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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

1- برخی از مزایای استفاده از درِِ های اتوماتيک را نام ببرید. 
2- انواع سيستم های دِرِ اتوماتيک کدام است؟

3- انواع درِِ هایی راکه سيستم دِرِ اتوماتيک روی آن ها نصب می شود، نام ببرید.
4- چه قطعاتی در سيستم دِرِ اتوماتيک گيربکسی به کار می رود؟

5- تجهيزات ایمنی سيستم های دِرِ اتوماتيک کدام است ؟
6- چشمی مادون قرمز در سيستم دِرِ اتوماتيک، چه موقع عمل می کند؟

7- نقش خالص کن در سيستم دِرِ اتوماتيک چيست؟
8- قفل برقی در کدام نوع از سيستم های دِرِ اتوماتيک به کار می رود؟

9- دستگاه مرکزی سيستم دِرِ اتوماتيک نوع ریلی، چه وظيفه ای دارد؟
10- در سيستم های دِر اتوماتيک، باتری پشتيبان به چه منظور به کار می رود؟

هدف های رفتاری 
پس از پایان آموزش این فصل هنرجو باید بتواند:

1-انواع سيستم های دِر اتوماتيک را تشخيص دهد.
2-تجهيزات به کار رفته در سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را شناسایی کند.

3-اصول کار تجهيزات سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را شرح دهد.
4-اصول نصب و سيم کشی سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را بيان کند.

5-سيستم دِر اتوماتيک گيربکسی را نصب و سيم کشی نماید.

6-قطعات به کار رفته در سيستم راه بند الکتریکی را بشناسد.
7-روش های مختلف عملکرد راه بند الکتریکی را بيان کند.

هدف کلی فصل

آشنایی با سیستم دِر اتوماتیک  و توانایی نصب و راه اندازی آن
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مقدمه:
امروزه اســتفاده از دِرِازکن اتوماتیــک به دلیل این که 
ساختمان ها را از مزایاو امکانات رفاهی جدیدی برخوردار 
می سازد گســترش زیادی یافته است.شاید بزرگ ترین 
امتیازاســتفاده از در هاي اتوماتیک این است که امکان 
دسترسي و ورود و خروج آسان تمام افراد  به ساختمان 
را فراهم مي کند.بســیاري از افراد ناتوان، مسن و معلول  

در استفاده از در های اتوماتیک راحت تر هستند.
این درها به جهت  استفادة بهینه از مواد و صرفه جویي 
در مصــرف انرژي برودتي – حرارتــي تا حد 35 تا 50 
درصد در ســال، برای ورودی های پر تردد مناسب ترند.
قابلیت تنظیم ســرعت بازو بسته شــدن در، بنا بر نیاز 
ترافیک محل و نوع مراجعین و هم چنین فصول ســال 
یا حتي ساعت هاي شــبانه روز از دیگر ویژگي هاي این 
در هاست. به طور کلی در بازکن اتوماتیک در مکان های 

مختلف با اهداف زیر، مورد استفاده قرار می گیرد:
- اهداف امنیتی، مانند در های اتوماتیک مراکز نظامی. 

-تأمین رفاه بیشــتر، مانند در های اتوماتیک پارکینگ 
منازل، ورودی باغ وویالهاو....

- صرفه جویی در مصرف انرژی، مانند در های اتوماتیک 
هتل ها،فروشگاه ها ، بیمارســتان ها،  بانک ها و ادارات و 

سایر مکان های پر رفت و آمد.
- تأمین بهداشــت مکان های خاص، مانند اتاق عمل و 

آزمایشگاه هاو انبارهای مواد غذایی. 
 - در اتاق هــای داخل ســاختمان برای افــراد معلول.

بسته به سنگینی و ابعاد در و نحوة باز و بسته شدن آن 
و شرایط محیط نصب، از انواع مختلف درهای اتوماتیک 

استفاده می شــود که در زیر به آن ها اشاره می گردد :

1-1-4- سیستم هیدرولیکی )روغنی(
این سیستم ها  برای در های سنگین و بزرگ که معموالً 
در مکان هایــی ماننــد مراکز نظامی یــا کارخانجات و 
انبارها نصب می شــوند مورد استفاده قرار می گیرند. در 
این سیســتم ها انتقال نیروتوسط روغن  انجام می شود 
و جک های هیدرولیکی توســط فشار روغن ایجاد شده 
به وسیلة یک موتور الکتریکی در را به حرکت درمی آورند. 

شکل  1-4  نمونة  این سیستم ها را نشان می دهد.
 

شکل 1-4  سیستم های در اتوماتیک هیدرولیکی

2-1-4-سیستم های پنوماتیکی )بادی(
این در ها بیشــتر بــرای مکان هــای مرطــوب، مانند       
ماشین شویی ها مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده 
از نیروی باد فشــرده ایجاد شــده توسط یک کمپرسور  
و انتقال این نیرو توســط شیلنگ های هوا به جک های 
دستگاه، عمل باز و بسته شدن در انجام می شود. شکل 

2-4  نمونة  این سیستم ها را نشان می دهد.

 

1-4- انواع سیستم های دراتوماتیک
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شکل 2-4  سیستم های در اتوماتیک پنوماتیکی

3-1-4-سیستم های  الکترو مکانیکی )گیربکسی(

سیســتم های گیربکسی به دلیل ســادگی ساختمان و 
پایین بودن قیمت تجهیزات و هم چنین نگه داری آسان، 
بیشتر از سایر سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرند و 

بر روی انواع مختلف در ها قابل نصب اند.

2-4- انواع در، در سیستم گیربکسی
 در زیر به نمونه هایی از در هایی که  این سیســتم ها را 

می توان روی آن ها نصب کرد اشاره می شود: 

 Siliding( )1-2-4-در های کشــویی )ریلی
  )Door

این درها یک تکه هســتند و روی ریلــی در پایین در     
می لغزند و به چپ و راست حرکت می کنند. 

شکل  3-4  در اتوماتیک ریلی

 : )Swing Door( 2-2-4-در های لوالیی
در هایی هستند که به صورت دو لنگه یا تک لنگه حول 

یک لوال حرکت می کنند )شکل 4-4(. 

در اتوماتیک دو لنگه

در اتوماتیک تک لنگه
شکل 4-4  
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تک�ه   چن�د  س�قفی  زی�ر  3-2-4-در ه�ای 
)Sectional Door(

 ای��ن درها ب��ه صورت تکه ه��ای افق��ی، روی هم قرار 
می گيرن��د  و هنگام باز ش��دن به ب��اال حرکت می کنند 
و س��پس با چرخش90 درج��ه، به موازات س��قف قرار                      
می گيرند. این در ها  برای محيط هایی مناسب است که 

جهت نصب در های متعارف فضای کافی را ندارند.

شکل 5-4  درهای اتوماتيک زیر سقفی چند تکه

4-2-4-در های زیر س�قفی ی�ک تکه چرخان 
 )Tilt Door(

 ای��ن در ها به طور یک پارچه ب��ا حرکت عمودی، حول 
دو نقطه در طرفين می چرخند و به موازات س��قف قرار 

می گيرند)ش��کل 4-6(.
 

شکل 6-4  درهای اتوماتيک زیر سقفی یک تکه چرخان

 )Roller Door( 5-2-4-در های کرکره ای
ای��ن در ها با چرخي��دن حول یک مح��ور در باال، جمع 

می شوند ) مانند کرکره های مغازه ها ()شکل 4-7(.

6-2-4-در های شیشه ای 
 ای��ن در ه��ا در ورودی س��اختمان های ب��ا ت��ردد زیاد، 
مانن��د بانک ها و ادارات و غيرآن ها مورد اس��تفاده قرار 

می گيرند)شکل 4-8(.

شکل 8-4  در های اتوماتيک شيشه ای
برای باز و بس��ته کردن انواع مختلف در ها سيستم های 
گيربکس��ی با مکانيسم های متفاوت طراحی شده است. 
در ش��کل 9-4 تا 14-4 تصاویر مربوط به سيستم هاي 

الکترومکانيکی انواع در ها را مشاهده مي کنيد.

