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ها نیماش مطابقت باره در اروپا هیاتحاد عضو يکشورها هیانیب  
(98/37/EC  ( شماره هیامر

 :سازنده
 :آدرس
 :نام با  نیماش که دارد یم اشعار

FAAC S.p.A. 
Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY 

452 MPS  عملگر 

 98/37 شماره به اروپا هیاتحاد هیامر مفاد تحت ینیماش جادیا منظور به گرید آالت نیماش با مونتاژ ای نیماش در ادغام جهت/EC است؛ شده ساخته 
 يها هیامر نفکیال یمنیا الزمات با EEC دارد مطابقت ریز : 

  
73/23/EEC 93/68 شماره به آن يبعد هیاصالح و/EEC ،   

89/336/EEC 92/31 يها شماره به آن يبعد هیاصالح و/EEC 93/68 و/EEC   

  :بعالوه

  .است گرفته قرار تست تحت خود معمول کنواختی يکربندیپ با محصول نیا

      FAAC شرکت ساخت محصوالت هیکل(
01 September 2006   ، بولونا

لرعامیمد  
A. Bassi 

 کننده نصب ژهیو ياخطارها
یمنیا یعموم فیوظا  

 ریز يها دستورالعمل تمام مطالعه افراد، یمنیا از نانیاطم حصول جهت !توجه) 1
 آمدن وارد موجب است ممکن محصول غلط کاربرد ای نصب. است تیاهم حائز

  .گردد افراد به يجد صدمات
  .دیبخوان دقت به را حاضر جزوه يها عملدستورال ابتدا محصول نصب به شروع از قبل) 2
 رایز دیکن يریجلوگ) رهیغ و رنیاستا یپل ، کیپالست مانند( يبند بسته مواد به کودکان یدسترس از) 3
  .شوند یم محسوب خطر یاحتمال منابع جمله از مواد نیا

  .دیکن ينگهدار و حفظ یآت مراجعات يبرا را ریز يها دستورالعمل) 4
 هرگونه. است شده ساخته و یطراح جزوه نیا در مندرج استفاده موارد يبرا اخص طورب محصول نیا) 5

 مناسب کارکرد/طیشرا است ممکن باشد نشده نیمع جزوه نیدرا حیصر بطور که يگرید استفاده
  .شود محسوب خطر منابع از ای/و انداخته خطر به را محصول

 در خودکار دربازکن ستمیس از استفاده ای و اسبنامن کاربرد از یناش تیمسئول هرگونه FAAC شرکت) 6
  .دینما یم سلب خود از را است شده ساخته آن يبرا آنچه از ریغ يموارد

 از ریپذ اشتعال بخارات ای گازها وجود: دیکن يخوددار انفجار قابل ياتمسفرها در دستگاه نیا نصب از) 7
  .شود یم محسوب یمنیا يبرا يجد خطرات

  EN 12605 و EN12604 يها شماره به اروپا هیاتحاد ياستانداردها مفاد با دیبا یکیمکان قطعات) 8
 دیبا الذکر فوق ياستانداردها مناسب، یمنیا نیتام يبرا ،ییاروپا ریغ يکشورها در. باشد داشته مطابقت
  .شوند تیرعا یمل مقررات بر عالوه

 يا شونده بسته قطعات ساخت رد مناسب یفن مهارت تیرعا عدم از یناش تیمسئول FAAC شرکت) 9
 محصول نیا از استفاده نیح در است ممکن که یشدگ دفرمه هرگونه ای و شوند زهیموتور است قرار که
  .دینما یم سلب خود از را دهد رخ
 در. شود انجام EN 12445 و  EN 12453 ياستانداردها ضوابط تیرعا با دیبا محصول نیا نصب) 10

 یمل مقررات بر عالوه دیبا الذکر فوق ياستانداردها مناسب، یمنیا نیتام يابر ،ییاروپا ریغ يکشورها

 قسمت و باشد شده ساخته کامل و حیصح بطور ارت ستمیس که دیینما حاصل نانیاطم) 14
  . باشد شده وصل آن به اتصال لیوسا يفلز يها

