهيم سيستم را خاموش نماييم بايد توسط كليد 

سيستم  را خاموش كرد

در هنگام مونتاژ باطري در نظر داشته باشيد در صو

برد مدار كنترل مي سوزدروي 

ميكروكنترلر روي برد مي سوزد لذا در اين مر

جهت راه اندازي سيستم حتماً بايد  

نخواهد كرد كار

  

  

  



             

 

  :فصل اول توضيح داده شده است و اما نحوه ي سيم بندي

 NISAو در  پين در كنار سوكت انكودر مي باشد

در مدارهاي عكس مي باشد بالبعد از مونتاژ قفل و سيم بندي آن چنانچه مشاهده گرديد عملكرد قفل 

NEW NISA CU  از طريق منويF07  آنرا
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فصل اول توضيح داده شده است و اما نحوه ي سيم بندي ،15در بخش بر روي اپراتور نحوه مونتاژ قفل 

پين در كنار سوكت انكودر مي باشد2بصورت يك ورودي  NEW NISA CUورودي قفل بر روي 

  .استمدار كنترل روي برد  5,6ورودي 

بعد از مونتاژ قفل و سيم بندي آن چنانچه مشاهده گرديد عملكرد قفل 

NISA CU  كرده و در مدارهاي كابل هاي قفل را جابجاNEW NISA CU

  .اصالح نماييد

 تنظيمات سنسورها

. RADEC  D   &   RADEC M  

  .شتي از محل هاي تعبيه شده باز كنيدوكاور را با احتياط توسط پيچ گ

  .كاور را به سمت جلو بكشيد

   .باال باز نكنيدقاب را از سمت پايين جدا كنيد و هرگز از سمت 

نمايش داده شده  RADEC Dدر شكل مقابل نمايي از داخل سنسور 

 آنتن رادار

LED )قرمز( 

 كليد پتانسيومتر

  )ديپ سوئيچ(كليد تنظيمات 

 اتصال كابل
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 قفل .3

 

نحوه مونتاژ قفل                

ورودي قفل بر روي 

CU   ورودي

  

بعد از مونتاژ قفل و سيم بندي آن چنانچه مشاهده گرديد عملكرد قفل 

NISA CU

اصالح نماييد

  

  

تنظيمات سنسورها .4

  

a.
  

  

كاور را با احتياط توسط پيچ گ:  1

كاور را به سمت جلو بكشيد:  2

قاب را از سمت پايين جدا كنيد و هرگز از سمت : 3

  

 

  

در شكل مقابل نمايي از داخل سنسور 

  .است

آنتن رادار .1

LEDچراغ  .2

كليد پتانسيومتر .3

كليد تنظيمات  .4

اتصال كابل .5

  

  

  



             

 

 

 ONوقتي در وضعيت 

. باشد در هر حالتي مثل حركت از روبرو ، پشت سر و يا پياده رو سنسور عمل مي كند

باعث كاهش 

حساسيت سنسور 

نسبت به 

 ONر وضعيت 

باشد  در 

باشد در حالتي 
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نمايش داده شده  RaDec Mدر شكل مقابل نمايي از داخل سنسور 

 )قرمز( LEDچراغ 

 آنتن رادار

 كليد پتانسيومتر

…… 

 اتصال كابل

  : بندينحوه سيم 

 AC/DCمنبع تغذيه 

 AC/DCمنبع تغذيه 

COM(  

(  

  :RADEC Dنحوه تنظيمات كليد ديپ سوئيچ در سنسور 

وقتي در وضعيت . جهت تعيين محدوده ي تشخيص استفاده مي شود

باشد در هر حالتي مثل حركت از روبرو ، پشت سر و يا پياده رو سنسور عمل مي كند

 .باشد فقط از يك جهت كه به درب نزديك شويم درب باز مي شود

باعث كاهش  OFFدر حالت . جهت تعيين حساسيت سنسور بكار مي رود

حساسيت سنسور  ONو در حالت . مسير هاي پر رفت و آمد مي شود

  .مي رود كه در مكان هاي كم رفت و آمد مي توان از آن استفاده كرد

نسبت به  OFFدر وضعيت . جهت تنظيم حالت امنيت سيستم مي باشد

ر وضعيت د. حساسيت كمتري دارد...) باران، لرزش، بازتاب نور و (عوامل محيطي 

  .نسبت به عوامل محيطي حساسيت بيشتري دارد

باشد  در  NOاگر در وضعيت . جهت تنظيم باز يا بسته كردن درب كاربرد دارد

باشد در حالتي  NCو اگر در وضعيت . حالتي كه سنسور مي بيند ، درب باز مي شود

  .شود كه سنسور مي بيند درب بسته مي
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در شكل مقابل نمايي از داخل سنسور 