شکل 9-4 سيستم دِرِازکن اتوماتيک ریلي

شکل  7-4  در های اتوماتيک کرکره ای
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11-4 سیستمهای درِِ اتوماتیک دو لنگه

شکل 11-4 سیستم هاي دِربازكن اتوماتیک زیر سقفی چند تکه

شکل 12-4 سیستم در بازكن اتوماتیک زیر سقفی یک تکه چرخان 

شکل 13-4 سیستم در بازكن اتوماتیک كركره ای

شکل 10-4 سیستم در بازكن اتوماتیک 
شکل 14-4 سیستم در بازكن اتوماتیک درب شیشه ایلوالیی تک لنگه
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3-4-تجهیزات سیستم های دِرِ اتوماتیک 
در این بخش  به بررســی سیستم های دِرِ اتوماتیک نوع 
الکترو مکانیکی)گیربکسی( خواهیم پرداخت .قسمت های 
اصلی یک سیستم دِرِ باز كن اتوماتیک نوع الکترومکانیکی 

به صورت زیر است: 
1-3-4-موتور الکتریکی

2-3-4-قسمت مکانیکی 
3-3-4-برد الکترونیکی 
4-3-4-تجهیزات ایمنی 

5-3-4-شستي هاي كنترل دستي
6-3-4-ریموت كنترل 

اكنون به شرح قسمت هاي فوق مي پردازیم:

1-3-4-موتور الکتریکی  
در اكثــر موارد برای سیســتم های در باز كن اتوماتیک 
از موتورهای تک فاز اســتفاده می شود. در سیستم های 
دِرِ اتوماتیک صنعتی ممکن اســت از موتور سه فاز نیز 
استفاده شود. این موتورها باید قابلیت چپگرد راستگرد 
شدن را داشته باشــند. سیم های موتور به ترمینال های 
مدار الکترونیکی وصل می شوند. این موتورها در توان های 
پانصد وات تا چند كیلو وات برای درِِ های مختلف از نظر 
اندازه و وزن مورد اســتفاده قرار می گیرد. تنها در مورد 
در های دو لنگه از دو موتور اســتفاده می شــود ولی در 
بقیه موارد یک موتور مورد اســتفاده قرار می گیرد. در 
شــکل15-4 برای نمونه موتور چند نوع در نشان داده 

شده است: 

2-3-4-قسمت مکانیکی
بــرای باال بردن  نیروی موتور تک فاز و انتقال آن، جهت 
باز و بســته كردن دِرِ  از یک سیستم مکانیکی استفاده 
می شــود. در اكثر موارد از جعبه دنده )گیربکس( برای 
این كار استفاده می شود. پس از افزایش نیرو نحوةانتقال 
آن بــه دِرِ، بــه نوع دِرِ بســتگي دارد و بــه روش های 
گوناگون صورت می گیرد. برای درِِ های ریلی )كشــویی( 
نیرو توســط یک چرخ دنده از محور محرک مکانیکی به 
دنده های شــانه ای نصب شدة زیر در منتقل می گردد. در 
مــورد دِرِ های یک تکه ،كه به طور عمودی باز و بســته 
می شــوندو دِرِ های یک تکه چرخان، نیرو توسط زنجیر 
یا تســمه انتقال می یابد. برای در هــای تک لنگه یا دو 
لنگه توســط بازوها )جک ها( در باز و بســته می گردد. 
شکل 16-4 انتقال نیروی موتور را توسط زنجیر را نشان 

می دهد. 

شکل 4-16

3-3-4-برد الکترونیکی 
این برد جهت كنتــرل و تنظیم زمان حركت در به كار 
می رود و محل قرارگیری آن در سیســتم های مختلف 
متفاوت اســت. به عنــوان نمونه  این برد در سیســتم  
در های ریلی روی دســتگاه اصلی و در سیســتم در های 
لوالیی به صورت جداگانه در یک تابلو در كنار در نصب 
می گردد. در شکل 17-4 و شکل 18-4 برد الکترونیکی 
سیستم های در اتوماتیک ریلی و لوالیی نشان داده شده 

است.
شکل4-15

موتور دِرِ كركره ای             موتور دِرِ شیشه ای
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شکل 17-4 برد الکترونيکی دِرِ اتوماتيک لوالیی

شکل 18-4 برد الکترونيکی دِرِ اتوماتيک ریلی

قسمت های مختلف یک نمونه برد الکترونيکی در شکل    
19-4  توضيح داده شده است:

شکل 4-19
حال به شرح قسمت های فوق می پردازیم:

تران�س نغذیه : ولتاژ تغذیه اصلی سيس��تم )220 ولت( 

توسط ترانس تغذیه  به ولتاژ مورد نياز  مدار الکترونيکی 
که معموالً 24 ولت است تقليل می یابد. 

کارت رادیوی�ی: کارت رادیویی به صورت گيرندة امواج 
رادیویی ارتباط بين ریموت کنترل و دس��تگاه اصلی را 

برقرار می کند. 
رله ها: رله ها برای اعمال دس��تورات کنترلی به موتور و 

المپ ها به کار می روند.
ولوم ه�ای تنظیم: ولوم های تنظيم برای تنظيم قدرت 

موتور یا زمان حرکت و ایست موتور به کار می روند. 
کلیدهاي ریز تنظیم: این کليد های مينياتوری به همراه 

ولوم ها جهت برنامه ریزی سيستم به کار می روند. 
دیپ سویچ ها :این ها مجموعه ای ازکليد های ریز کنار 
هم هستند که برای برنامه ریزی سيستم به کار می روند. 
ترمینال ه�ای اتص�ال : از این ها برای ارتباط دس��تگاه 
اصل��ی با عناصر دیگ��ر سيس��تم از ترمينال های اتصال 

استفاده می شود.
LED ه�اي نش�انگر:این ها حاالت کار و حاالت تنظيم 

برد را نشان مي دهند.
فیوزها : برای حفاظت در برابر اضافه بار از فيوز استفاده 

می شود.

4-3-4-تجهیزات ایمنی  
در سيستم های دِرِ اتوماتيک، برای اینکه هنگام حرکت 
در  از آس��يب رسيدن به افراد و وسایل نقليه جلوگيری 
ش��ود، باید از تجهيزاتی استفاده نمود که هم حرکت در 
را اعالم کند وهم در صورت عبور فرد یا وسيله ای هنگام 
حرکت در، آن را به نحو مناسب متوقف نماید یا باز کند. 
معموالً برای این منظور از تجهيزات زیر استفاده می شود:

 Photo Cell( 1-4-3-4-حسگرهای مادون قرمز
  )Beam Sensor

این حسگرها، که اصطالحاً چشمی نيز ناميده می شوند، 
 )RX(و گيرنده )TX( دارای دو قسمت جداگانه فرستنده
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هس��تند. یک جفت ازاین حسگرها )گيرنده و فرستنده( 
در بيرون و یک جفت دیگر در فضای داخل در دو طرف 
در روب��ه روی هم نصب می ش��وند. حداقل ارتفاع نصب 
25 س��انتی متر است و آن ها را در محل هایی که امکان 
نصب روی دیوار نباش��د ب��ر روی پایه های خاصی نصب 
می نمایند. ش��کل 20-4 محل نصب  حس��گرهارا در دو 
طرف در اتوماتيک نوع ریلی ونيز پایه های نصب را نشان 

می دهد.

ط��رز کار حس��گرها به این صورت اس��ت که دس��تگاه 
فرس��تنده ) TX ( نور مادون قرمز را توس��ط یک دیود 
گاليم آرس��نيد توليد و پخش می کند. این اشعه توسط 
یک فتودی��ود روی گيرن��ده ) RX ( دریافت می گردد. 
معم��والً یک الم��پ  LED روی گيرنده ق��رار دارد که 
وقتی اشعه دریافت می ش��ود، خاموش است. در صورت 
عبور فرد یا وس��يلة نقليه ای از بين این دو قطعه و قطع 
شدن اش��عة عبوری ،LED روی گيرنده روشن می شود 
و ی��ک رلة که روی گيرنده وج��ود دارد، تحریک گردد. 
کنتاکت ه��ای رله به مدار کنت��رل روی برد الکترونيکی 
متصل می ش��وند و به این وس��يله برد می تواند دستور 
الزم را برای توقف در )اگر در حال بس��ته ش��دن باشد( 
یا باز ش��دن در) طبق تنظيمات انجام گرفتة روی برد( 
به موتور دس��تگاه صادر نماید. این حس��گرها که تصویر 

ظاهری و مدار داخلی آن ها را در شکل 21-4 می بينيد 
می توانند حداکثر تا فاصله 25 متری نصب گردند. 