 حرکات خطرات برابر در خطر احتمال گونه هر از) EN 12978 استاندارد( یمنیا يها اسباب) 15
 یم حفاظت آنها شدن یچیق ای و نیزم يرو بر افراد/اءیاش شدن دهیکش برخورد، مانند یکیمکان
  .   دکنن
 که اخطار عالمت کی نیهمچن وFAACLIGHT) مانند( گنالیس چراغ کی حداقل از استفاده) 16
 ستمیس هر يبرا شد ذکر 15 فیرد در که ییها اسباب بر عالوه باشد شده نصب دروازه میفر به

  .   شود یم هیتوص
 از را گرید سازندگان ساخت قطعات از استفاده از یناش تیمسئول گونه هر FAAC شرکت) 17

  .  دینما یم سلب ازخود خودکار دربازکن ستمیس کارآمد عملکرد و یمنیا مسائل لحاظ
  .دیکن استفاده FAAC ساخت اصل قطعات از ينگهدار و ریتعم اتیعمل انجام يبرا )18
    . دیکن يخوددار خودکار دربازکن ستمیس قطعات يدستکار هرگونه از) 19

 موارد در ستمیس یدست يکاربر با مرتبط اطالعات هیلک است موظف کننده نصب شرکت) 20
  . دهد قرار داریخر اریاخت در را محصول همراه ياخطارها کتابچه نیهمچن و ياضطرار

 کار مشغول که یدرهنگام خودکار دربازکن ستمیس کنار در بزرگساالن و کودکان توقف از) 21
  .دیکن يریجلوگ است
 تا دینگهدار دور کودکان دسترس از را پالس مولد دستگاه رنوعه ای دور راه از کنترل دستگاه) 22
  .شود اجتناب خودکار دربازکن ستمیس ناخواسته شدن فعال از

  .باشد بازشده کامال دروازه که است مجاز یهنگام تنها دروازه يها لنگه انیازم عبور) 23
 واحد کارکنان با نهات و دیکن يخوددار خودتان توسط ایمستق راتیتعم هرگونه انجام از) 24
  .دیریبگ تماس مجاز مراکز راتیتعم
 به مربوطه، يعملکردها نظر از را ستمیس ییکارا بار کی ماه شش هر حداقل: ينگهدار) 25

  .دیکن چک) عملگر يمحور بار شامل( کننده آزاد و یمنیا يها اسباب ییکارا خصوص
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452 MPS   فرمان مدار 
 اخطارها .1

 ،)ينگهدار و راتیتعم اتصاالت، کردن وصل( فرمان مدار يرو بر کار هرگونه به اقدام از قبل :مهم نکته
  .دیکن قطع را دستگاه برق همواره

  .دیکن نصب ستمیس دستباال در مناسب قطع آستانه با یحرارت وزیف کی - 
 ).2 شکل( دیکن وصل دستگاه J3 رابط در مربوطه نالیترم به را نیزم اتصال کابل - 
 رندهی،گيفشار يها دکمه( یمنیا و فرمان مدار يها کابل از را قدرت يها کابل همواره - 

 يها غالف از) زینو(یکیالکتر اختالالت از اجتناب يبرا. دیکن جدا) رهیغ و فوتوسل ،
      . دیکن استفاده) شده نیزم اتصال غالف با( غالفدار يها کابل ای گانهجدا

  MPS 452 ستمیس اجزاء و) اوت یل( ییجانما. 3
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  یفن مشخصات. 2
هیتغذ منبع ولتاژ  230 V~ ( +6% -10%) - 50 Hz 

شده جذب توان  10 W 

موتور توان حداکثر  800 W 

 A 0,5 انفرم مدار یکمک لوازم مجاز انیجر حداکثر

یکیالکتر قفل بار حداکثر  15 VA 

کار طیشرا حرارت درجه       -20 °C +55 °C 

محافظ يوزهایف  2 ( 1 شکل به دیکن نگاه ) 

عملکرد منطق خودکار مهین / خودکار  يا مرحله یمنیا اسباب /  خودکار مهین /   B/  
Dead-man C / يا مرحله خودکار مهین  