  .است

چراغ  .1

آنتن رادار .2

كليد پتانسيومتر .3

4. ……

اتصال كابل .5

 

نحوه سيم  �

منبع تغذيه : سفيد

منبع تغذيه : مشكي

COM(رله : قرمز

)NO(رله : سبز

  

نحوه تنظيمات كليد ديپ سوئيچ در سنسور   �

  
  

جهت تعيين محدوده ي تشخيص استفاده مي شود:   1 كليد

باشد در هر حالتي مثل حركت از روبرو ، پشت سر و يا پياده رو سنسور عمل مي كند

باشد فقط از يك جهت كه به درب نزديك شويم درب باز مي شود OFFاگر 

جهت تعيين حساسيت سنسور بكار مي رود : 2كليد

مسير هاي پر رفت و آمد مي شود حساسيت در

مي رود كه در مكان هاي كم رفت و آمد مي توان از آن استفاده كرد    باال

جهت تنظيم حالت امنيت سيستم مي باشد:  3كليد

عوامل محيطي 

نسبت به عوامل محيطي حساسيت بيشتري دارد

جهت تنظيم باز يا بسته كردن درب كاربرد دارد : 4كليد

حالتي كه سنسور مي بيند ، درب باز مي شود

كه سنسور مي بيند درب بسته مي

 



             

 

  .ي قابل تشخيص از پيچ پتانسيومتر داخل سنسور مي توان استفاده كرد

Proshut  

       Installation Guide Automatic Sliding Door  

  :تنظيم منطقه تشخيص

تنظيم آنتن در دو حالت مختلف و منطقه ي تشخيص در 

دو . هر دو حالت در شكل مقابل نشان داده شده است

  .انجام مي پذيرد PCBحالت فوق با چرخاندن جهت 

 با چرخاندن آنتن سنسور يك منطقه تشخيص

  )مطابق شكل.( مين كردعريض تر و يا باريكتر مي توان تأ

ي قابل تشخيص از پيچ پتانسيومتر داخل سنسور مي توان استفاده كرد جهت تنظيم محدوده

  

    

  

  ):شيب(تنظيم زاويه ي انحراف 

با استفاده از ديسك هاي قفل كننده مي توان زاويه 

درجه تنظيم  90تا  0درجه تغيير از  10

درجه  5به چپ و راست با  PCBهمچنين با  چرخش 

درجه مي توان زاويه ي تشخيص را 
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تنظيم منطقه تشخيص �

تنظيم آنتن در دو حالت مختلف و منطقه ي تشخيص در 

هر دو حالت در شكل مقابل نشان داده شده است

حالت فوق با چرخاندن جهت 

  

با چرخاندن آنتن سنسور يك منطقه تشخيصدر واقع 

عريض تر و يا باريكتر مي توان تأ

 

  

  

  

جهت تنظيم محدوده �

  

  

تنظيم زاويه ي انحراف  �

با استفاده از ديسك هاي قفل كننده مي توان زاويه 

10ي انحراف را با 

  .كرد

 

همچنين با  چرخش 

درجه مي توان زاويه ي تشخيص را  15تا  0تغيير  از 

  .تغيير داد

  

  



             

 

شتي دوسو از سمت قالب مطابق شكل 

 .كابل را در جايگاه فنري تعبيه شده در كنار خروجي سيم مطابق شكل فرو مي كنيم
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در شكل مقابل نحوه تعويض و جازدن كاور و همچنين 

