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     A 100 مرکز   کنترل   درب   شيشه   ای      



 



 



 تنظيمات                                         

 هنگام انجام سيکل تنظيمات کنترل و تنظيم می شوند:   پارامترهای زير

اندازه گيری جرم و اصطکاک، تعيين سرعت و افزايش و کاهش  •
 سرعتبهينه؛ 

 رسيدن به موقعيت های باز و بسته بودن درب؛  •
خود تنظيمی سيستم ضد برخورد هنگام باز و بسته شدن طبق سرعت  •

 هايانتخابی. 
 •  

• OBSTACLE DETECTION  استاندارد: اگر مانعی هنگام باز
وبسته شدن تشخيص داده شود، درب در جهت عکس حرکت می کند 

وپيوسته تالش می کند حرکت کند تا اينکه مانع برداشته شود بدون 
 اينکهپيغام هشدار بدهد؛ 

دو سنسور با کنتاکت باز تهيه شده است (يکی داخلی و ديگری  •
 درخارجی)؛ 

 حالت عادی باز است؛ از نوع (در  KEYکنتاکت  •
 (قفل داخلی) غير فعال است؛  INTERLOCKعملکرد  •
 تايمر فعال نيست.   •

تا پايان فرايندروی  08هنگام انجام تنظيمات در صورت اجرای درست، وضعيت 
 نمايشگر چشمک می زند.  

را پيغام  هر خطايی SD-KEEPERبرنامه عيب ياب و نمايشگر از طريق 
 ميدهد.  

اهای تشخيص خط SD-KEEPERنمايشگر و برنامه عيب ياب از طريق 
جدی(مثل حرکت کم يا اضافی لنگه درب، اصطکاک بسيار زياد، عملکرد بد 

 موتور)را پيغام می دهند.  
يد ثانيه فشار ده 5روی تابلو را بيش از  SW1برای فعال کردن تنظيمات، کليد 

-رکيبی از کليدهای روی وسپس رها کنيد؛ تنظيمات را می توان با ت
SDKEEPER   .(دستورالعمل های مربوط را مالحظه کنيد) نيز آغاز کرد 

وضعيت های زير مواردی هستند که در صورت لزوم سيکل تنظيمات در 
 آنهااجرا نمی شود و درب در حالت خاموش باقی می ماند ،و پيغام آالرم می

 ):  SD-KEEPERروی نمايشگر و  15دهد(آالرم 
 با باتری کار می کند؛  درب •

 عملکرد شبانه انتخاب شده است؛  •
 عملکرد دستی انتخاب شده است؛  •

 ورودی وضعيت اضطراری فعال است؛  •
 فتوسل ها درگير شده اند؛  •
 برقی به موتور نمی رسد.  •

 وقتی علت برطرف شد، تنظيمات به صورت خودکار شروع می شود.  

   

 فوتوسل ها                                             

متصل کرد: فتوسلهای  A100 Compactدو نوع فتوسل را می توان به درب 
با کنتاکت بسته ياباز) متصل  PSW2و  PSW1(ورودی های  J7رايج به رابط 

وصل  J4بهرابط  BUSمی شوند و فتوسل های دارای شستی برای اتصال نوع 
 ست:  . در صورت استفاده از فتوسل های معمولی تنظيماتذيل امکان پذيرامی شوند

   
   بدون فتوسل

را بايد  PSW2و  PSW1در پيکربندی استاندارد، ورودی های  •
 متصل کنيد؛  FAIL-SAFEبهصورت جمپر به ترمينال 

 PSW1+ نمايشگر می توان ورودی های  SD-KEEPERبرای  •
 ر اين صورت نيازی به جمپر نيست.  را نيز غير فعال کرد، د PSW2و

 يک فوتوسل  
متصل  PSW1در پيکربندی استاندارد، فتوسل را بايد به ورودی  •

-را بايد به صورت جمپر به ترمينال  PSW2کرد،در صورتی که 
FAILSAFE  متصل شود؛ 

+ نمايشگر ، به عنوان يک گزينه می توان  SD-KEEPERبرای  •
 PSW1فتوسل نصب کرد (که طبق معمول بايد به ورودی يک

غير فعال می شود و نيازی  PSW2متصلشود)، در اين صورت ورودی 
 SD-KEEPERبهجمپر نيست (به دستوالعمل های برنامه ريزی 

 مراجعهکنيد). 
 وصل کنيد.  PSW2و  PSW1فتوسل ها را به ورودی های  •

 امکان را فراهم می سازد که + نمايشگر اين SD-KEEPERبرنامه ريزی با 
 راه اندازی مجدد (ريست)  