شکل 21-4 دو نوع چشمی مادون قرمز مورد استفاده در در های 
اتوماتيک ریلی و لوالیی

شکل 22-4 دو نوع چشمی مادون قرمز مورد استفاده در 
در های اتوماتيک شيشه ای

مش��خصات و نحوة اتصاالت و نصب یک نوع حسگر، که 
از کاتالوگ آن به دست آمده است، در شکل 23-4برای  

نمونه آمده است: 

ش��کل 20-4 )الف( نح��وه قرار گيري 
فرس��تنده و گيرن��ده ه��ا در دو طرف در 

ریلي)دید از باال(

 شکل20-4 )ب(
پایه های نصب چشمی

Tx

Tx

Rx

Rx
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1 2 3 4 51 2

CNANC+
~~

-+
~~

-

12-24 vac/vdc 12-24 vac/vdc

فرستنده گیرنده
TRANSMITER RECIEVER

شکل 23-4 نحوة اتصاالت دو عنصر گيرنده و فرستنده

ولتاژ تغذیه هر دو قس��مت گيرنده و فرستنده12 یا24 
ول��ت AC یا DC اس��ت وکنتاکت های ش��مارة)C( 5 و 
)NC( 3 روی گيرن��ده به صورت کنتاکت بس��ته برای 
اتصال به برد الکترونيکی سيس��تم مورد اس��تفاده قرار 
می گيرن��د. هن��گام نصب بای��د دقت کرد ت��ا هر جفت 
فرستنده)TX( و گيرنده)RX( در یک راستا و رو به روی 

هم قرار گيرند. )شکل4-24(.

TX 1
TX 1

TX 2
TX 2

RX2
RX2

RX1

شکل 24-4  نحوة نصب فرستنده ها و گيرنده های مادون قرمز 

2-4-3-4-المپ های نشانگر 
 معموال س��ه  ن��وع المپ در سيس��تم های در اتوماتيک 

نصب می شود :
)FLASHER ()BLINKER( المپ چشمک زن ) الف

این المپ  در باالی دِرِ در معرض دید نصب می ش��ود و 
هنگام حرکت دِرِ برای باز و بسته شدن چشمک می زند. 
ممکن است یک مدار الکترونيکی فالشر نيز برای فالش 

زدن المپ در داخل چراغ وجود داشته باشد. آنتن مربوط 
به مدار گيرنده رادیویی نيز در کنار چراغ نصب شود. سه 

نمونه از این المپ ها را در شکل 25-4 مي بينيد:

شکل 25-4 المپ های چشمک زن در اتوماتيک

:) OPEN GATE LAMP(2- المپ نشانگر باز بودن در
 ای��ن الم��پ مانن��د ی��ک چ��راغ معمول��ی ب��االی در 
اس��ت وت��ا زمانی ک��ه در باز بماند، روش��ن م��ی ماند 
و بع��د از بس��ته ش��دن در، خام��وش می گ��ردد. ای��ن 
. گي��رد  م��ی  فرم��ان  الکترونيک��ی  م��دار  از  الم��پ 
 COURTESY ( المپ های روشن کنندة اطراف در ) ج

: ) LAMP

 این المپ نيز یک چراغ معمولی باالی دراست که برای 
روشن کردن اطراف در در شب استفاده می شود و چند 
دقيقه پس از بسته ش��دن در، خاموش می گردد. تغذیة 

آن از برد الکترونيکی تأمين می شود.

3-4-3-4-خالص کن 
در سيس��تم های در اتوماتي��ک برای ای��ن  که بتوانيم  
ب��رای تنظيم هنگام نص��ب یا در م��وارد قطع برق یا 
خرابی سيس��تم، در را به صورت دس��تی باز وبس��ته 
نمایي��م، بای��د محور گيربک��س را خ��الص کنيم. به 
همين دليل بر روی قسمت مکانيکی، خالص کن هایی 

در نظر گرفته می ش��ود )ش��کل 4-26(
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شکل 26-4  خالص کن در های اتوماتيک مختلف

4-4-3-4-قفل برقی 
ب��ا توجه ب��ه اینکه در ه��ای اتوماتيک معم��والً از لحاظ 
حفاظتی و حراستی مهم هستند، بستن آن ها در مواقع 
لزوم از قفل برقی استفاده می شود. این قفل ها معموالً بر 
روی در های لوالیی نصب می شوند. در شکل 27-4 یک 

نمونه قفل برقی نشان داده شده است.
  

شکل 27-4  قفل برقی

) backup (5-4-3-4-باتري پشتیبان
در بعضی از سيستم های در اتوماتيک برای تأمين انرژي 
دستگاه در زمان قطع برق از باتری های پشتيبان استفاده 
می ش��ود. یک نمونه از این باتری ها که در سيس��تم در 
اتوماتيک شيشه ای مورد استفاده قرار می گيرد، در شکل 

28-4 نشان داده شده است. 

ش��کل 28-4  باتری ه��ای پش��تيبان یک سيس��تم در اتوماتيک 
شيشه ای

5-3-4-شستی های کنترل دستی 
این شس��تی ه��ا عبارت اند از یک شس��تی اس��تارت و 
یک شس��تی اس��توپ که جهت حرکت در، ب��رای باز و 
بسته ش��دن یا توقف آن در صورت نبود ریموت کنترل 
مورداس��تفاده قرار گيرند. البته باید شس��تی استوپ را 
در محل مناس��بی در دس��ترس نصب کرد تا در مواقع 
اضطراری برای متوقف کردِن در، از آن اس��تفاده ش��ود. 
تصاویر مربوط به شس��تی اس��تارت را در ش��کل 4-29 

می بينيد. 

شکل 29-4  شستی سویچی استارت برای در اتوماتيک

6-3-4-ریموت کنترل  
ب��رای کنترل از راه دور سيس��تم در بازک��ن اتوماتيک 
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معموالً از یک فرستنده رادیویی کوچک دستی، استفاده 
می شــود که به آن ریموِت کنتــرل می گویند. بر روی 
ریموت شســتی های فشــاری وجود دارد کــه برای باز 
وبســته کردن یا توقف در از آن ها استفاده می شود. دو 

نوع ریموت را در زیر می بینید.

عملیــات نصب تمام سیســتم های درهــای اتوماتیک، 
باید مطابق با مقررات ســاختمانی باشــد و استانداردها 
و آییــن نامه های فنــی در اجرا کامالً رعایت شــوند. 
مقررات ســاختمانی که باید برای نصب سیستم های در 
 اتوماتیک مورد توجه قرار گیرند، به صورت زیر اســت:

فراهم نمودن ورودی قابل دسترس؛

 به حداقل رســاندن خطــر، حین ورود به ســاختمان؛
 وجود حســگرهای اتوماتیک بــرای کنترل حرکت در؛
 تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از بسته شدن ناگهانی در؛

وجود برق اضطراری برای مواقع  قطعی برق؛
در  سیســتم های  در  اســتفاده  مــورد  کابل هــای 
اتوماتیک نیــز از نوع کابل های معمولی مورد اســتفاده 
درسیم کشــی ســاختمان اســت و با توجه به ولتاژ کار 
تجهیــزات و توصیه های ســازندگان کــه در دفترچة 
 راهنمــای دســتگاه ارائه می گــردد، انتخاب می شــود. 

5-4-مراحل نصب و  راه اندازی سیستم در اتوماتیک 
بعد از انتخاب سیســتم در اتوماتیک، بــا توجه به نوع 
در ,موقعیت محل و خواســتة مشتری، مراحل زیر برای 

نصب و راه اندازی سیستم باید طی شود:
1- نصب تابلو و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی سیستم؛ 

2- سیم کشی تابلو و سایر تجهیزات؛
3- تنظیم عملکرد برد الکترونیکی روی حالت عملکرد 

مطلوب؛
4- تست پله به پلة مراحل باز و بسته شدن در؛

5- تنظیم )ریگالژ( میکرو سوئیچ های مسیر حرکت در؛ 
6- آزمایش نهایی و تحویل سیستم .

برای درک بهتر وآشــنایی با نحــوة نصب و راه اندازی و 
کارکرد اجزای سیســتم در بازکــن اتوماتیک. با توجه 
بــه اطالعاتی که از دفترچة راهنمــای دو نمونه از این 
سیستم ها استخراج شده است، مراحل نصب و راه اندازی 

یک نمونه از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم :

1-5-4- سیستم در اتوماتیک ریلی
دســتگاه اصلی این سیســتم که تصویر آن را در شکل    
31-4 می بینید، دارای یک موتور و گیربکس منتهی به 
یک چرخ دنده است و برد الکترونیکی نیز روی دستگاه 
اصلی قرار دارد و برروی کف در کنارة چپ یا راست در 

نصب می گردد.