استفاده از كالهك و سرپوش حفاظت ، نشان داده شده 

نمايش داده شده  FLTدر شكل مقابل نمايي از داخل سنسور 

ويا  5سوراخ هاي مياني جهت جايگذاري سنسور با پيچ نمره 

 هرپيچ مناسب ديگر

 ترمينال هاي فنري

 اهرم تنظيم زاويه ي تشخيص

 شتيونقطه تماس براي برنامه ريزي با پيچ گ

 ها جهت نمايش وضعيت

 نشانگر وضعيت حسگر در حالت عملكرد عادي 

  جهت ارسال سيگنال تشخيص

  جهت اعالم حالت برنامه ريزي: 

 FLTنصب سنسور 

 .مي كنيم ابتدا سطح را با استفاده از شابلون سنسور و مته مناسب سوراخ 

شتي دوسو از سمت قالب مطابق شكل وقاب سنسور را به آهستگي بوسيله ي پيچ گ

 .استفاده از دو پيچ در جاي خود ثابت مي كنيم

كابل را در جايگاه فنري تعبيه شده در كنار خروجي سيم مطابق شكل فرو مي كنيم
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در شكل مقابل نحوه تعويض و جازدن كاور و همچنين 

استفاده از كالهك و سرپوش حفاظت ، نشان داده شده 

  .است

  

  

b. FLT 
  

  

  

  

  

در شكل مقابل نمايي از داخل سنسور  �

 .است

   

 قاب كاور .1

سوراخ هاي مياني جهت جايگذاري سنسور با پيچ نمره  .2

هرپيچ مناسب ديگر

ترمينال هاي فنري .3

اهرم تنظيم زاويه ي تشخيص .4

نقطه تماس براي برنامه ريزي با پيچ گ .5

6. LED جهت نمايش وضعيت ها

7.  LED  نشانگر وضعيت حسگر در حالت عملكرد عادي : قرمز

       ON  :جهت ارسال سيگنال تشخيص

: چشمك زدن        

  

  

نصب سنسور  �

  

ابتدا سطح را با استفاده از شابلون سنسور و مته مناسب سوراخ  .1

قاب سنسور را به آهستگي بوسيله ي پيچ گ .2

 .باز مي كنيم

استفاده از دو پيچ در جاي خود ثابت مي كنيمسنسور را با  .3

كابل را در جايگاه فنري تعبيه شده در كنار خروجي سيم مطابق شكل فرو مي كنيم .4



             

 

در محدوده ي تشخيص ، درب تردد لنگه هاي متحرك 

وشن شدن به شرايط ثابت خود مي رسد و در اين بازه ي زماني هيچ شيئي نبايد 

روشن  5تا  1تعبيه شده در سنسور به صورت چرخشي از 

بعد از .در جدول زير شرح داده شده است

ثانيه بعد از برداشتن  2حدودا . شتي را از روي اتصاالت برداريد
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تردد لنگه هاي متحرك بعد از اينكه سنسور نصب شد توجه داشته باشيد كه 

 . سنسور نباشد

وشن شدن به شرايط ثابت خود مي رسد و در اين بازه ي زماني هيچ شيئي نبايد ثانيه پس از ر 4سنسور بعد از 

 .باشدقرار داشته در محدوده ي تشخيص سنسور 

 FLT نحوه ي تنظيمات سنسور

افزايش . ظيم شودتن+ 9تا  -6مي تواند از زاويه ي  

ميلي متر حركت در منطقه  115حدوداً درجه اي 

 متر است   2.2تا  2 را هنگامي كه سنسور در ارتفاع

اين قضيه امكان تنظيم محدوده ي تشخيص را دور 

  .از درب و يا در پشت درب ممكن مي سازد

  .زاويه به وسيله ي تنظيم اهرم ،مطابق شكل تنظيم مي شود

 : برنامه ريزي

مي تواند تحت تنظيمات اوليه كارخانه مورد 

تغيير تنظيمات با يك پيچ گوشتي امكان .استفاده قرار بگيرد

گوشتي  چنقطه توسط پي 2پذير است، به صورتي كه با اتصال 

حالت برنامه ريزي . مطابق شكل مي توان پارامتر ها را تغيير داد

LED  و ) رامترسطح انتخاب پا( 1در دو سطح قرمز

  .معين مي گردد) مقدار پارامتر

  )انتخاب پارامتر

تعبيه شده در سنسور به صورت چرخشي از  LEDعدد  5كه شرح داده شد،  بعد از اتصال نقاط همانطور