هر وقت سيستم اتوماتيک روشن باشد، درب سيکل راه اندازی مجدد را انجاممی 
 دهد که در طی آن:  

 ليميت های حرکت درب جستجو می شود؛  •
 هر پيغام آالرمی ريست می شود.  •

ثانيه فشار دهيد؛راه  1تابلو را  روی SW1برای فعال کردن ری ست جديد، کليد 
نيزآغاز  SD-KEEPERاندازی مجدد را می توان با ترکيبی از کليدهای روی 

 کرد (دستوالعمل های مربوط را مالحظه کنيد).  

اگر هنگامی که درب در حالت دستی است دستور راه اندازی مجدد داده شود،اين 
 کار هنگام خروج از حالت دستی صورت می گيرد.  

در عملکرد شبانه، راه اندازی مجدد شامل يک حرکت آرام بسته شدن است، 
 درصورتيکه در عملکرد غير شبانه يک حرکت آرام باز شدن انجام می شود.  

راه اندازی مجدد پس از وقوع چند وضعيت زير که موجب جلوگيری از 
 کارکرددرب می شود ضروری است:  

• STANDARD OBSTACLE DETECTION ملکردوقتی ع  
بار متواليهنگام  3) فعال شده است: هنگاميکه مانعی 9يا آالرم  8(آالرم 

 باز يا بسته شدن تشخيص داده شود؛ 
 وقتی فرمان وضعيت اضطراری "باحافظه" فعال شده باشد •

 )؛ 7يا آالرم  6(دستورالعمل های برنامه ريزی را ببينيد)، (آالرم 
ک اشکال هنگام باز شدنروی اگر هنگام استفاده از کيت قفل موتور ،ي •

 کيت تشخيص داده شود. 

   
 (نگاه کنيد به دستورالعمل های برنامه ريزی):  

 ) را انتخاب کنيد؛ 0، 1، 2تعداد فتوسل های وصل شده ( •
را  PSW2و  PSW1نوع کنتاکت (باز يا بسته) ورودی های  •

 انتخابکنيد؛ 
 را فعال يا غير فعال کنيد.   FAIL-SAFEعملکرد  •

   تنظيمات زير در صورت استفاده از فتوسل های شستی امکان پذير است:
 بدون فتوسل  

 قرار دهيد.  OFFرا روی وضعيت  DS1از  2و  1ديپ سوئيچ های  •
 را خالی گذاريد  J4ورودی های مربوطه در  •

 فتوسل   1

 ONرا طبق ورودی مورد استفاده روی وضعيت  2يا  1ديپ سوئيچ  •
 تنظيم کنيد.  OFFدر وضعيت  وديپ سوئيچ ديگر را

را 26را خالی گذاريد (نقشه های صفحه  J4ورودی های استفاده نشده در  •
 مالحظه کنيد). 

 فتوسل   2

 قرار دهيد.  ONرا روی وضعيت  DS1در  2و  1ديپ سوئيچ های  •
 وصل کنيد.   6فتوسل ها را بر طبق نقشه های صفحه  •
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 ساعت    - 7

  روز، زمان و تاريخ امروز را تنظيم می کند. 

  

     تايمر  - 8

  خاموش 
  تايمر فعال نيست. 

 روشن  

  ") تنظيم شده است فعال می شوند. 9برنامه ريزی تايمر ” (" Timer Programming 9“تايمر فعال: باندهای زمانی عملياتی که در 

  

  ، امکان انتخاب عملياتی را فراهم نمی سازد.  SD-KEEPER"، در قسمت زمان روی صفحه نمايش ظاهر شده و Tهنگامی که تايمر فعال است، "

  

 سيده باشد در حالت عملياتی حفظ می کند. در صورتی که زمان صحيح، موجود نباشد (بدليل قطع و يا تخليه باتری)، عالمت ستاره چشمک زن، ، ساعت را ولو اينکه برق، به آن نر SD-KEEPERباتری داخل 

  " ظاهر شده و تايمر غير فعال می باشد. Tدر محل "

  

  برنامه ريزی تايمر  - 9

  لف را برای هر روز هفته ايجاد کنيد (با تنظيم زمان شروع باند) و تابع عملياتی را به هر باند زمانی اختصاص دهيد. باند زمانی مخت 5با استفاده از تايمر، شما می توانيد تا حداکثر 

  ينکه که باند بعدی دخالت نمايد. ، به زمان شروع باند برسد، تابع عملياتی مربوطه، بطور خودکار تعيين و تنظيم می شود، و درب در اين وضعيت باقی می ماند تا ا SD-KEEPERوقتی که ساعت درونی 

  و صفحه نمايش، برای مديريت صحيح باندها يک ضرورت می باشد.  SD-KEEPERاتصال دائم 

  

  انتخاب روز 
  برای ايجاد باندهای زمانی، روز هفته را انتخاب می کند. 