شکل 30-4  ریموت کنترل سیستم در اتوماتیک

 بــه دالیل امنیتی وحفاظتی هر سیســتم تنها ریموت 
کنترل های خاص را می شناسد و تنها با این ریموت ها  
می توان در را باز وبســته کرد. امــکان حذف و اضافه 
کــردن ریموت کنتــرل در سیســتم های دِرِ اتوماتیک 
وجود دارد .بنابراین ،حذف ریموت های شناخته شده یا  
معرفی ریموت های جدید به دستگاه امکان پذیر است. 
دستورالعمل انجام این کار معموالً در دفترچة راهنمای 

دستگاه درج می شود.

4-4-اصول نصب و سیم کشی در اتوماتیک
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سایر متعلقات این سيستم در شکل های 4-32،  4-33 
و34-4  نشان داده شده است.

 

شکل 32-4 دنده های شانه اي

شکل 33-4 براکت هاي تنظيم محل ایست در ریموت کنترل، 
صفحة نصب دستگاه اصلي

1-1-5-4-نحوة نصب 
ابتداباید از محکم بودن چارچوب در  و نداشتن اصطکاک 
بي��ن در و ریل ها اطمينان حاص��ل کردو  باید هر گونه 
قف��ل معمولی را از روی در باز نم��ود. لوله های مربوط 
به سيم کش��ی را در ک��ف و دیوار ها جاس��ازی نمایيد. 
هم چنين باید موانع مکانيکي در دو سوی در قرار داد تا 
در از ریل خارج نشود. نحوة نصب اجزای این سيستم را 

در شکل 35-4 مشاهده می کنيد.
1- دستگاه اصلي
2-  المپ فالشر

3- آنتن
4- کليد استارت بيروني

5- چشمي
6- ستون نصب چشمي

7- ریل
8- براکت هاي تنظيم ميکروسویچ 

9- عالمت هشدار
10- استپ هاي مکانيکي

شکل 35-4 موتور دستگاه برد الکترونيکي

شکل 31-4  دستگاه اصلي

شکل 34-4 موتور دستگاه برد الکترونيکي
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برای نصب دستگاه اصلی باید مراحل زیررا طی کرد:
1- صفحة زیری دستگاه اصلی را توسط دو پيچ U شکل 
در داخ��ل بتن محکم کني��د. در ضمن لوله های برق را 
نيز از محل آن روی صفحه بيرون بياورید)شکل 4-36(. 

شکل 4-36
2-کاور روی دس��تگاه را ب��از کنيد و دس��تگاه  را روی 
صفحه قرار دهيد و توسط پيچ ها آن را محکم کنيد. الزم 
اس��ت بعد ازمدتی که دستگاه کارکرد، دوباره این پيچ ها 

را آچار کشی کنيد.
3- طبق ش��کل 37-4 ب��ا کمک  س��وئيچ  در کوچک 
پایين دستگاه را باز کنيد و 90 درجه بچرخانيد تا محور 

گيربکس خالص شود .

شکل  4-37
4- دنده های شانه ای روی در را در قسمت زیرین با پيچ 
ببندید و در حالت خالص بودن محور دستگاه، در را سر 
دهيد تا دنده های شانه ای روی چرخ دنده محور دستگاه 
ق��رار گيرد. دقت کنيد که حداقل باید بين چرخ دنده و 
دنده های ش��انه ای یک ميلی متر فضای خالی  باش��د تا 
وزن در روی چرخ دنده و محور دس��تگاه نيفتد. ش��کل 

38-4 نحوة قرارگيری دنده ها را نشان می دهد:

شکل  4-38
هم چني��ن باید دنده های ش��انه ای که ب��ه صورت چهار 
تکة یک متری هس��تند و ب��رای در هایی تا عرض 4 متر 
در نظر گرفته ش��ده اند، همگی در یک راس��تا و ارتفاع 
روی در محکم ش��وند. برای این کار می توان از یک تکه 
دنده شانه ای برای تنظيم )مطابق شکل 39-4( استفاده 

کرد. 

شکل 4-39
5- برای نصب براکت های ميکروس��وئيچ محدود کننده 
باید ابتدا در را کاماًل باز کرد. سپس با نظر گرفتن محل 
مانع مکانيکی که براي جلوگيري از خارج شدن در از ریل 
نصب شده است، براکت را با فاصلة 3 الی 5 سانتی متر از 
نوک زبانه ميکرو سوئيچ پشت دستگاه توسط پيچ های 
مخصوص روی دنده شانه ای محکم کرد. فاصله 3 الی 5 
سانتی متر برای این است که اینرسی در به هنگام حرکت 
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باعث ادامه حرکت آن بعد از قطع شدن نيروی سيستم 
مح��رک مکانيکی خواهد ش��د. ش��کل41-4 را ببينيد.

شکل  4-41
 2-1- توصیه های مهم 

1.سيم اتصال زمين را حتماً وصل کنيد .
2.کاب��ل های تغذی��ه را از کابل های کنت��رل، جداگانه 

سيم کشی کنيد. 
3.در صورتی که در ُمشرف به یک خيابان عمومی است 

حتماً تجهيزات ایمنی مانند چشمی را نصب کنيد. 
4.اس��تپ های مکانيکی را حتماً قبل از نصب دس��تگاه 

نصب کنيد .

2-1-5-4-نحوة سیم کشی برد الکترونیکی 
ش��ماي قطعات روي برد و اتصاالت مربوطة روی آن در 

شکل40-4 نشان داده شده است.
اکنون  به شرح هر یک ازاین قسمت ها می پردازیم : 

1- اتصاالت ترمینال ها 
• ترمينال شمارة 1 و 2 برای اتصال فاز و نول.

• ترمين��ال ش��مارة 3 و 4 برای دو س��ر خروجی موتور 
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و اتص��ال خازن و ترمينال ش��مارة 5 برای اتصال س��يم 
مشترک موتوربه کار می رود. 

• ترمينال شمارة  6 و 7 برای اتصال المپ فالشر  .
• ترمين��ال ش��مارة 8 ص��ورت مش��ترک ب��رای عناصر 

ورودی. 
• ترمين��ال ش��مارة 8 و 9 برای اتصال شس��تی اس��تپ 

دستی. 
• ترمينال ش��مارة  8 و10 به کنتاکت بس��ته چش��می، 

وصل می شود. 
• ترمينال ش��مارة 8  و 11برای اتصال شس��تی استارت 

دستی.
• ترمين��ال ش��مارة 12 و 13 محل اتص��ال آنتن به برد 

توسط کابل کواکسيال .
• ترمينال 15 به صورت مشترک و 14 و 16 برای اتصال 

ميکرو سوئيچ محدود کننده.
• ترمين��ال 17 و 18 صورت ولت��اژ خروجی کمکی 24 

.AC ولت
 AC ترمينال ش��مارة 18 و 19 یک خروجی 24 ولت •
اس��ت که برای اتصال المپ نش��انگر باز بودن در به کار 

می رود. 
2- تایمرهای تنظیم 

•  تریمر تنظيم زم��ان کار)WORK TIME( : زمان 
کار موتور از 2 الی 60 ثانيه ) یا 120 ثانيه با تنظيم دیپ 

سوئيچ ها ( می تواند تغيير کند.
• تریمر تنظيم زمان توق��ف)PAUSE TIME( : این 

زمان از 2 تا 180 ثانيه قابل تنظيم است .
• تریمر تنظيم قدرت موتور)POWER(: گشتاور محور 
موتوردر لحظات اول باز وبس��ته ش��دن به مدت 1 ثانيه 
در مقدار حداکثر اعمال می ش��ود تا بر اینرس��ی سکون 
در غلبه کند. س��پس به مقدار تنظيم شده توسط تریمر 

روی برد برمی گردد.