در جدول زير شرح داده شده است LEDعدد 5مفهوم .تكرار مي شود مرحله مجدداًو خاموش مي شوند و اين 

شتي را از روي اتصاالت برداريدوها به حالت مورد نظر رسيد پيچ گ

   .انتقال مي يابديعني مقادير پارامترها  2به سطح  LEDشتي ،برنامه ريزي 
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  :نكته 

بعد از اينكه سنسور نصب شد توجه داشته باشيد كه  .1

سنسور نباشد

سنسور بعد از  .2

در محدوده ي تشخيص سنسور 

  

نحوه ي تنظيمات سنسور �
 

مي تواند از زاويه ي   FLTسنسور 

درجه اي  3هر فاصله 

را هنگامي كه سنسور در ارتفاعتشخيص 

اين قضيه امكان تنظيم محدوده ي تشخيص را دور . ايجاد مي كند

از درب و يا در پشت درب ممكن مي سازد

زاويه به وسيله ي تنظيم اهرم ،مطابق شكل تنظيم مي شود

برنامه ريزي �

  
مي تواند تحت تنظيمات اوليه كارخانه مورد   FLTسنسور 

استفاده قرار بگيرد

پذير است، به صورتي كه با اتصال 

مطابق شكل مي توان پارامتر ها را تغيير داد

LEDعدد  5توسط  

مقدار پارامتر( 2سطح

انتخاب پارامتر( : 1سطح 

بعد از اتصال نقاط همانطور

و خاموش مي شوند و اين 

ها به حالت مورد نظر رسيد پيچ گ LEDاينكه توالي 

شتي ،برنامه ريزي وپيچ گ

  

  

  



             

 

شتي به هم متصل كنيد تا تنظيمات دلخواه 

ثانيه تنظيمات مورد نظر در حافظه  

جوابگو نباشد بايد از دو سنسور و يا بيشتر 

 MASTERو سنسور اصلي را به عنوان 

  .و قطعات اصلي آن نشان داده شده است
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  )مقادير پارامترها

شتي به هم متصل كنيد تا تنظيمات دلخواه واست مجدداً نقاط اتصال را با پيچ گ 2كه برنامه ريزي در سطح 

 15شتي را برداريد، بعد از وپس از تنظيمات پيچ گ.مطابق جدول زير حاصل شود

 .ي چشم ذخيره مي شود

جوابگو نباشد بايد از دو سنسور و يا بيشتر  FLTه يك سنسور اگر منطقه تشخيص خيلي بزرگ باشد بطوري ك

و سنسور اصلي را به عنوان  SLAVEاز تداخل سنسور اضافي را به عنوان  براي جلوگيري

  .برنامه ريزي نماييد

  

BEA  EAGLE_5  

و قطعات اصلي آن نشان داده شده است BEA EAGLE_5&6 در شكل زير نمايي از داخل سنسور نوع

  

 اتصال اصلي

 تنظيم كننده شعاع سنسور

 آنتن رادار

 كليد تنظيمات

  پوشش سنسور
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مقادير پارامترها( : 2سطح 

كه برنامه ريزي در سطح هنگامي 

مطابق جدول زير حاصل شود

ي چشم ذخيره مي شود

اگر منطقه تشخيص خيلي بزرگ باشد بطوري ك

براي جلوگيري.استفاده كرد

برنامه ريزي نماييد

  

c. EAGLE_5&6
  

در شكل زير نمايي از داخل سنسور نوع

اتصال اصلي .1

تنظيم كننده شعاع سنسور .2

آنتن رادار .3

كليد تنظيمات .4

پوشش سنسور .5

  

  

  



             

 

  .طريقه باز كردن كاور رويي سنسور قبل و بعد از نصب بر روي درب نشان داده شده است

مكان نصب سنسور با استفاده از شابلون آن و همچنين نحوه سيم كشي نشان داده شده 

  .است

  .نشان داده شده است) 