بستن/ کردن باز زمان )هیثان 120 تا 1 از( يزیر برنامه قابل   

مکث يبند زمان  0, 10, 20, 30, 60, 120 s 

دروازه يها لنکه بستن ریتاخ  0, 5, 10, 20 s 

دروازه يها لنکه کردن باز ریتاخ   ( چیسوئ -پید توسط کردن فعال ریغ قابل )   هیثان 2

يمحور بار   است میتنظ قابل سطح هشت يرو موتور هر يبرا چیسوئ- پید 

ها الیترم وكبل يها يورود دروازه لنگه آزاد شدن باز / باز  شدن باز یمنیا يها اسباب / بستن /   / 

شدن بسته یمنیا يها اسباب هیتغذ منبع /  نیزم اتصال +   

ها الیترم بلوك يها یخروج زن چشمک المپ  :فرمان مدار یکمک لوازم هیتغذ منبع Vdc 24 - موتورها -   -  
24 Vdc گنالیس چراغ اختالل فاقد –   (Fail Safe) - 12 Vac یکیالکتر قفل هیتغذ منبع  

عیسر دهنده اتصال  RP يها کارت ای ، رمزگشا ، دك ینیم اتصال يبرا  

انتخاب قابل يعملکردها مکث و منطق يبند زمان  يمحور بار –  شدن بسته و باز زمان در یمنیا –   

کورس شدن معکوس -  – شدن بسته یمنیا يها اسباب منطق – (Fail Safe)  اختالل فاقد زن چشمک شیپ –   

يزیر برنامه دیکل کار زمان آموزش   

Led OP_A 

Led OP_B 

Led STOP 

Led FSWCL 

Led FSWOP 

DL10 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

F1 

F2 

F 

DS1 

باز کامال تیوضع دهنده نشان  LED 

دروازه 1 شماره لنگه بسته/باز تیوضع دهنده نشان  LED 

توقف  LED  

شدن بسته یمنیا يها اسباب  LED  

شدن باز یمنیا يها اسباب  LED  

زمان آموزش گنالیس  LED 

فیضع ولتاژ نالیترم بلوك  

RP رندهیگ/ دك ینیم/ رمزگشا دهنده اتصال

ولت 230 هیتغذ منبع نالیترم بلوك  

 زن چشمک المپ و موتورها اتصال نالیترم بلوك
  یکیالکتر قفل و دهنده نشان المپ نالیترم بلوك

 (F 5A)   ترانسفورمر هیاول چیپ میس و اموتوره وزیف
 (T 800mA) فرمان مدار یبرق لوازم و فیضع ولتاژ وزیف   

  زمان آموزش يفشار دکمه

ها چیکروسوئیم يزیر برنامه گروه اولبن
DS2 ها چیکروسوئیم يزیر برنامه گروه نیدوم

  یکیالکتر اتصاالت. 4

 

باز کامال  
1 شماره لنگه شدن باز  

 توقف

 ، یمنیا  لوازم و ها فوتوسل اتصال يبرا
  ).3 صفحه( ،4.1 پاراگراف به دیکن نگاه

 .گردند یم نصب بازوها به ) c( ها خازن: توجه



 
1 

  یمنیا يها اسباب و ها فوتوسل اتصال -4

 طبق بر را اتیعمل نوع که مینک یم هیتوص) یمنیا يها اسباب ریسا ای( ها فوتوسل کردن وصل از قبل
  ): 3 شکل( دیکن انتخاب کنند حفاظت ازآن دیبا که یحرکت هیناح

 یم عمل دروازه شدن باز حرکت هنگام در تنها ها اسباب نیا: دروازه شدن باز حرکت یمنیا  يلوازمها
) رهیغ و وارهاید( ثابت موانع و دروازه يها لنگه نیب هیناح از حفاظت يبرا لیوسا نیا ن،یا بنابر کنند،

  .اند مناسب برخورد و ضربه خطر مقابل در
 عمل دروازه شدن بسته حرکت هنگام در تنها ها اسباب نیا: دروازه شدن بسته حرکت یمنیا يهالوازم

 برخورد و ضربه خطر مقابل در شدن بسته هیناح از حفاظت يبرا لیوسا نیا ن،یا بنابر کنند، یم
  .اند مناسب
 دروازه شدن بسته و باز حرکت هنگام در ها اسباب نیا: دروازه شدن بسته/باز حرکت یمنیا يها اسباب
 و ضربه خطر مقابل در شدن بسته و باز هیناح از حفاظت يبرا لیوسا نیا ن،یا بنابر کنند، یم عمل