  ی زمانی که متعاقبامتعاقباً  تعريف می شود، در تمام روزهای هفته گنجانده می شود. ("همه روزها") را انتخاب نموده باشيد هر يک از باندها” All days“در صورتی که 

  

 Function (تابع)  

  با مراجعه به جدول زير، تابع عمليات مربوط به باند زمانی را تنظيم می کند: 
 FUN   معنی   

  بدون تابع
  دو طرفه کامل خودکار 

  يک طرفه کامل خودکار 
  طرفه جزئی خودکار دو 

  يک طرفه جزئی خودکار 
  باز کردن کامل درب

  باز کردن بخشی از درب
  دستی
  شب 

   

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
  8 

  

  زمان شروع باند زمانی 
  زمان فعال سازی مربوط به باند زمانی را تنظيم کنيد. 

  داشته باشند. نيازی نيست که باندهای زمانی دارای نظم و ترتيب زمانی 

  

   

  



  -مثالی در مورد برنامه ريزی تايمر 

  می خواهيم دری را برنامه ريزی کنيم که در زمان های زير عمل نمايد: 
  از دوشنبه تا جمعه: • 

  (دو طرفه کامل خودکار)  AUTOMATIC TWO-WAY TOTALصبح به صورت  8از  -

  (يک طرفه کامل خودکار)  AUTOMATIC ONE WAY TOTALبعد از ظهر به صورت  6از  -

  موارد زير را انجام دهيد:  (شب) برای کل روز  NIGHTشنبه و يکشنبه: •  (شب)  NIGHTبعد از ظهر در  7از  -

ALL DAYS  :(همه روزها) را انتخاب نموده و موارد زير را تنظيم کنيد  

 :TIME BAND 1 

 .FUN. 1 8 a.m 

 :TIME BAND 2 

 .FUN. 2 6 p.m 

 :TIME BAND 3 

 .FUN. 8 7 p.m 

 :TIME BAND 4 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 5 

 FUN. 0 

SAT  :(شنبه) را انتخاب نموده و موارد زير را تنظيم کنيد  

 :TIME BAND 1 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 2 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 3 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 4 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 5 

  FUN. 0 

  

SUN  انتخاب نموده و موارد زير را تنظيم کنيد: (يکشنبه) را  

  

 :TIME BAND 1 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 2 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 3 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 4 

 FUN. 0 

 :TIME BAND 5 

 FUN. 0 

  

  

  

  قفل داخلی



  قفل داخلی با سنسورهای داخلی 
  درب، برای جلوگيری از تداخل در محدوده تشخيص دو سنسور داخلی کافی باشد. اين برنامه کاربردی وقتی توصيه می شود که فاصله بين دو 

  و سنسورها، ارتباط ايجاد می کند.  E100مربوط به دو بورد کنترل  J6، بين بوردهای ترمينال 49مطابق شکل  •

  

  توابع زير را برنامه ريزی کنيد::  •
  "قفل داخلی" فعال در هر دو درب،  -

  ("غيراصلی") را برای درب های خارجی انتخاب کنيد. ” slave“اصلی") را برای درب های داخلی انتخاب نموده، و گزينه ("” master“گزينه  -

  

 کنيد به: توضيحاتی که در  ("قفل داخلی با حافظه") را انتخاب کنيد (رجوع” interlock with memory“("قفل داخلی بدون حافظه") و يا ” interlock with no memory“برای هر دو درب، گزينه  -

  روندنماهای برنامه ريزی می آيد). 