Proshut  

       Installation Guide Automatic Sliding Door  

طريقه باز كردن كاور رويي سنسور قبل و بعد از نصب بر روي درب نشان داده شده است

 :نحوه ي تنظيمات و سيم كشي 

مكان نصب سنسور با استفاده از شابلون آن و همچنين نحوه سيم كشي نشان داده شده در شكل زير نحوه تنظيم 

  منبع تغذيه : قهوه اي و سبز

NO(  

COM(   

 .در شكل زير نحوه تنظيم زاويه و برد سنسور در هر حالت نشان داده شده است

) حساسيت منطقه تشخيص(برد آن در شكل زير نيز نحوه تنظيم شعاع سنسور و 
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طريقه باز كردن كاور رويي سنسور قبل و بعد از نصب بر روي درب نشان داده شده است زيردر شكل 

  

  

  

  

  

نحوه ي تنظيمات و سيم كشي  �
  

در شكل زير نحوه تنظيم 

قهوه اي و سبز

NO(رله : سفيد

COM( رله : زرد

  

  

  

در شكل زير نحوه تنظيم زاويه و برد سنسور در هر حالت نشان داده شده است

  

در شكل زير نيز نحوه تنظيم شعاع سنسور و 

  



             

 

OFF  باشد در هر حالتي مثل حركت از

كه به درب نزديك شويم روبروباشد فقط از يك جهت 

NO ( ، در حالتي كه سنسور مي بيند

  .شود در حالتي كه سنسور مي بيند درب بسته مي

اين امكان براي .اين كليد جهت فعالسازي حركت كند شيء متحرك كاربرد دارد

معني تقويت در برابر اختالالت خارجي مانند 

در حالتي كه ) عادي باز-NOحالت 

در حالتي كه سنسور مي بيند ) عادي بسته

اين پارامتر براي افزايش حساسيت به معني تقويت در برابر اختالالت خارجي 
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 : EAGLE 5نحوه تنظيمات كليد ديپ سوئيچ در سنسور 

OFFوقتي در وضعيت . جهت تعيين محدوده ي تشخيص استفاده مي شود

باشد فقط از يك جهت  ONاگر . روبرو ، پشت سر و يا پياده رو سنسور عمل مي كند

  .درب باز مي شود

NOحالت (باشد  OFFاگر . جهت تنظيم باز يا بسته كردن درب كاربرد دارد

در حالتي كه سنسور مي بيند درب بسته مي) NCحالت ( باشد ONو اگر . درب باز مي شود

اين كليد جهت فعالسازي حركت كند شيء متحرك كاربرد دارد. PRMجهت تنظيم مد 

  .اماكني كه افراد سالمند تردد دارد كاربردي مي باشد

معني تقويت در برابر اختالالت خارجي مانند ه اين پارامتر براي افزايش حساسيت ب. اختالالت محيطي

  .ارتعاشات،بازتابش و غيره كاربرد دارد

 : EAGLE 6نحوه تنظيمات كليد ديپ سوئيچ در سنسور 

  كاربردي ندارد

حالت (باشد  OFFاگر . جهت تنظيم باز يا بسته كردن درب كاربرد دارد

عادي بسته– NCحالت( باشد ONو اگر . سنسور مي بيند ، درب باز مي شود

  .شود 

  .كاربردي ندارد

اين پارامتر براي افزايش حساسيت به معني تقويت در برابر اختالالت خارجي . اختالالت محيطي

  .مانند باران،گرد و غبار،ارتعاشات،بازتابش و غيره كاربرد دارد
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نحوه تنظيمات كليد ديپ سوئيچ در سنسور   �

  

جهت تعيين محدوده ي تشخيص استفاده مي شود : 1كليد 

روبرو ، پشت سر و يا پياده رو سنسور عمل مي كند

درب باز مي شود

جهت تنظيم باز يا بسته كردن درب كاربرد دارد : 2كليد 

درب باز مي شود

جهت تنظيم مد  : 3كليد 

اماكني كه افراد سالمند تردد دارد كاربردي مي باشد

اختالالت محيطيتنظيم  : 4كليد 

ارتعاشات،بازتابش و غيره كاربرد داردباران، 

  
  

نحوه تنظيمات كليد ديپ سوئيچ در سنسور  �

  