  شدن بسته / باز حرکت یمنیا يها اسباب
 شدن بسته /باز فوتوسل جفت کی و دروازه شدن بسته حرکت فوتوسل جفت کی کردن وصل

  )شده هیتوص اوت یل(

 در یثابت موانع که يموارد يبرا(  4 شکل در شده داده نشان طرح از که کند یم هیتوص FAAC شرکت
 استفاده ندارد وجود ثابت مانع که يموارد يبرا( 6 شکل اوت یل ای)  دارند وجود دروازه شدن باز هنگام

  . دیکن
 اتصال با دیبا ،)بستن ای کردن باز( باشند داشته یکسانی عملکرد یمنیا لهیوس  چند ای دو اگر
 استفاد )بسته يعاد درحالت( يها کنتاکت از دیبا) 12شکل(شوند وصل گریکدی به يسر
    .دیکن

 بدر شدن بسته یمنیا لوازم
 3 .شکل

 حرکت یمنیا يها اسباب
 بدر شدن باز

 کی و شدن باز فوتوسل جفت کی ، دروازه شدن تهبس حرکت فوتوسل جفت کی کردن وصل
  )شده هیتوص اوت یل( شدن بسته/شدن باز فوتوسل جفت

 5 .شکل

    بدر شدن باز یچشم کی و شدن بسته یچشم کی کردن وصل

 

  یمنیالو از استفاده بدون اتصاالت

 6 .شکل

 4 .شکل

 7 .شکل

E



دروازه شدن باز حرکت فوتوسل جفت کی کردن وصل  
دروازه شدن بسته حرکت فوتوسل جفت دو کردن وصل  

دروازه شدن بسته حرکت فوتوسل جفت کی کردن وصل  

 11 .شکل

 9 .شکل

  يسر صورت به بسته)  يعاد حالت در( کنتاکت دو کردن وصل
  )توقف فوتوسل،: لمثا(

 12 .شکل

 جفت کی و دروازه شدن باز حرکت فوتوسل جفت کی کردن وصل
  شدن بسته فوتوسل

 صورت بازبه)  يعاد حالت در( کنتاکت دو کردن وصل
  )باز B باز، A: مثال( يمواز

 13 .شکل

  )2 شکل( هیتغذ منبع - J3 نالیترم بلوك -  4.2

 

PE : نیزم اتصال  
N : 230 V~ هیتغذ عمنب یخنث میس  
L : 230 V~ هیتغذ منبع فاز میس  

  .دیکن وصل ستمیس نیزم اتصال میس را فرمان مدار ستم،یس عملکرد صحت نیتام منظور به
  . دیکن نصب ستمیس باالدست در مناسب قطع آستانه با یحرارت لیفرانسید دیکل کی

  )2 شکل( زن چشمک چراغ و موتورها - J4 نالیترم بلوك - 4.3

 10 .شکل
: COM / OP / CL: 1 شماره موتور به وصل  

لنگه تک يها دروازه در استفاده مورد  
M2 : COM / OP / CL: 2 شماره موتور به وصل  

لنگه تک يها دروازه در استفاده رقابلیغ  
LAMP : زن چشمک چراغ یخروج  ( 230 V ~) 

M1 
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  )2 شکل( فرمان مدار یکیالکتر لوازم J1 نالیترم بلوك - 4.4
OPEN A - ( باز :يعاد حالت در ): کامل شدن باز فرمان   

 باز فرمان فرمان، کنتاکت کی بستن با که) رهیغ و ساز آشکار ،يفشار دکمه از اعم( یپالس مولد نوع هر
 کامل کردن باز پالس مولد نیچند کردن نصب يبرا.دهد یم را دروازه لنگه دو هر شدن بسته ای/و نشد

   ). 13 شکل( ببندبد يمواز صورت به را .N.O يها کنتاکت دروازه،

OPEN B - " یجزئ شدن باز فرمان  (N.O.) /  بستن : 
 باز فرمان فرمان، کنتاکت کی ستنب با که) رهیغ و ساز آشکار ،يفشار دکمه از اعم( یپالس مولد نوع هر