  

  نکته مهم: 

  تجهيزات متصل شود؛  E-DETسنسور بايد فقط به ورودی  •

  

  (يکطرفه) تنظيم شده باشد.  ONE WAYقفل داخلی تنها در صورتی به کار خود ادامه خواهد داد که هر دو درب، روی تابع عملياتی  •

  

  عمليات 
  اين موارد، مراحل عملياتی قفل داخلی را تشکيل می دهد: 

  را فعال می نمايد؛  Aدرب  S1شخص در خارج از ساختمان، سنسور  .1

  باز می شود؛  Aدرب  .2

  فرد وارد فضای داخلی بين دو درب می شود؛  .3

  

  پس از سپری شدن زمان مکث بسته می شود؛  Aدرب  .4

 ("قفل داخلی با حافظه") انتخاب شده باشد برای فعال کردن سنسور درب دوم هيچ نيازی به اين نيست که اولين درب ” Interlock with memory“اگر گزينه را فعال می کند ( Bدرب  S3فرد سنسور  .5

  کامال بسته باشد)؛ 

  

  ، باز می شود. Bدرب  .6

  شخص خارج می شود؛  .7

  بسته می شود.  Bپس از سپری شدن زمان مکث، درب  .8

  که فرد، از جهت مخالف وارد شود عمليات بهمين صورت است. در صورتی 

   

   

  قفل داخلی با دکمه های فشاری

  فعال کردن درها از بيرون ارائه می شود. اين نرم افزار در صورتی توصيه می شود که درها طوری بهم نزديک باشد که از دو سنسور داخلی نتوان استفاده نمود. دو دکمه فشاری، برای 

  

  (مربوط به دکمه های فشاری و قطعات الکترونيکی اضافی) ارتباط ايجاد می کند.  E100دو بورد کنترل  J6، بين بوردهای ترمينال 50مطابق شکل  •

  

  توابع زير را برنامه ريزی کنيد:  •
  "قفل داخلی " فعال در هر دو درب،  -

  ("غيراصلی") را برای درب های خارجی انتخاب کنيد.” slave“نموده، و گزينه ("اصلی") را برای درب های داخلی انتخاب ” master“گزينه  -

  ("قفل داخلی با حافظه") را انتخاب کنيد (رجوع کنيد به: توضيحاتی که در روندنماهای برنامه ريزی می آيد).” interlock with memory“برای هر دو درب، گزينه  -

  

  



  نکته مهم: 

  تجهيزات متصل باشد؛  E-DETط به ورودی دکمه های فشاری بايد فق •

  (يک طرفه) تنظيم شده باشد.  ONE WAYقفل داخلی تنها در صورتی به کار خود ادامه خواهد داد که هر دو درب، روی تابع عملياتی  •

   

  عمليات 
  اين موارد، مراحل عملياتی قفل داخلی را تشکيل می دهد: 

  را فعال می نمايد؛  Aاری درب دکمه فش P1شخص در خارج از ساختمان،  .1

  باز می شود؛  Aدرب  .2

  فرد وارد فضای داخلی بين دو درب می شود؛  .3

  بسته می شود؛  Aپس از سپری شدن زمان مکث درب  .4

  به طور خودکار باز می شود.  Bدرب  .5

  شخص خارج می شود؛  .6

  بسته می شود.  Bپس از سپری شدن زمان مکث درب  .7

  جهت مخالف وارد شود عمليات بهمين صورت است. در صورتی که فرد، از 

  

   

   

  

 شکل 49
 شکل 50

  

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

  لوازم جانبی
  1قفل موتور

  قفل موتور: روش نصب 
  منبع تغذيه اصلی را از برق قطع کنيد؛  •

  وصل کنيد؛  E100بورد  J5رابط قفل موتور را به  •

  روشن کنيد.  •

  برای جلوگيری از ايراد صدمه به قفل موتور، هميشه هنگامی که هيچ منبع برقی تامين نمی شود فعال و غير فعال کنيد. 

  

  

  در پيکربندی يا تنظيم استاندارد: 

  ("شب") قفل می کند؛ ” Night“قفل موتور، لنگه ها را فقط در تابع عملياتی 

  ل موتور به روند قفل لنگه ها ادامه می دهد. (شب) انجام شده و نيز در صورتی که باتری ها خالی شوند، قف Nightدر صورتی که عمليات بااستفاده از باتری در حالت  -

 ، شما می توانيد عمليات قفل موتور را تغيير دهيد.   E100و صفحه نمايش يا  SD-KEEPERبا 
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  ميکروسوئيچ مربوط به آزاد شدن قفل موتور 

 ميکروسوئيچ مربوط به نظارت بر قفل 

 اتصال ميکروسوئيچ ها  

   E100در بورد  J5اتصال به 

   

  

  5نظارت بر قفل موتور

عمليات صحيح قفل موتور را فراهم ساخته و، در ) امکان بررسی Cتصوير  51اين لوازم جانبی (شکل 
صورتی که در حالت قفل و در عين حال باز باقی بماند   SD-KEEPERخطا از طريق بورد کنترل و يا 

  مشخص می شود. 