كاربردي ندارد:    1كليد 

جهت تنظيم باز يا بسته كردن درب كاربرد دارد  : 2كليد 

سنسور مي بيند ، درب باز مي شود

 درب بسته مي

كاربردي ندارد :  3كليد 

اختالالت محيطيتنظيم   : 4كليد 

مانند باران،گرد و غبار،ارتعاشات،بازتابش و غيره كاربرد دارد

  

  

  



             

 

مچنين وسايل متحرك مثل پنكه از نصب كردن سنسور در مكان هايي كه از نورالمپ هاي فلورسنت  و ه

  . و قطعات اصلي آن نشان داده شده است

  .نشان داده شده استRMS_D_RC در شكل زير نيز نحوه تنظيم زاويه ي سنسور در راستاي افقي و عمودي در سنسور مدل 
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 .از دست زدن به چشمي سنسور خودداري كنيد

 .از تكان دادن شديد سنسور خودداري كنيد

 .از قرار دادن پوشش در مقابل سنسور بپرهيزيد

از نصب كردن سنسور در مكان هايي كه از نورالمپ هاي فلورسنت  و ه

 .كنيداستفاده مي شود اجتناب 

RMS_D_RC 

و قطعات اصلي آن نشان داده شده است RMS_D_RC در شكل زير نمايي از داخل سنسور نوع

 تنظيم كننده حساسيت سنسور

 آنتن رادار

 

 IRفرستنده 

IR 

 كليد تنظيمات

    

در شكل زير نيز نحوه تنظيم زاويه ي سنسور در راستاي افقي و عمودي در سنسور مدل 
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  :نكات ايمني

از دست زدن به چشمي سنسور خودداري كنيد    .1

از تكان دادن شديد سنسور خودداري كنيد .2

از قرار دادن پوشش در مقابل سنسور بپرهيزيد .3

از نصب كردن سنسور در مكان هايي كه از نورالمپ هاي فلورسنت  و ه .4

استفاده مي شود اجتناب  سقفي

  

  

d. RMS_D_RC
 

  

  

در شكل زير نمايي از داخل سنسور نوع

تنظيم كننده حساسيت سنسور .1

آنتن رادار .2

 ترمينال .3

فرستنده  .4

5. LED 

IRگيرنده  .6

كليد تنظيمات .7

  

در شكل زير نيز نحوه تنظيم زاويه ي سنسور در راستاي افقي و عمودي در سنسور مدل 



             

 

از نصب كردن سنسور در مكان هايي كه از نورالمپ هاي فلورسنت  و همچنين وسايل 

 .متحرك مثل پنكه سقفي استفاده  مي شود اجتناب كنيد
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  : RMS_D_RCنحوه سيم كشي سنسور مدل  

 AC/DCمنبع تغذيه 

 AC/DCمنبع تغذيه 

COM(  

NO(  

 .خودداري كنيداز دست زدن به چشمي سنسور  

 .از تكان دادن شديد سنسور خودداري كنيد 

 .از قرار دادن پوشش در مقابل سنسور بپرهيزيد 

از نصب كردن سنسور در مكان هايي كه از نورالمپ هاي فلورسنت  و همچنين وسايل  

متحرك مثل پنكه سقفي استفاده  مي شود اجتناب كنيد

 ML29 :  

يك فرستنده و يك دريافت كننده مي  ،شاملخطي اين نوع از سنسورهاي 

نور مادون قرمز از . باشند كه بايد در يك تراز نوري نسبت به هم تنظيم شوند

  .فرستنده بوسيله ي دريافت كننده تشخيص داده مي شود

. شكل و يا پشت يك سطح نصب شود Uاين نوع سنسور مي تواند در پروفيل 

  .ميلي متر است 8ت كننده قطر سوراخ در هر دو قسمت فرستنده و درياف

همچنين از نوار چسب تعبيه شده در پك هم مي توان جهت فيكس كردن 

  .نمود

  :نحوه سيم كشي به صورت ذيل مي باشد

  )رله(خروجي سنسور: 

  سنسور24 مثبت:  سيم قهوه اي

  سنسور 24 منفي
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نحوه سيم كشي سنسور مدل  

منبع تغذيه : سفيد

منبع تغذيه : مشكي

COM(رله : قرمز

NO(رله : سبز

  :نكات ايمني

a. 

b. 

c. 

d. 