3-کارت رادیویی 
 SELF( ریم�وت  شناس�ایی  نش�انگر   LED-4

)MEMORIZATION LED
) P(5- دکمة فشاری شناسایی ریموت
6- پردازندة الکترونیکی و آی سی ها 

7- دیپ سوئیچ ها
8- فیوزها

§فيوز 315 ميلی آمپر برای خروجی 24 ولت کمکی
§فيوز 6/3 آمپر برای خروجی موتور و المپ فالشر

9- رله ها 
§رلة خروجی 24 ولت کمکی و المپ

§رله های خروجی سيم چپ و راست و مشترک موتور
10- ترانس تغذیة 220  به 24 ولت    

برای انجام سيم کشي باید ابتدا برق را قطع کرد. کابل های 
کنترل باید در لولة جدا از کابل های برق سيم کشی شوند. 
حداقل مقطع سيم برای سيم های برق موتور و المپ های 
نشانگر 1/5ميلی متر مربع است و برای کابل های کنترل 
چشمی و شستی های دستی حداقل 0/5ميلی متر مربع 
اس��ت .برای فواصل بيش از 20 متر توصيه می ش��ود که 
از رله اس��تفاده ش��ود. در صورت نصب نشدن هر کدام از  
وسایل ایمنی ) مانند چشمی ( ترمينال های آن را اتصال 
کوتاه کنيد. کليد قطع برق اصلی را نيز در یک محل قابل 

دسترس قرار دهيد. 

3-1-5-4-نحوة کار دستگاه
دستگاه در حالت های زیر می تواند کار کند :

 )STEP( )1- مرحل��ه ای )حالت باز – توقف – بس��ته
دراین حالت دِرِ باز ش��ده بعد از مدت توقف تنظيم شده 

خود به خود بسته می شود.
2- توسط شستی استارت یا ریموت کنترل می توانيد:

الف( دستور بازشدن دِرِ بسته را صادر کنيد.
ب( در حالتی که در باز است آن را ببندید .
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ج( در حالتی که در در حال حرکت است، آن را متوقف 
کنيد. 

3. توسط چشمی ها 
در ایــن حالت با قطع ارتباط بين دو چشــمی از طرف 
داخل، در باز می شــود و اگر در در حال بســته  شدن 
باشد، شــروع به  باز شدن می کند. تا زمانی که ارتباط 
چشــمی ها دوباره برقرار نشــده، هر دســتوری توسط 

ریموت یا شستی ها بی اثر است.

4-1-5-4-تنظیمات دیپ سوئیچ ها

دیپ سوئیچ 1 : با قرار دادن این سوئيچ روی ON نحوة 
کار دســتگاه از حالت مرحله ای ) باز – توقف – بسته( 
اتوماتيک به حالت فقط باز تغيير می کند، یعنی در باز 

می شود و منتظر دستوری برای بسته شدن می ماند.
دیپ سوئیچ 2 : در حالت استاندارد اگر ارتباط چشمی ها 
قطع شود، دِرِ در حال بســته شدن، شروع به باز شدن 
می کند. ولی با قرار دادن این ســوئيچ روی ON هنگام 
قطع ارتباط چشــمی ها در می ایستد و بعد از برقراری 

ارتباط شروع به باز شدن می کند.
دیپ ســوئیچ 3 : اگر در باز شــود و به انتها برسد، در 
حاالت اســتاندارد خود به خود بعد از طی زمان توقف 
تنظيم شــده، شروع به بسته شدن می کند. با قراردادن 
این سوئيچ روی ON این بسته شدن اتوماتيک غير فعال 
می شود وتا زمانی که دستور بسته شدن صادر نگردیده 

است، در بسته نمی شود. 
 ON دیپ ســوئیچ 4 : با قرار دادن این ســوئيچ روی

زمان کار به 120 ثانيه افزایش می یابد .
در ضمن بر روی برد، جامپری وجود دارد که به وســيلة 
آن می توان تعيين کرد، آیا خروجی المپ برای فالشــر 
باشــد یا المپ روشن دائمی که سه دقيقه پس از بسته 

شدن در خاموش می شود. 

7-1- راه اندازی اولیه
بعد از انجام ســيم کشــی برای راه اندازی اولية دستگاه 

موارد زیر را انجام دهيد : 
1- تمام اتصاالت را چک کنيد .

2- ولوم ها را روی حداقل قرار دهيد .
3- دیپ سوئيچ ها را تنظيم کنيد .

4- تریمر تنظيم قدرت خروجی مكانيكی را روی حداقل 
قرار دهيد .

8-1- بعد از راه اندازی دستگاه اعمال زیر را انجام دهید: 
1- عملكرد صحيح تمام عناصر را بررسی کنيد. ) مانند 

چشمی ها و المپ ها (. 
2- قدرت خروجی مكانيكی را تنظيم کنيد.

3- از جهت چرخش صحيح موتور مطمئن شوید.
4- زمان کار و توقف را تنظيم کنيد. 

9-1- نحوة اضافه كردن ریموت كنترل جدید و معرفی 
آن به دستگاه : 

ابتدا در حالتی که در بسته است، شستی استوپ دستی را 
که در داخل نصب شــده فشار دهيد یا در بين چشمی ها 
بایســتيد و ارتباط آن ها را قطع کنيد. در صورتی که یک 
ریموت از قبل شــناخته شده توسط دســتگاه دارید و 
ریموت جدیدی را می خواهيد اضافه کنيد، به مدت 10 
ثانيه مداوم دگمة ریموت قبلی را فشار دهيد. سپس در 
فاصلة زمانی 10 ثانيه دگمة ریموت جدید را فشار دهيد 
تا توسط دستگاه، شناسایی شود و در حافظه قرار گيرد. 
اگر زمان بيشــتر از 10 ثانيه بگذرد دســتگاه از حالت 
برنامه ریزی خارج می شــود.برای افــزودن یک ریموت 

جدید باید موارد باال را دوباره انجام دهيد. 
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براى مطالعه بيشتر

پيش آزمون

سايت هاي مفيد

نكته

تحقيق كنيد

آزمون پاياني 

زمون پاياني ٓ
ا

زمان:     ساعت

برای ريســت كردن حافظه و شناســاندن ريموت های 
جديــد، بايد طبق دســتورالعمل موجــود در دفترچه 

راهنمای دستگاه عمل كرد.
10-1- نگه داری دستگاه 

با توجه به اين كه گريس دائمی در داخل قسمت مكانيكی 
دســتگاه وجود دارد نيازی به روغنكاری و گريسكاری 
دستگاه نيست ،ولی بايد گرد و غبار  را از روی دنده های 

شانه ای و چرخ دنده محور تميز كرد.
2-5-4-سیســتم در اتوماتیک، برای در های 

لواليی يک لنگه يا دو لنگه
اين سيســتم كه بــرای در های لواليی بــه كار می رود 
دارای دو عــدد جك متصل به موتور اســت كه بر روی 
لنگه های دِر وســط يا ارتفاع پايين تر نصب می گردند. 
وقتی در بسته اســت، اين جك بيرون است و برای باز 
كردن در به داخل كشيده می شوند. موتورهای سيستم 
از نوع تك فاز آسنكرون هستند و نيروی جك ها به طور 
مكانيكی از جعبه دنده و موتور تأمين می شود. همچنين 
دراين سيستم از قفل الكتريكی نيز استفاده می گردد كه 
روی يكی از لنگه هاي دِرِ وصل می شود. برد الكترونيكی 
ايــن مدل به طور جداگانه در يك قاب قرار دارد و كنار 
در،در محل مناسب نصب می گردد. اجزای اين سيستم 

در شكل42-4 تا 47-4 نشان داده شده است:

شكل42-4 موتور وجك های دستگاه

شكل43-4 برد الكترونيكي خازن هاي موتورها

شكل44-4 آچار خالص كن 

شكل45-4 ريموت كنترل

شكل46-4 قفل در بازكن 

شكل47-4 قطعات اتصال موتور به چارچوب و لنگه در
سر جك ها توسط يك پاية فلزی به روی لنگه در محكم 
می شــود و انتهای آن به وســيلة يك پاية ديگر كه به 
صورت لواليی اســت به چهارچوب در بسته  می شود. 
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در شکل های زیر یک نمونه در اتوماتيک  لوالیی نصب 
شده در کارگاه نشان داده شده است)شکل هاي 4-48 

و 4-49(.

شکل 48-4 محل اتصال موتور به چارچوب در و لنگة در

شکل 49-4 یک نمونه در اتوماتيک  لوالیی 

11-2-5-4- نحوة انجام اتصاالت برد الکترونیکی 
قس��مت های مختلف برد الکترونيک��ی و نحوة اتصاالت 
آن در ش��کل50-4 نشان داده شده است که در ادامه به 

شرح آن ها می پردازیم:
ترمينال های اتصال : 

J1 : برای اتصال سيم کواکسيال آنتن 
J2 شامل :

1,3 : برای اتصال خازن و سيم های چپگرد و راستگرد موتور 1

2 : به صورت سيم مشترک موتور 1
4,6 : برای اتصال سيم های چپگرد و راستگرد موتور 2

5 : برای اتصال سيم مشترک موتور 2
8,7 : محل اتصال المپ چشمک زن

J4 شامل : 
 ) COURTESY ( 1,2 : محل اتصال المپ روشن یک سره
3,4 : مح��ل اتصال المپ روش��ن در حالت باز بودن 

 ) OPEN GATE LAMP ( در
J5 شامل:

1,2 : مح��ل اتصال قفل الکتریکی روی در، که 12 ولت 
AC است. 