  تنظيم شود.  SD-KEEPERبرای فعال کردن روند نظارت قفل موتور، تابع بايد با بورد کنترل و يا 

  

   

   OUT-BREAK6طريق آنتی پنيک از 

  اين وسيله جانبی به شما امکان اين را می دهد که لنگه های در با فشار باز شوند. آن را نصب کنيد، و به دستورالعمل خاص مراجعه کنيد. 

 که برای صدور فرمان و توقف  EMERG1و صفحه نمايش) به ورودی  SD-KEEPERانجام شود، يک سنسور يا فتوسل بايد (از طريق  break-outدر صورتی که نصب آنتی پنيک با استفاده از تسهيالت 

  )، تنظيم شده است متصل باشدSTOPفوری حرکت (

   

   

  2کيت باتری

  دستورالعمل های مربوط به اتصال و نصب کيت باتری: 
  منبع تغذيه اصلی را از برق قطع کنيد؛  •

  ؛ وارد کنيد E100بورد  J16بسته باتری را در رابط  3رابط •

  دوباره منبع تغذيه اصلی را روشن کنيد؛  •

  و صفحه نمايش، "کيت باتری" را فعال کرده و  SD-KEEPERبا استفاده از  •

  پارامترهای عملياتی مورد نياز را تنظيم کنيد (رجوع کنيد به بخش اختصاصی در اين راهنمای کاربر)؛ 

  باتری، بورد باتری بايد هميشه فعال و غير فعال باشد ضمن اينکه هيچ منبع اصلی، به برق وصل نباشد. نکته مهم: برای جلوگيری از ايراد صدمه زدن به بورد  

   

  راهنمای عيب يابی

                                                           
2 BATTERY KIT  
3 connector  



  در ادامه، فهرستی از آالرم های به همراه توضيحات / نحوه رفع اشکاالت مربوطه ارائه می شود. 

- SD-KEEPER  شرح منوی عيب يابی است. و صفحه نمايش، نشان دهنده تعداد آالرم و  

SD-KEEPER  به تنهايی، نشان دهنده نوع آالرمی است که شامل مجموعه ای از المپهایLED    .(با توجه به رقم قسمت حاشيه) چشمک زن می باشد 

   
نحوه رفع اشکال                                      4

LED   
  يادداشتها

   

  علت

   

  شرح

   

  کنيد به: دستورالعمل های کيت باتری) (نگاه 
 با اين حال، دکمه های فشاری مربوط به تغيير توابع 

  عمليات، فعال هستند. 

   

  2 

   

 ، به  SD-KEEPERدر اين حالت، نورپردازی از پشت 
  (خاموش) است  OFFصورت 

  و منوها را نمی توان بر روی صفحه نمايش ثبت نمود. 

   

 ، در حال عمليات در حالت کم E100بورد کنترل 
  مصرف بااستفاده از باتری می باشد

   

 .ENERGY SAV 

   

   -در صورت قطع برق، اين باتری عادی است 
  سيگنال عملياتی در حالت متصل به برق 

 با اين حال، در صورتی که برق اصلی موجود باشد 
  موارد زير را بررسی کنيد: 

 ترانسفورماتور، در واحد  F2 5x20 T2,5Aآيا فيوز  •
  منبع تغذيه قطع می باشد؟ 

 ، E100روی بورد کنترل  F2 5x20 T2,5Aآيا فيوز  •
  قطع می باشد؟ 

 ~)، درست  230Vآيا منبع تغذيه شبکه (با برق  •
  وصل شده است ؟ 

  E100، درست روی بورد کنترل J1آيا کانکتور  •
  نصب شده است؟ 

 را  E100بورد کنترل در صورتی که آالرم ادامه يابد، 

   

   

   E100بورد کنترل 
  با برق باتری عمل می کند

   

   BAT. OPERATION 2 
  (عمليات باتری)

   

  عوض کنيد. 
 در صورتی که آالرم ادامه يابد، ترانسفورماتور را 

 تعويض کنيد.  

   

 اين سيگنال تنها در صورتی ايجاد می شود که ضد    
 (STANDARD ANTI-INTRUDER) مزاحم استاندارد 

  نصب شده باشد. 

   

  کسی االن سعی می کند به درب فشار وارد کند. 

   

 FORCED OPEN 

   

 در صورتی که آالرم، به مدت بيش از يک ساعت 
  ادامه يابد موارد زير را چک کنيد: 

  اتصاالت انجام شده در محل باتری  •
  آيا کارت باتری درست قرار گرفته است ؟  •
  آيا باتری، کارآ و آماده استفاده است؟  •

 در صورتی که آالرم همچنان ادامه يابد، کارت باتری 
  را عوض کنيد. 