 C و B يها منطق در. دیآ یم در حرکت به M1 موتور با که را دروازه از يا لنگه شدن بسته ای/و شدن
 باز پالس مولد نیچند کردن نصب يبرا. دهد یم را دروازه دو هر شدن بسته فرمان همواره فرمان نیا

  ).    13 شکل( ببندبد يمواز صورت به را .N.O يها کنتاکت دروازه، یجزئ کردن

STP – توقف کنتاکت  (N.C.):  
 حرکت کردن متوقف به قادر  کنتاکت کی کردن باز با که) يفشار دکمه مانند( يا لهیوس نوع هر

 به را .N.C يها کنتاکت کننده، متوقف اسباب چند کردن نصب يبرا. باشد دروازه شدن بسته
  ). 12 شکل( ببندبد يسر صورت

 با را – و STP يها نالیترم باشند، نشده وصل کننده متوقف يها اسباب که یصورت در
    . دیکن وصل گریکدی به جامپر

LOCK – یکیالکتر قفل هیتغذ برق  
 وصل ولت+  24 نالیترم و نالیترم نیا نیب متناوب انیجر ولت 12 یبرق قفل کی لزوم، صورت در
    .دیکن

  )2 شکل( عیسر اتصال - J2 دهنده اتصال -4.6
 ردیگ یم قرار استفاده مورد RP رندهیگ و رمزگشا دك، ینیم عیسر اتصال منظور به دهنده اتصال نیا
 به رو قطعات یجانب وجه که ينحو به دیکن وصل را یجانب لوازم). 17 تا 14 يها شکل به دیکن نگاه(

  .دیکن قطع را دستگاه برق ابتدا قطعات کردن جدا ای کردن وصل يبرا. باشد کیالکترون کارت داخل سمت

CL FSW – یمنیا يها اسباب شدن بسته کنتاکت  (N.C.): 
 هنگام در دروازه يها لنگه حرکت محوطه از حفاظت شدن بسته فرمان یمنیا يها اسباب از هدف
 لنگه حرکت یمنیا يها اسباب ، A-SP-E-EP منطق در شدن، بسته نیح در. است شدن بسته

 معکوس و متوقف را خود،حرکت يها کنتاکت کردن آزاد با ای و کنند یم معکوس را دروازه يها
 به مربوط منطق در .) DS2 - SW2 يها چیکروسوئیم يزیر برنامه به دیکن نگاه( کنند یم

 نیا. کنند یم متوقف را حرکت ها کنتاکت نیا شدن، بسته کلیس یط در C و B يها کنتات
 باز هنگام در یمنیا يها اسباب اگر. نندک ینم عمل شدن باز کلیس یط در هرگز ها کنتاکت

    . کنند یم يریجلوگ دروازه يها لنگه شدن بسته حرکت از کنند، عمل دروازه بودن

 TX- و CL يها نالیترم است، نشده نصب شدن بسته یمنیا اسباب چگونهیه که یصورت در

FSW 7 شکل( دیکن وصل گریکدی به جامپر از استفاده با را.(  
O P F S W – شدن باز یمنیا يها اسباب کنتاکت  (N.C.): 
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 هنگام در دروازه يها لنگه حرکت محوطه از حفاظت شدن باز فرمان یمنیا يها اسباب از هدف
 لنگه حرکت یمنیا يها اسباب ، A-SP-E-EP منطق در شدن، باز نیح در. است شدن باز
 به مربوط منطق در. کنند یم کوسمع و متوقف خود يها کنتاکت کردن آزاد با را دروازه يها

 نیا. کنند یم متوقف را حرکت ها کنتاکت نیا شدن، باز کلیس یط در C و B يها کنتات
 در شدن باز یمنیا يها اسباب اگر. کنند ینم عمل شدن بسته کلیس یط در هرگز ها کنتاکت
  .کنند یم يریجلوگ دروازه يها لنگه شدن باز حرکت از کنند، عمل دروازه بودن بسته هنگام