3,4 : مح��ل ولت��اژ  خروجی کمک��ی 24 ولت AC که 
می توان برای تغذیه چشمی هامورد استفاده قرار داد .

5 : ترمينال مشترک
6 : محل اتصال کنتاکت بستة چشمی استپ .

7  : محل اتصال کنتاکت بس��تة چش��می حفاظتی 
)توضيح��ات در مورد تفاوت این دو در ادامه می آی��د(.

8 : محل اتصال کنتاکت بس��تة چش��می استپ دستی 
اضطراری و سریع 

9 : محل اتصال استارت برای باز شدن فقط یک لنگه در 
برای عبور افراد یا وسایل نقليه کوچک.

10  : مح��ل اتص��ال کنتاکت باز کليد س��وئيچی برای 
استارت دستی. 

J6 : محل اتصال کارت رادیویی ) توسط کارخانه متصل 
شده است(.

J7 : محل اتصال برق ورودی و سيم ارت
توجه : ترمينال های 6 و 7 در محل J5 هر دو می توانند 

به کنتاکت بستة یک چشمی وصل شوند. 
المپ های LED روی برد :

DL1 ) قرم��ز رن��گ ( : ای��نLED ب��ه هم��راه المپ 
چشمک زن هنگام برنامه ریزی و حين حرکت در روشن 

می شود.
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• FTS ) زرد رنگ ( : این LED در صورت قطع ارتباط 
چشمی استپ روشن می شود. 

• FTC  ) زرد رنگ (: این LED در صورت قطع ارتباط 
چشمی حفاظتی روشن می شود. 

•STP  ) قرمز رنگ ( : هنگام فشار دادن شستی استپ 
دستی روشن می شود .

•STPD ) سبز رنگ (: هنگام فشار دادن شستی استپ 
دستی یک لنگه روشن می شود.

•ST ) س��بز رنگ ( : هنگام فشار دادن شستی استارت 
کليد سوئيچی روشن می شود. 

تریمر تنظیم سرعت
RV1: برای تنظيم ولتاژ اعمال شده به موتورها و تغيير 

سرعت باز و بسته شدن در به کار می رود. 
کلیدهاي ریز برنامه ریزي

P1 وP2 وP3: س��ویچ هاي فش��اری ریزی هستند که 
برای برنامه ریزی دستگاه به کار می روند. 

1

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

2

3

6

7

8

9

1
2

10

5

4

1

2

3

4

RV1

J1

J6
J4

J7 J2
J5

Radio reciever

Arial cable

F1

F2 

230 Vac

Fuse mains power supply
220 Vac SA

Dip switch
Selection of the programs

Fuse low voltage
 24  Vac 1A

Slow-down speed 
and power regulation

Programming LED

Programming push-buttons

Optical Signallings

P1

STSTPDSTPFTCFTS

P2 P3

G
eneral diagram

open gate lamp

Courtesy light

DL1

M1 M2

COMMONCapacitorCapacitor

Ground

Blinker

APAP CHCH

COM COM

Output 
24 Vac

Electric
lock

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F

N

START NO

STOP NO

شکل 4-51
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فيوزها
F1: فيوز 5آمپر برای حفاظت در ولتاژ 220ولت

F2: فيوز يك آمپر برای حفاظت در ولتاژ 24ولت

هنگام راه اندازی دســتگاه به مدت يــك ثانيه حداكثر 
قدرت توســط موتورها اعمال می شود، سپس قدرت به 

مقدار تنظيمی بر می گردد .
بر روی اين برد نحوة چشمك زدن المپ فالشر حاالت 

مختلف را مشخص می كند.
چشــمك زدن سريع نشــان می دهد در در حال باز شدن است.
چشمك زدن آهسته نشان می دهد در در حال بسته شدن است.

روشن بودن ممتد نشان می دهد كه ارتباط چشمی ها 
قطع شده است.

همچنين يك ثانيه قبل از شروع به كار موتور، چشمك 
زدن المپ شروع می شود.

2-2-5-4-زمان كار موتورها
زمان كار موتور توسط دوتايمر مستقل كنترل می شود. 
اگــر عاملی باعث ايســتادن در ها  قبل از كامل شــدن 
حركت بشود، تايمر متوقف می شود و زمان سپری شده 
را در حافظــه ذخيره می كند. اين امكان به اين ســبب 
ايجاد شده اســت كه موتور بعد از رسيدن در به انتها 
بــی جهت كار نكند و داغ نشــود. البته در صورت قطع 
برق اين زمان ذخيره می شودو در حافظه پاك می گردد. 

اضافی  فشــار  و  زنی  پــس  3-2-5-4-حالت 
)kick back/extra-push(:در

اين امكان برای شرايط برف و يخبندان است كه درلحظة 
اول نياز به نيروی اضافی برای باز شدن دارد و يا لحظه 
آخــر نياز به يك تكان برای بســته شــدن دارد، ايجاد 
 شده است و می توان روی دستگاه اين امكان را فعال يا 
غير  فعال كرد. در حالت پس زنی و فشار اضافی درحالت 
بســته به مدت يك ثانيه حركت به سمت بسته شدن 
میشود، و ســپس قفل الكتريكی باز شده، در به حالت 

باز شدن حركت می كند. 

m14-2-5-4-تأخير موتور
از آنجا كه الزم اســت در اين در هــا، ابتدا لنگه ای كه 
قفل الكتريكی روی آن وصل اســت باز شــود و سپس 
لنگة دوم باز شــود، لذا لنگة دوم كه موتورm1 روی آن 
وصل است با تأخير دو ثانيه بعد از لنگة اول كه m2 به 
آن وصل اســت، باز می شود. حتی اگر در نيمه باز باشد، 
باز اين تأخير اعمال خواهد شــد. می توان با قرار دادن 
ديپ سويچ شمارة پنج روی on اين حالت را برای در هايی 
كه يك لنگــه روی ديگری نمی افتــد، غير فعال كرد. 

5-2-5-4-حالت های كار دستگاه
بر روی واحد الكترونيكی يــك پردازنده وجود دارد كه 
حركــت بازوها )جك ها( را به صــورت چهار مرحله ای 
كنترل می كند.ابتدا بازوها شــروع به حركت آهســته 
می كنند، سپس حركت سريع می شود و در انتها حركت 
دوباره آهســته می شود. سر انجام حركت بازوها متوقف 

می گردد .حالت هاي كار عبارت اند از:
الف(حالت مرحله ای

وقتی كه دستگاه به برق وصل شد، اولين دستور استارت 
برای باز شدن در صادر می شود. بعد از اتمام زمان كار 
در متوقــف و المپ چشــمك زن خاموش می گردد و 
سيستم منتظر دستور استارت جديد برای بسته شدن 
می شــود. اگر قبل از اتمام حركت در مرحلة باز شدن 
دستور اســتارت جديدی داده شود، در، در همان جا 
باعــث  بعــدی اســتارت  ايســتد و دســتور  مــی 
می شــود در شــروع به بســته شــدن كند )دستور 
اســتارت مــی تواند توســط شســتی دســتی كليد 
ســويچی يا دگمــة ريموت كنتــرل اعمال شــود(.

ب(حالت اتوماتيك
در اين حالت در بعد از باز شدن و رسيدن به انتها متوقف 
می شــود و زمان توقف تنظيم شده ســپری می  گردد. 
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سپس در اتوماتيك بســته می شود. اگر دگمةريموت يا 
شستی استارت قبل از اتمام حركت در فشار داده شود، 
 در می ايســتد و دستور جديد اســتارت حركت آن را 
بر عكس می كند. اگر دستور استارت در حين توقف در 
و در فاصله زمانی تنظيم شــده برای توقف صادر شــود 
زمــان توقف به هم می خــورد و در آن حالت می ماند تا 
زمانی كه دستور جديدی صادر شود و در شروع به بسته 

شدن كند. 
  ) MUINIMODNOC ( حالت مشترك)ج

در اين حالت اگر دســتور استارت )وقتی در در حال باز 
شــدن است( صادر شود در به باز شدن ادامه  می دهد و 
اگر در حال بسته شــدن باشدو دگمة ريموت زده شود 
در می ايستد و بعد از دو ثانيه شروع به باز شدن می كند 
و اگر وقتی در زمان توقف قرار دارد اســتارت زده شود 
زمان توقف ری ست می شود و از اول محاسبه می گردد 

و در ديرتر بسته می شود. 
   ) Single Wing ( حالت تك لنگه)د

در اين حالت فقط موتور M2 كار می كند وحالت های 
كار ذكر شده در باال، برای اين حالت صادق است. 