 در صورتی که آالرم همچنان ادامه يابد، باتری ها را 
  تعويض کنيد. 

   

  باتری تخليه شده است:          
 در هنگام تغيير از حالت اتصال به شبکه تا حالت 

به باتری، حرکت اضطراری تضمين نمی اتصال 
  شود. 

   

 FLAT-BATTERY 4 

   

                                                           
4 ANTI-PANIC BY BREAK-OUT  



 (با حافظه)،  WITH MEMORYدر صورتی که تابع 
 انتخاب شده باشد وقتی که  EMERG2برای ورودی 

 الزم است  RESETکنتاکت، به حالت اول برگشته باشد 
  سيگنال را کنسل کند.

   

 EMERG2 اين سيگنال هر زمان که کنتاکت اضطراری

 فعال است نشان داده می شود. در صورتی 
 (با حافظه)، برای اين  WITH MEMORYکه تابع 

 ورودی انتخاب شده باشد سيگنال حتی زمانی که 
 کنتاکت، ديگر فعال نباشد ادامه می يابد.   

  

   

  فعال است.  2ورودی اضطراری 

   

 EMERG 2 ON 6 

   

 با حافظه) ( WITH MEMORYدر صورتی که تابع 
 انتخاب شده باشد، در مواقعی  EMERG1برای ورودی 

 RESETکه کنتاکت، به حالت اول برگشته می گردد 
 بايد 

  انجام شود تا سيگنال را لغو کند.

   

 EMERG1اين سيگنال هر زمان که کنتاکت اضطراری 

 فعال است نشان داده می شود. در صورتی 

 برای اين (با حافظه)،  WITH MEMORYکه تابع 
 ورودی انتخاب شده باشد سيگنال حتی هنگامی که 

  کنتاکت، ديگر فعال نباشد هم ادامه می يابد.

   

  فعال است.  1ورودی اضطراری 

   

 EMERG 1 ON 7 

   

 مانع را برداشته و برای بازگرداندن عمليات به حالت 
  را اجرا کنيد.  RESETاوليه، 

   

  نشان داده می شود که تابعاين سيگنال تنها در صورتی 
  زير انتخاب شده باشد: 

 OBSTACLE DETECTION 
-  OPENING: NO STANDARD < - 

  (تشخيص مانع 
اندارد) < باز شدن: بدون است - -

   

 بار متوالی در طول حرکت باز کردن  3يک مانع، 
  تشخيص داده شده باشد. 

   

  OBST. IN OPEN 8 

 بازگرداندن عمليات به حالت مانع را برداشته و برای 
  را اجرا کنيد.  RESETاوليه، 

   

  اين سيگنال تنها در صورتی نشان داده می شود که تابع
  زير انتخاب شده باشد:

 OBSTACLE DETECTION 
-  CLOSING: NO STANDARD < - 

  (تشخيص مانع 
ستاندارد) < بسته شدن: بدون ا - -

   

 حرکت بسته شدن بار متوالی در طول  3يک مانع، 

  تشخيص داده شده باشد. 

   

 .OBST. IN CLOS 9 

   

 

  موارد زير را چک کنيد: 
  آيا کارت قفل موتور، درست قرار گرفته است؟  •

  آيا اتصاالت قفل موتور، در وضعيت مطلوب است؟  •
  آيا قفل موتور درست عمل می کند ؟  •

 آيا کيت نظارت قفل موتور (در صورت وجود)  •
  نصب شده و درست وصل شده است؟ درست 

 ادامه يابد  RESETدر صورتی که آالرم حتی پس از 
  کارت قفل موتور و / يا قفل را تعويض کنيد. 

   

 اين سيگنال تنها در صورتی نشان داده می شود که قفل 
  موتور، نصب شده باشد: 

 بار قفل  3بدون نظارت: درب سعی می کند تا برای  •
 کرده و سپس در حالتی متوقف می شود موتور را رها 

يا  RESETکه از آن بتوان صرفاصرفاً  از طريق 
 چرخاندن 

  تکمه ترخيص اضطراری خارج شد.
 با نظارت: درب بالفاصله در حالتی متوقف می شود  •

يا  RESETکه بتوان از آن صرفاصرفاً  از طريق 
 چرخاندن 

  تکمه ترخيص اضطراری خارج شد.