 TX- و OP يها يورود است، نشده نصب شدن بسته یمنیا اسباب چگونهیه که یصورت در
FSW 7 شکل( دیکن وصل گریکدی به جامپر از استفاده با را.(  

 و (Digicard) کارت یجید که یصورت در: توجه
 دارند، قرار رمزگشا کی يرو (Digikey) یک یجید
  . دینکن وصل يازمو صورت به را پالس يها رندهیگ

فرمان مدار یدکی لوازم به هیتغذ منبع یمنف - –  
+ - 24 Vdc - فرمان مدار یدکی لوازم به هیتغذ منبع مثبت  

 جذب، ریمقاد محاسبه يبرا. است mA 500 فرمان مدار یکمک يها اسباب مجاز انیجر حداکثر
  . دینک مراجعه فرمان مدار یبرق لوازم از کی هر خاص يها دستورالعمل به

-TX FSW - فوتوسل يترهایترانسم به هیتغذ منبع یمنف  
 یم استفاده فوتوسل يترهایترانسم برق نیتام جهت یمنف کردن وصل يبرا نالیترم نیا از اگر
 قسمت به دیکن نگاه( دیکن استفاده زینFAIL SAFE  دکمه از دیتوان یم لزوم صورت در د،یکن

 کار نحوه دستگاه ، شود فعال عملکرد نیاگرا). DS2 - SW3 يها کروسوئچیم يزیر برنامه
   .  کند یم چک بستن ای کردن باز کلیس هر از قبل را ها فوتوسل

 16 .شکل

  ). 2 شکل( یکیالکتر وقفل گنالیس چراغ – J5 نالیترم بلوك - 4.5
W.L. – گنالیس چراغ هیتغذ برق  

 ولت+ 24 و نالیترم نیا نیب وات 3 حداکثر یس يد ولت 24 نالگیس المپ کی لزوم صورت در
 تیرعا را شده نییتع ولتاژ ، ستمیس حیصح عملکرد افتادن خطر به از تناباج منظور به. دیکن وصل

    .دیکن
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 چیکروسویم يزیر رنامهب -5

 2 لنگه يروین 1 لنگه يروین

 شونده باز لنگه ریتاخ
2 
0 

 دروازه بستن فوتوسل منطق
 يساز آزاد از پس شدن معکوس

E
N

G
LI

SH
  

 يفور شدن معکوس

  )ها( مکث منطق
1 2 3 4 

کارکرد از قبل چشم مدار چک  
شونده بسته لنگه ریتاخ  

 بله

ریخ  

معکوس کورس  
 بله
ریخ  

 18a .شکل

  )18a شکل( DS1 يها چیکروسوئیم -5.2

 18b .شکل

 نیا). 18b شکل( DS2 و) 18a شکل( DS1 از عبارتند که است چیسو پید گروه دو به مجهز دستگاه
  .دهند یم را بدر عملکرد يپارامترها يزیر برنامه امکان ها کروسوئچیم

  )18a شکل( DS1 يها چیکروسوئیم - 5.1
 2 و 1 لنگه يروین
 عملگر) برخورد ضد یمنیا نیا بنابر و( روین ، SW3 و SW1, SW2 يها چیکروسوئیم از استفاده با

 از استفاده با 2 لنگه به متصل موتور يبرا دیبا کار نیهم. است يزیر برنامه قابل 1 لنگه به متصل
  . شود انجام SW6 و SW4, SW5 يها چیکروسوئیم

 بار و) 8 سطح( دیکن انتخاب دستگاه در را روین حداکثر ک،یدرولیه يعملگرها مورد در
  .دیکن میتنظ عملگر پس يبا يرهایش توسط را يمحور

 عملکرد منطق
 SW10 و SW7, SW8, SW9  يها چیکروسوئیم از استفاده با خودکار يها ستمیس عملکرد منطق
 زمان انتخاب امکان ها چیکروسوئیم بیترک ، (A, SP) خودکار منطق کی انتخاب با. است انتخاب قابل
 عملکرد که – موجود يها منطق. دهد یم زین را) خودکار مجدد نشد بسته از قبل باز، تیموقع در انتظار، زمان( مکث
  :از عبارتند - است شده داده حیتوض a-b-c-d-e-f/3  يها جدول در آنها

A - SP (خودکار), E - EP - B ( خودکار مهین ), C (Dead-man).    