  

e. 

  

اين نوع از سنسورهاي 

باشند كه بايد در يك تراز نوري نسبت به هم تنظيم شوند

فرستنده بوسيله ي دريافت كننده تشخيص داده مي شود

اين نوع سنسور مي تواند در پروفيل 

قطر سوراخ در هر دو قسمت فرستنده و درياف

همچنين از نوار چسب تعبيه شده در پك هم مي توان جهت فيكس كردن 

نمودسنسور استفاده 

نحوه سيم كشي به صورت ذيل مي باشد

:  سيم مشكي_

سيم قهوه اي_

منفي: آبي سيم _
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پر واضح است با افزايش ميزان مقابل 

بازشوي درب وفاصله بين دو سنسور،نسبت قدرت 

ما همانطور كه مي يابد اگيرنده به فرستنده كاهش 

متر سنسور عملكرد مطلوبي  6مشخص است تا فاصله 

درب نخواهد  كاركردسوء بر  أثيرداشته و هيچ گونه ت

 بر روي) Y(فاصله عرضي اتتأثيرانحراف

بين فرستنده و گيرنده در سنسور 

  .گرفته استقرارمورد بررسي 

  :گانه  2نصب سنسور  

توجه .فرستنده نياز داريم2گيرنده و  2در اين نوع نصب ، به 

سانتيمتر  20شود كه فاصله ي دو سنسور جدا از هم كمتر از 

بايد  ي مربوط به هر سنسور همچنين فرستنده و گيرنده

  .دروبروي هم تنظيم شو

 BB10 

مي   شامل يك فرستنده و يك دريافت كننده ،خطياين نوع از سنسورهاي 

نور مادون قرمز از . دك تراز نوري نسبت به هم تنظيم شود كه بايد در ي

  .فرستنده بوسيله ي دريافت كننده تشخيص داده مي شود

. شكل و يا پشت يك سطح نصب شود Uاين نوع سنسور مي تواند در پروفيل 

بوده كه ميلي متر  13قطر سوراخ در هر دو قسمت فرستنده و دريافت كننده 

تعبيه شده است در كنار سنسور ارگردان خجهت فيكس شدن سنسور دو عدد 

  .جازده مي شودروي پروفيل كه در پشت سوراخ 
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مقابل با توجه به نمودار  

بازشوي درب وفاصله بين دو سنسور،نسبت قدرت 

گيرنده به فرستنده كاهش 

مشخص است تا فاصله 

داشته و هيچ گونه ت

  .داشت

  

  

تأثيرانحرافدر نمودار روبرو 

بين فرستنده و گيرنده در سنسور ) X(فاصله طولي 

ML29  مورد بررسي

  

  

  

  

نصب سنسور  

در اين نوع نصب ، به 

شود كه فاصله ي دو سنسور جدا از هم كمتر از 

همچنين فرستنده و گيرنده.نشود

روبروي هم تنظيم شو

  

  

f. 

  
اين نوع از سنسورهاي 

د كه بايد در يباش

فرستنده بوسيله ي دريافت كننده تشخيص داده مي شود

اين نوع سنسور مي تواند در پروفيل 

قطر سوراخ در هر دو قسمت فرستنده و دريافت كننده 

جهت فيكس شدن سنسور دو عدد 

كه در پشت سوراخ 
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  :ذيل مي باشد نحوه سيم كشي به صورت

   )رله(خروجي سنسور: 

  سنسور24 مثبت:  سيم قهوه اي

  سنسور 24 منفي

با توجه به نمودار مقابل پر واضح است با افزايش ميزان 

بازشوي درب وفاصله بين دو سنسور،نسبت قدرت گيرنده به 

فرستنده كاهش مي يابد اما همانطور كه مشخص است تا 

شته و هيچ گونه سنسور عملكرد مطلوبي دا

  .درب نخواهد داشت 

بر روي ) Y(برو تأثيرانحرافات فاصله عرضي

 BB10بين فرستنده و گيرنده در سنسور 

  .گرفته است

  :گانه  2نصب سنسور  

توجه شود .فرستنده نياز داريم2گيرنده و  2در اين نوع نصب ، به 

سانتيمتر  20كه فاصله ي دو سنسور جدا از هم كمتر از 

ي مربوط به هر سنسور بايد  همچنين فرستنده و گيرنده

  .دروبروي هم تنظيم شو
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نحوه سيم كشي به صورت