   

  در موقعيت بسته قفل شده است. قفل موتور، 

   
   



  موارد زير را چک کنيد: 
  آيا کارت قفل موتور، درست قرار گرفته است؟  •

  آيا اتصاالت قفل موتور، در وضعيت مطلوب است؟  •
  آيا قفل موتور درست عمل می کند ؟  •

 آيا کيت نظارت قفل موتور (در صورت وجود)  •
  درست نصب شده و درست وصل شده است؟ 

   

 اين سيگنال فقط در صورتی نشان داده می باشد که 
 SURVEILLANCE KIT (کيت نظارت)، روی قفل 

  موتور نصب شده، و برنامه ريزی شده باشد. 

   

  قفل موتور در حالت بسته نمی باشد

   

  11 

  موارد زير را چک کنيد: 
  E100، درست روی بورد کنترل J1آيا کانکتور • 

  ؟ نصب شده است 

   

برق رسانی نادرست به موتور انجام شده    
  است. 

   

  12 

  موارد زير را چک کنيد: 
  ، درست در وسط قرار دارد ؟ 2آيا فتوسل  •

   2اتصاالت فتوسل  •
  ، در وضعيت خوب و موثر قرار دارد؟ 2آيا فتوسل  •

   

اين سيگنال تنها در صورتی نشان داده می شود که تابع 

FAIL-SAFE ، شده باشد.  فوتوسل تنظيم 2فعال بوده و  

   

  خراب است.  2فتوسل 

   

  13 

  موارد زير را چک کنيد: 
  ، درست در وسط قرار دارد ؟ 1آيا فتوسل  •
   1اتصاالت فتوسل  •
 ، در وضعيت مطلوب و موثر قرار دارد؟ 1آيا فتوسل  •

   

اين سيگنال تنها در صورتی نشان داده می شود که تابع 

FAIL-SAFE  فوتوسل تنظيم شده  1فعال بوده و حداقل 

  باشد. 

   

  ، خراب است. 1فتوسل 

   

  14 

  موارد زير را چک کنيد: 
  MANUAL, NIGHTتابع عملياتی تنظيم شده،  •

  (دستی، در شب) نباشد. 

  

  عمليات، با برق باطری نباشد •
  از فوتوسل استفاده نشده نباشد  •
  نباشدهيچ ورودی اضطراری فعال  •
  منبع تغذيه موتور وجود نداشته باشد  •

   

 (نصب) به طور  SETUPهنگامی که مشکل رفع شود، 
  خودکار شروع می شود 

   

  می شوند.  SETUPموانع، مانع از اجرای 

   

  15 

  MANUALبرق را قطع کرده يا تابع عملياتی • 
 (دستی) را تنظيم نموده، و سپس بطور دستی چک کنيد 

آيا لنگه های در، درست حرکت می کنند يا که 
  خير. 

   

 هنگامی که اين سيگنال توليد می شود صفحه نمايش 
 شماره خطای نسبی را نشان  E100روی بورد کنترل 

  داده و درب قفل می باشد. 

   

 روش نصب را نمی توان کامل کرد چرا که اصطکاک 
 داده بيش از حد يا وزن بيش از حد لنگه ها تشخيص 

  شده است. 

  

  22 

  وزن لنگه های در را چک کنيد • 

   
     



  موارد زير را چک کنيد: 
  درست نصب شده است ؟  J3آيا کانکتور  •
  آيا موتور، در حالت مطلوب و کارآمد است؟  •

در صورتی که آالرم همچنان ادامه يابد، بورد کنترل 

E100  .را عوض کنيد  

 همچنان ادامه يابد، موتور را در صورتی که آالرم 
  عوض کنيد. 

   

 هنگامی که اين سيگنال توليد می شود صفحه نمايش 
 شماره خطای نسبی را نشان  E100روی بورد کنترل 

  داده و درب قفل می باشد. 

   

  خرابی موتور در طول عمليات شناسايی شده است. 

   

  24 

  را تعويض کنيد E100بورد کنترل 

   
   E100خرابی بورد کنترل    

   

  25 

  موارد زير را چک کنيد: 
  متر باشد  50طول اتصال نبايد بيش از  •
  5mm2. 0هر يک از کابلهای اتصال بايد حداقل  •

  قطر داشته باشند.
  SD-KEEPERدر صورتی که آالرم همچنان ادامه يابد 

  را عوض کنيد. 
کنترل  در صورتی که آالرم همچنان ادامه يابد بورد

E100  .را عوض کنيد  

   

  E100ترل و بورد کن SD-KEEPERهيچ ارتباطی بين    
  موجود نمی باشد. 