6-2-5-4-عملكرد و تأثير شستی ها و چشمی ها  
الف(شستی ايســت : هر گاه شستی استپ فشار داده 
شود در متوقف می شــود و تا زمانی كه فشار داده شده 
اســت هيچ دســتور ديگری توسط دســتگاه پذيرفته 
نمی شود. بعد ازرها كردن اگر دستور جديدی صادر شود 
در شروع به باز شــدن می كند و اگر شستی استپ در 
حين زمان توقف زده شــود زمان توقف به هم  می خورد 

ودستور استارت بعدی در را می بندد. 
ب(عملكرد چشــمی ها: در صورتی كه كنتاكت بسته 
چشــمی به ترمينال شــمارة 7 ترمينال های J5 بسته 
شــود1، اگر ارتباط چشمی ها توسط فرد يا وسيلة نقليه 
قطع شــود و در در حال باز شدن باشد به باز شدن ادامه 

می دهد و اگر در حال بســته شــدن باشد شروع به باز 
شــدن می كند و اگر در حين زمان توقف باشــد زمان 
توقف ري ســت می شود و تا رفع مانع از بين چشمی ها 

در باز می ماند. 
اگــر كنتاكت بســتة چشــمی بــه ترمينال شــمارة 6 
ترميـــنال های J5 وصــــل شود2 در حالت قطع ارتباط 
چشــمی ها دِرِ می ايســتد و همان طور متوقف می ماند.

المپ چشــمك زن نيز با نور ثابت روشن می ماند. بعد از 
برقراری ارتباط چشــمی ها در شروع به باز شدن می كند. 
در حين سپری شدن زمان توقف نيز اگر ارتباط چشمی ها 
قطع شــود زمان توقف رعايت خواهد شد و بسته شدن در 

تا رفع مانع از بين چشمی ها، به تأخيرخواهد افتاد. 

7-2-5-4-شستی استارت برای يك لنگه  
بازدن اين شســتی، كــه معموالً هنگام عبــور و مرور 
افرادمورد  استفاده قرار می گيرد فقط يك لنگه، كه روی 
آن قفل الكتريكی و موتور M2 وجود دارد، باز وبســته 
می شود. فشار دادن اين شستی باز در هنگام باز يا بسته 
شــدن هر دو لنگه تأثيری ندارد. صادر كردن دســتور 
توسط ريموت يا شستی باز دستی ) كليد سوئيچی ( در 
هنگامی كه يك لنگه در حال باز شــدن است باعث باز 

شدن هر دو لنگه می شود. 

8-2-5-4-برنامه ريزی دستگاه 
برنامه ريزی دستگاه توسط ديپ سوئيچ ها انجام می شود.
حالت های مختلف كار دســتگاه را می توان به صورت 

زير توسط ديپ سوئيچ ها انتخاب كرد :
ON 1- حالت مرحله ای : ديپ سوئيچ 1و2 روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

١ - PHOTO N.C ٢ - PHOTO STP NC
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2 - حال�ت اتوماتی�ک : دیپ س��وئيچ 1 روی OFF و 
ON شمارة 2 رویON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON 3- حالت مشترك : دیپ سوئيچ 1 روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

4- حالت تکان اولیه / فش�ار اضافی : دیپ س��وئيچ 4 
ON روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON 5- حالت تک لنگه : دیپ سوئيچ 3 روی

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

6- تأخی�ر باز ش�دن لنگة دوم : دیپ س��وئيچ 5 روی  
ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON

9-2-5-4-تنظیم زمان کار موتورها  
وقتی در کاماًل بس��ته است و شس��تی فشاری P2 روی 
برد را به مدت س��ه ثانيه فش��ار دهيد تا LED نشانگر 
DL1 به طور ثابت روشن شود. در ها همزمان آهسته باز 
می ش��وند. در این حين با تنظيم RV1 سرعت حرکت 
را تنظيم کنيد. وقتی در ها کاماًل باز ش��دند P2 را فشار 
دهيد و منتظر شوید تا المپ DL1 و چشمک زن با نور 
ثابت روشن ش��وند. RV1 را نيم دور بچرخانيد و شش 

بار P2 را برای برنامه ریزی مراحل زیر فشار دهيد.
1- در اولين فش��ار دادن، موتور 1 شروع به بسته شدن 

می کند .
2- بالفاصله P2 را فش��ار دهيد تا موتور 2 نيز شروع به 

حرکت کند .
3- وقتی در به انتهای بس��ته ش��دن نزدیک شد، P2 را 

فشار دهيد تا حرکت موتور 1 کند شود .
4- بالفاصل��ه P2 را بزني��د تا حرک��ت موتور 2 نيز کند 

شود .
5- بعد از بسته شدن در،P2 را بزنيد تا موتور 1 خاموش 

شود .
P2 -6 را بزنيد تا موتور 2 خاموش شود.

10-2-5-4-تنظی�م زم�ان توقف در ه�ا در حالت 
بسته شدن اتوماتیک  

شستی فشاری P3 را روی برد فشار دهيد تا DL1 روی 
برد روش��ن شود. بعد از سپری شدن زمان دل خواه برای 

توقف در، دوباره P3 را فشار دهيد.

11-2-5-4-شناساندن ریموت ها به دستگاه  
این دس��تگاه دارای یک گيرندة رادیویی دو کاناله برای 
باز و بسته کردن به وسيلة ریموت کنترل است. یکی از 
کانال ها برای استارت دو لنگه و یکی دیگر برای استارت 
ت��ک لنگه به کار می رود. این گيرن��ده می تواند تا 12 
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ريموت با كدهای مختلف را شناسايی كند. برای تعيين 
كليد اســتارت دو لنگة روی ريموت، يكی از دگمه های 
ريموت را فشــار می دهيم. و شستی P1 روی برد را نيز 
يك بار فشار می دهيم. برای باز و بسته كردن تك لنگه، 
دگمــة ديگر ريموت را می گيريم وP1 را دوباره پشــت 
سرهم به فاصلة زمانی حداقل يك ثانيه فشار می دهيم. 
 P1 ريموت توسط دستگاه شناسايی می شود. هر بار كه

فشار داده می شود LD1 روي برد روشن می شود.
توصيه های مهم

1- در حين انجام اتصاالت، بايد برق دستگاه قطع باشد .
2- تابلوی الكترونيكی دســتگاه، نبايد در معرض برف و 

باران باشد  .
3- قاب پالســتيكی برد الكترونيكی قابل اشتعال است 
لذا بايد در محل مناسب دور از حرارت يا منبع گرمايی 

شديد نصب شود .
4- توصيه می شود هر شش ماه يك بار، عملكرد صحيح 

دستگاه كنترل شود.
5- تابلوی مركزی دســتگاه را در نزديكی در در ارتفاع 
1/5 متری نصب كنيد تا فاصلة بين تابلو وساير قطعات 
حداقل باشــد. حداكثر فاصلة مجاز تابلو با دستگاه 10 

متر است .
6- تابلوی مركزی را روی سطح چوبی نصب نكنيد .

7- هنگام نصــب بايد ورودی های كابل و ســيم ها به 
سمت پايين باشد.