 شونده بسته لنگه ریتاخ
 در  1 شماره لنگه شدن بسته وعشر ریتاخ امکان SW12 و SW11  يها چیکروسوئیم يزیر برنامه
 یمنیا و شده يریجلوگ حرکت نیح در بدر يها لنگه یهمپوشان از تا دهد یم را 2 لنگه با ارتباط

  . ابدی شیافزا ستمیس

 شونده بسته لنگه ریتاخ
 لنگه با ارتباط در 2 لنگه شدن باز استارت ریتاخ يزیر برنامه امکان SW1چییسو پید يزیر برنامه

  .دهد یم حرکتشان هیاول مرحله یط در را آنها یحرکت تداخل از اجتناب رمنظو به 1

 شونده بسته ها فوتوسل منطق
 صورت در را خودکار کن درباز ستمیس کارکرد نوع دیتوان یم شما SW2 چیکروسوئیم از استفاده با

 شما. دیکن بانتخا دارند عهده بر را دروازه شدن بسته حرکت از محافظت که ییها فوتوسل کردن عمل
 حرکت شدن معکوس سپس و توقف نهیگز ای و ها لنگه حرکت يفور شدن معکوس نهیگز ای دیتوان یم

     . دیکن انتخاب را ها فوتوسل شدن آزاد از پس ها لنگه

Fail safe  اختالل عدم
 یم را ها فوتوسل کنترل تست کردن فعال ریغ ای کردن فعال امکان SW3 چیکروسوئیم يزیر برنامه
 شدن، بسته ای شدن باز حرکت هر از قبل دستگاه است، فعال Fail safe عملکرد که یهنگام. دهد

  .کند یم چک را ها فوتوسل

 شدن معکوس کورس
 نیا. دیکن فعال را " شدن معکوس کورس" عملکرد دیتوان یم شما SW4 چیکروسوئیم از استفاده با

 قفل شدن آزاد کار نیا با. بندد یم فشار با لحظه چند ار آنها ، دروازه يها لنگه شدن باز از قبل عملکرد
  .     شود یم لیتسه یکیالکتر



يانداز راه .6  
  ها يد يا ال کردن چک - 6.1
  .  دهد یم نشان ها يورود تیوضع با ارتباط در را ها يد يا ال تیوضع ریز جدول

دیکن توجه ریز نکات به بسته کنتاکت =  روشن يد يا ال :  
خاوش يد يا ال باز کنتاکت =   

 :دیکن چک جدول طبق بر را ها يد يا ال تیوضع
  تیوضع اعالم يها يد يا ال عملکرد

LEDS روشن 
OP_A است شده فعال فرمان 
OP_B است شده فعال فرمان  
STOP است فعال ریغ فرمان 
FSWCL کنند ینم عمل یمنیا يها اسباب 
FSWOP کنند ینم عمل یمنیا يها اسباب 

 خاموش
 است فعال ریغ فرمان
 است فعال ریغ فرمان

 است فعال فرمان
  اند کرده عمل یمنیا يها اسباب
  اند کرده عمل یمنیا ها اسباب

  زن چشمک شیپ -6.4
 فعال را زن چشمک-شیپ عملکرد دیتوان یم دیده شیافزا را دستگاه یمنیا سطح خواهد یم اگر
و شده روشن دروازه لنگه حرکت شروع از قبل هیثان 5 مدت به زن چشمک المپ کار نیا با.  دینک
  .دیآ یم در زن چشمک حالت به

  :زن چشمک شیپ عملکرد يساز فعال مراحل

  .است شده داده نشان بولد صورت به دروازه استراحت دوره یط در ها يد يا ال تیوضع

شده درج ریز جدول در آن يعملکردها و شده نصب کنترل لپن يرو بر DL10 يد يا ال ، بعالوه
  :است

  :زن چشمک - شیپ عملکرد کردن فعال ریغ مراحل
  .باشد بسته بدر که دیکن چک - 1
  .دینگهدار باز و کرده باز را Stop کنتاکت - 2
 - شیپ عملکرد که معناست نیا به بود، خاموش اگر(  باشد روشن DL10 يد يا ال که دیکن چک - 3