   

 توابع  LEDهمه المپهای 
 عملياتی در حال چشمک 

  زدن هستند.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

  عيب يابی 

  خواهد کرد تا برخی حالتهای خاص را شناسايی و رفع اشکال نماييد.  موارد زير به شما کمک

    حالت   پيشنهاد  

 ضعيتهای (شب)، و در و NIGHTبا باتری در تابع عملياتی  E100هيچگونه برقی، از شبکه تامين نشده و بورد کنترل  •
  صرفه جويی انرژی کار می کند. 

  

 را  E100رد کنترل و بو SD-KEEPERاست: کابلهای اتصال و سيم کشی بين قطع شده  E100اتصال به بورد کنترل  •
  چک کنيد

  

  را عوض کنيد E100، درست کار نمی کند؛ بورد کنترل E100بورد کنترل  •

   

  SD-KEEPER off 
 (SD-KEEPER خاموش) 

  

   

  A 

  باشد؟ که در داخل واحد منبع تغذيه قرار دارد قطع می  5x20 T2,5Aآيا فيوز  •
  نصب شده است؟  E100، درست روی بورد کنترل J1آيا کانکتور  •
  اتصال به منبع تغذيه را چک کنيد •
  را عوض کنيد  E100، درست کار نمی کند؛ بورد کنترل E100بورد کنترل  •

   

  All leds off 
 در موقعيت  LED(تمام المپهای 

  خاموش است)

   

 B 

  ، از باطری برق می گيردE100و بورد کنترل برق، از طريق شبکه تامين نشده  •

    Bدر صورتی که برق، از شبکه تامين نشده باشد نگاه کنيد به نکته  •

 ;POWER led OFF 
 V led ON24 

   

  C 

  از فوتوسل يا فوتوسل ها استفاده شده باشد •
-وع نباشد (در صورتی که هيچ ن(درب باز)  DOOR OPENاطمينان حاصل کنيد که تابع عملياتی انتخابی، در حالت  •

SDKEEPER  مربوط به بورد ترمينال  8نصب نشده باشد مطمئن شويد که ورودیJ6فی ، سيم وصل کننده متصل به من

  نباشد) 

  

  (دستی) نباشد  MANUALاطمينان حاصل کنيد که تابع عمليات انتخابی،  •
  اتصال به موتور را چک کنيد •
  ) برسد VMOT LED ON(بررسی کنيد که برق، به موتور  •

   

door NOT CLOSING and  
 ERROR 
 LED off 

 LED(درب بسته نبوده و خطای 

  خاموش است)

   

  D 

  (دستی) نباشد  MANUALاطمينان حاصل کنيد که تابع عمليات انتخابی،  •
 شده ننصب  SD-KEEPER(شب) نباشد (در صورتی که هيچ نوع  NIGHTاطمينان حاصل کنيد که تابع عمليات انتخابی،  •

  ، سيم وصل کننده متصل به منفی نباشد) J6مربوط به بورد ترمينال  7باشد اطمينان حاصل کنيد که ورودی 

  

  اتصال به موتور را چک کنيد •
  اطمينان حاصل کنيد که قفل موتور، در حالت قفل نباشد  •
 ) برسد   VMOT LED ONبررسی کنيد که برق، به موتور ( •

door NOT OPENING and  
  ERROR LED off 
 LED(درب باز نبوده و خطای 

  خاموش است)

   

  E 

  را اجرا کنيد SETUPرا معکوس نموده و  E100روی بورد کنترل  4موقعيت قرارگيری ديپ سوئيچ • 

   

 درب به جای اينکه باز باشد بسته 
  است و بالعکس

  

   

  F 



  ، درست قرار گرفته باشد J17بررسی کنيد که رمزگذار کانکتور  •
  وضعيت رمزگذار را چک کنيد •
  وضعيت کابل مسطح اتصال رمزگذار را چک کنيد •

   

 درب، فقط برای مسافت های کوتاه 
  حرکت می کند

   

  G 

 صورت مورد نياز هستند يا  و صفحه نمايش، بررسی کنيد که آيا مقادير سرعت انتخابی، به SD-KEEPERبا استفاده از  •
  خير
 ، به صورت مورد نياز و صفحه نمايش، بررسی کنيد که آيا فواصل کاهش سرعت انتخابی SD-KEEPERبا استفاده از  •

  هستند يا خير

  حرکت درب، بسيار آهسته است

   

  H 

     

  



 
   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