:  سيم مشكي_

سيم قهوه اي_

منفي: آبي سيم _

  

  

  
با توجه به نمودار مقابل پر واضح است با افزايش ميزان 

بازشوي درب وفاصله بين دو سنسور،نسبت قدرت گيرنده به 

فرستنده كاهش مي يابد اما همانطور كه مشخص است تا 

سنسور عملكرد مطلوبي دا، متر  4فاصله 

 كاركردسوء بر  أثيرت

  

  

  

  
برو تأثيرانحرافات فاصله عرضيدر نمودار رو

بين فرستنده و گيرنده در سنسور ) X(فاصله طولي 

گرفته استقرارمورد بررسي 

  

  

  

  

نصب سنسور  

در اين نوع نصب ، به 

كه فاصله ي دو سنسور جدا از هم كمتر از 

همچنين فرستنده و گيرنده.نشود

روبروي هم تنظيم شو

  

  



             

 

ثانيه فشرده سپس با زدن يكي از كليد هاي ريموت ، 

 LEDتا  داشتهثانيه نگه  3را به مدت 

  .بر روي مركز كنترل چند ثانيه به طور متوالي چشمك بزند

 )ثانيه نگه داشته شود حالت نيم بازشو يا زمستانه

  )ثانيه نگه داشته شود حالت دائم باز

  يم بازشو

در  تنهاريموت كنترل را بزنيد،  Aدر  هر دو سيستم براي برگشت به حالت معمول درب كافيست دكمه 

مجدد از صورتيكه سيستم شما روي حالت زمستانه يا نيم بازشو مي باشد براي بازگشت به حالت اوليه 
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  كنترل

 :ست كردن ريموت كنترل

ثانيه فشرده سپس با زدن يكي از كليد هاي ريموت ،  1بر روي مركز كنترل را به مدت  LEARNكليد 

 .ست كردن آن انجام خواهد شد

 :حدف ريموت هاي ست شده 

را به مدت  LEARNاز تنظيمات ،كليد  ريموت ها كليه خارج كردنجهت 

بر روي مركز كنترل چند ثانيه به طور متوالي چشمك بزند ريموتمربوط به 

 )CU NEW NISA(:  تنظيم حالت هاي مختلف از طريق ريموت

 اتوماتيكحالت                        

ثانيه نگه داشته شود حالت نيم بازشو يا زمستانه3در صورتيكه (حالت يك سو تردد                       

  دائم بازحالت                        

  دائم  قفلحالت                       

 )CU NISA: (  تنظيم حالت هاي مختلف از طريق ريموت

 اتوماتيكحالت                        

 حالت يك سو تردد                       

ثانيه نگه داشته شود حالت دائم باز3در صورتيكه(درب يك مرتبه باز و بسته مي شود                       

  دائم قفل حالت                       

يم بازشورا همزمان بزنيم حالت زمستانه يا ن A,Bاگر دكمه                    

در  هر دو سيستم براي برگشت به حالت معمول درب كافيست دكمه 

صورتيكه سيستم شما روي حالت زمستانه يا نيم بازشو مي باشد براي بازگشت به حالت اوليه 

  .بطور همزمان استفاده نماييد A,Bو يا  Bهمان دكمه 
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كنترل ريموت .5
  

I. ست كردن ريموت كنترل

كليد 

ست كردن آن انجام خواهد شد

  

II.  حدف ريموت هاي ست شده

جهت 

مربوط به 

  

 

III. تنظيم حالت هاي مختلف از طريق ريموت

  

A                       

B                       

C                       

D                      

  

  

  

IV. تنظيم حالت هاي مختلف از طريق ريموت

  

A                       

B                       

C                       

D                      

A,B                   

  

  

در  هر دو سيستم براي برگشت به حالت معمول درب كافيست دكمه 

صورتيكه سيستم شما روي حالت زمستانه يا نيم بازشو مي باشد براي بازگشت به حالت اوليه 

همان دكمه 