21-2-5-4-مشخصات فنی دستگاه
• مصرف برق در حالت سكون : تقريباً 1 وات

• دمای كار : صفر الی 60+ درجه 
• قدرت موتور تك فاز : حداكثر يك اسب 
• المپ چشمك زن :  40 وات 220 ولت  

• المپ نشانگر باز بودن در: 40وات 220 ولت 
• قفل الكتريكی :  12 ولت 15 وات

• منبع تغذيه كمكی : 24 ولت0/5 آمپر
• زمان كار موتورها : صفر الی 250ثانيه قابل برنامه ريزی 

• زمان توقف : قابل برنامه ريزی 2 الی 250 ثانيه 
• تاخير بســته شدن لنگة دوم : صفر الی 25 ثانيه قابل 

برنامه ريزی 
• فركانس كار راديويی  : 43392 هرتز
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

هدف : سيم کشی و راه اندازی یک سيستم در اتوماتيک  از نوع ریلی با تمامی تجهيزات  
تجهيزات و ابزار مورد نياز:

تعداد/مقدار تصویر تجهيزات

به ابعاد 1/5×3 متر ماکت در ریلی ساخته شده                     

یک دستگاه دستگاه اصلی در بازکن ریلی                      

2 متر دندة شانه ای                

2 قطعه
زبانة تنظيم                                

هرکدام یک دستگاه گيرنده و فرستندة مادون قرمز     

یک دستگاه چراغ چشمک زن                

حدود 10 متر کابل نمرة 1/5ميلی متر مربع                   

حدود 10 متر
کابل دو زوج نمرة 0/6ميلی متر مربع                    

ابزار سيم کشی یک سری کامل

15کار عملي: سيم کشی و راه اندازی سيستم دِر اتوماتيک  از نوع ریلی 
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1-6-4-انواعراهبندها
راه  بندها از نظر نحوة حرکت بازو و مکانیسم ایجاد مانع 

دارای انواع زیرند:

شکل 53-4 راه بند بازویی یک طرفه

شکل 54-4 راه بند بازویی دو طرفه

شکل 55-4 راه بند بازویی دو تکه 

مراحلاجرایکار
1-ابتــدا قطعات را مطابق شــکل52-4 روی در نصب 

کنید. 

شکل4-52
2-سیم کشــی بین قطعات را مطابق نقشة ارائه شده در 
دفترچة راهنمای نصب دستگاه اصلی  ودفترچة راهنمای 

نصب چشمی ها انجام دهید.
3-طبــق دســتورالعمل دفترچــة راهنمای دســتگاه،  

تنظیمات الزم را انجام دهید.
4-با توجه کامل به دســتورات ایمنــی، برق ورودی را 

وصل کرده و مدار را راه اندازی کنید.
5-به کمک ریموت کنترل در را باز و بسته کنید. 

6-عملکرد چشمی ها را با احتیاط کامل آزمایش کنید. 
7-گزارش کاملی از مراحل اجرای کار و راه اندازی تهیه 

کنید و آزمایش سیستم بنویسید.

6-4-آشناییباراهبندهایالکتریکی
جهــت کنترل تردد خودروهــا در ورودی مجتمع های 
مسکونی وپارکینگ ساختمان های اداری و هم چنین در 
مکان هایی مانند محل اخذ عوارض و ورودی هایی که نیاز 
به متوقف کردن خودرو دارد از دستگاه های راه بند استفاده 
می شود.این دستگاه ها دارای بازویی هستند که حرکت آن 
توسط یک اپراتور یا نگهبان یا اتوماتیک کنترل می شود. 
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شكل57-4 راه بند ستونی
  

شكل58-4 تركيب راه بند بازويی و ستونی 
   

شكل59-4 بدنة اصلی دستگاه راه بند

2-6-4-نحوة  عملکرد راه بندها:
راه بندها به سيستم  الكترومكانيكی مجهزند، كه مشتمل 
بــر الكتروموتور و گيربكس متصل به بازو يا پيســتون 
اســت. وجود گير بكس، باعث ايجاد سرعت ثابت وآرام  
در ســتون متحرک يا بازوی راه بند می شود. راه  بندهای 
ســتونی به دليل امكان باز و بسته شدن زياد  )تا 2000 
بار در شــبانه روز( برای محل های پر تردد مناسب ترند.

تابلــوی كنتــرل مركزی بعضــی از راه بندهــا قابليت 
هماهنگی با كلية سيســتم های كنتــرل تردد 1 را دارد 
می باشــد. می توان با افزودن حس گر های مادون قرمز يا 
انواع ديگر حســگرها سيســتم را كاماًل ايمن و هوشمند 
ســاخت تا احتمال برخورد بازوی راه بند با وسيلة عبور 
كننده به صفر برســد.هم چنين امكان باال آوردن بازو به 
صورت دستي، در هنگام قطع برق نيز در راه بندها وجود 
دارد. دستگاه های راه بند معموالً از روش های زير فرمان 

می گيرند:
1- فرمان دستی از طريق شستی های استپ و استارت 

و از داخل اتاق نگهبانی
2- فرمان دستی از راه دور توسط ريموت كنترل

3- استفاده از سيستم كارت مغناطيسي يا رمز دار؛
4- استفاده از سيستم رايانه اي؛

5- استفاده از جعبه فرمان هاي سكه اي؛
6- استفاده از حسگر هاي مادون قرمز )چشمي(.

3-6-4- تجهيزات مورد استفاده در راه بندها
تجهيزاتی كه در سيســتم راه بند بازويی، مورد استفاده 

قرار می گيرند، به صورت زيرند:

1-3-6-4-بدنة اصلی دستگاه
اين قسمت  شــامل محفظه اي از ورق فوالدي است كه 
تجهيزات مكانيكي و برقي دستگاه در آن قرار دارد.بدنةچند 
نمونه دســتگاه در شكل59-4 نشــان داده شده است:

1 - Access control

شكل56-4 راه بند نرده ای جمع شونده
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2-3-6-4-ب�ازوي راه بن�د از پروفیل آلومینیمي 
برای س��بک بودن و هم چنين ایجاد خس��ارت کمتر در 
صورت برخ��ورد احتمالی بازو با خ��ودرو، جنس بازو را 
معم��والً از پروفيل آلو مينيوم��ی انتخاب می کنند و نيز 
از الس��تيک ضربه گير در سراسر لبة پایين بازو استفاده 
می ش��ود. ممک��ن اس��ت براي دی��د در ش��ب و زیبایي 
از نش��انگرهای  ن��وري در لبة باالیي بازو نيز اس��تفاده 
شود. شکل60-4 این قس��مت ها را روی یک بازو نشان 

می دهد.

شکل 60-4 بازوی راه بند

3-3-6-4-چراغ چشمک زن 
این چراغ در موقع حرکت بازو روشن وخاموش می شود. 
محل نصب آن معموالً روی بدنة اصلی دستگاه راه بنداست. 
شکل 61-4 چراغ راه بند را روی این قسمت نشان می دهد.

شکل 61-4 چراغ چشمک زن روی بدنة اصلی

4-3-6-4-ریموت کنترل برای کنترل از راه دور

 شکل62-4 ریموت کنترل

5-3-6-4-شس�تی های استپ و اس�تارت برای 
کنترل از اتاق نگهبان 

 شکل63-4 شستی های استپ و استارت

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

م��ورد  ه��ای  بن��د  راه  م��ورد  در 
اس��تفاده در عبور و مرور اف��راد در محل هایی 
مانندفرودگاه ه��او فروش��گاه ها تحقي��ق کني��د 
و اطالع��ات به دس��ت آم��ده را در کالس  مورد 
بررسی قرار دهيد. شکل64-4 نمونة این راه بندها 

را نشان می دهد.

شکل4-64
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براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت
1-ولتاژ تغذیة حسگرهای مادون قرمز چقدر است؟

2-دیپ س��ویچ ها روی برد الکترونيکی به چه منظور به 
کار می روند؟

3-وظيفة کارت رادیویی روی برد الکترونيکی چيست؟
4-المپ چش��مک زن باالی در در سيستم دِرِ اتوماتيک، 

چه موقع کار می کند؟
5-شستی های کنترل دستی برای چه به کار می روند؟

6-مقررات س��اختمانی که باید برای نصب سيستم های 
دِرِ اتوماتيک مورد توجه قرار گيرند، کدام اند؟

7- مراح��ل نصب و راه اندازی سيس��تم دِرِ اتوماتيک را 
بيان کنيد.

8- نح��وة خالص ک��ردن سيس��تم های الکترومکانيکی  
درهای اتوماتيک را بيان کنيد.

9- قس��مت های مختلف ب��ازوی راه بن��د بازویی را نام 
ببرید.

10- اس��تفاده از کدام نوع راه بندها ب��رای محل های با 
عبور و مرور زیاد، مناسب تر است؟

براى مطالعه بیشتر

پیش آزمون

سایت هاي مفید

نکته

تحقیق کنید

آزمون پایانی 

زمان:     ساعت

www.ribind.it
www.how-it-works.net
www.merlin.com
www.clopay.com
www.china.IHS.com
www.aryatotem.com