  ).است شده رفعالیغ قبال زن کچشم
  .شود خاموش DL10 يد يا ال که دیکن چک و دیده فشار مختصرا را F يفشار دکمه- 4
 .دیببند را Stop کنتاکت - 5

DL10 
 است بسته دروازه

 استراحت حالت در
 خاموش

 در ای حرکت حال در دروازه
  .است مکث حالت

 گنالیس چراغ مانند
 حالت به: يبند زمان آموزش

  .دیآ یم در زن چشمک

  خودکار کن درباز ستمیس تست- 7
  .دیکن چک را ستمیس عملکرد بودن حیصح ،يزیر برنامه اتمام از پس

  :نکهیا نکته نیمهمتر
  . کنند کار حیصح بطور و یبخوب یمنیا يها اسباب و باشد شده میتنظ حیصح بطور روین که دیکن چک

   روین و گردش جهت کنترل - 6.2
 داده نشان 5 فصل در که همانطور ازین مطابق را MPS 452 فرمان تابلو يها چیکروسوئیم - 1

  .دیکن يزیر برنامه شده
  .دیکن قطع را کیالکترون کنترل دستگاه يورود برق - 2
  .دیده حرکت شدن باز هیزاو وسط نقطه به دست با را بدر و کرده آزاد را هابازو - 3
  .دیکن قفل مجددا را هاجک- 4
  .دیکن وصل را برق - 5
 يها لنگه که دیکن چک و) 2 شکل( دیکن ارسال OPEN A يورود به شدن باز فرمان کی -6
  .  اند کرده افتیدر را شدن باز فرمان بدر

 میس دو يجا و دیکن قطع را برق دهد، یم را بستن فرمان OPEN A فرمان پالس نیاول اگر
 میس( دیکن عوض گریکدی با را MPS 452 کنترل تابلو نالیترم به يورود فاز میس سه از
  ). یمشک و يا قهوه يها

  ).5.1 فصل به دیکن نگاه( دیکن اصالح لزوم صورت در و دیکن چک را موتورها توان ماتیتنظ - 7
  .دیکن متوقف STOP فرمان کی ارسال با را دروازه لنگه حرکت - 8
  .دیکن قفل مجددا را هاجک دیببند را بدر يها لنگه د،یکن خالص را بازوها - 9

  اتیعمل يبند زمان آموزش -6.3

  ! هستند فعال ریغ یمنیا يها اسباب آموزش، ندیفرا یط در
  .دیکن يریجلوگ اتیعمل نیا انجام هنگام در دروازه انیم از مرور و عبور هرگونه از نیبنابرا

  .شود یم آموخته دستگاه به آموزش ندیفرا کی توسط شدن بسته/شدن باز زمان
  :آموزش ندیفرآ - 

  : دیده فشار هیثان 1 مدت به را F يفشار دکمه سپس. باشند بسته ها دروازه يها لنگه که دیکن چک
   .کنند یم آغاز را شدن باز حرکت ها لنگه و کند یم زدن چشمک به شروع DL10 يد يا ال

 ارسال OPEN A پالس کی سپس و برسند شدن باز توقف حد به دروازه يها لنگه تا دیکن صبر
 یم متوقف دروازه يها لنگه: شود متوقف حرکت تا)  دار دیکل يفشار دکمه ای و کنترولر وراد توسط(دیکن

  . شود یم خارج زن چشمک حالت از DL10  يد يا ال و شوند
  .است کار آماده دروازه و است افتهی خاتمه آموزش ندیفرآ اکنون

  

E

  .باشد بسته دروازه که دیکن چک - 1
  .دینگهدار باز و ردهک باز را Stop کنتاکت - 2
 عملکرد که معناست نیا به بود، روشن اگر(  باشد خاموشDL10 يد يا ال که دیکن چک - 3
  ).است شده فعال قبال زن چشمک شیپ

  .شود روشن DL10 يد يا ال که دیکن چک و دیده فشار مختصرا را F يفشار دکمه- 4
  .)شود یم خاموش DL10  يد يا ال(  دیببند را Stop کنتاکت - 5





 


