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 ھیامر مفاد تحت ینیماش جادیا منظور بھ گرید آالت نیماش با مونتاژ ای نیماش در ادغام جھت
 است؛ شده ساختھ EC/98/37 شماره بھ اروپا ھیاتحاد

 یھا ھیامر نفکیال یمنیا الزمات با EEC دارد مطابقت ریز : 
 

2006/23/EC فیضع ولتاژ یھا ستمیس ھیامر ،  

2004/108/EC یسیالکترومغناط یھا ستمیس یسازگار ھیامر 

 

 

یم ادغام آنھا در الذکر فوق نیماش کھ یآالت نیماش یانداز راه کھ دینما یم اعالم نیھمچن و

ھیامر در درجمن طیشرا با آنھا مطابقت مگرآنکھ است ممنوع شد خواھد آنھا از یبخش ای و شود

    . باشد شده اعالم و ییشناسا EEC/2006/42 شماره بھ اروپا ھیاتحاد

01 January 2009  ، بولونا

رعاملیمد  M. Marcellan 

 کننده نصب ژهیو یاخطارھا

یمنیا یعموم فیوظا  

ا کاربرد ینصب . ت استیر حائز اهمیز یافراد، مطالعه ʯام دستورالعمل ها یمنینان از ایجهت حصول اطم !توجه) 1
  .به افراد گردد یغلط محصول ممکن است موجب وارد آمدن صدمات جد

  .دیجزوه حارض را به دقت بخوان یقبل از رشوع به نصب محصول ابتدا دستورالعمل ها) 2
جمله ن مواد از یرا اید زیکن یر یجلوگ) رهیرن و غیاستا یک ، پلیمانند پالست( یکودکان به مواد بسته بند یاز دسرتس) 3

  .شوند یخطر محسوب م یمنابع احت̲ل
  .دیکن یحفظ و نگهدار  یمراجعات آت یر را برایز یدستورالعمل ها) 4
مندرج در ا ین محصول بطور اخص برایا) 5 رد استفاده   یگر یهرگونه استفاده د. و ساخته شده است ین جزوه طراحیموا

ا از منابع ی/کارکرد مناسب محصول را به خطر انداخته و/طین نشده باشد ممکن است رشاین جزوه معیح درایکه بطور رص
  .خطر محسوب شود

مناسب و  یت ناشیهرگونه مسئول FAACرشکت ) 6 نا ر از یغ یستم دربازکن خودکار در مواردیا استفاده از سیاز کاربرد 
  .دی̷ا یآن ساخته شده است را از خود سلب م یآنچه برا

ر  ین دستگاه در اʯسفرهایاز نصب ا) 7  یر از خطرات جدیا بخارات اشتعال پذیوجود گازها : دیکن یقابل انفجار خوددا
  .شود یمحسوب م یمنیا یبرا
  EN 12605 و EN12604 یه اروپا به ش̲ره هایاتحاد ید با مفاد استانداردهایبا یکیقطعات مکان) 8

الذکر با یتانداردها، اسمناسب یمنیا نیتام ی، براییر اروپایغ یدر کشورها. مطابقت داشته باشد د عالوه بر یفوق 
  .ت شوندیرعا یمقررات مل

قرار است  یمناسب در ساخت قطعات بسته شونده ا یت مهارت فنیاز عدم رعا یت ناشیمسئول FAACرشکت ) 9 که 
ه دفرمه شدگیزه شوند و یموتور  ین محصول رخ دهد را از خود سلب مین استفاده از ایکه ممکن است در ح یا هرگون

  .دی̷ا
، ییر اروپایغ یدر کشورها. انجام شود EN 12445و   EN 12453 یت ضوابط استانداردهاید با رعاین محصول باینصب ا) 10
  .ت شوندیرعا ید عالوه بر مقررات ملیفوق الذکر با ی، استانداردهامناسب یمنیا نیتام یبرا
  . دینستم، ابتدا برق آن را قطع کیس یبر رو  یقبل از انجام هر کار ) 11
 )فاز و نول یقطع کن کنتاکت ها(ʯام پل  یاتور ینید میک کلید به یستم دربازکن خودکار بایس یه برق اصلیمنبع تغذ) 12

فاصله باز شدن  استفاده  آمپر ʯ 6ام پل یحرارت یاتور ینید میک کلیشود از  یه میتوص. شرت مجهز باشدیا بیمرت یلیم 3با 
  . دیکن
  .ستم نصب شده باشدیدر باالدست س 0.03Aل با آستانه قطع یفرانسید دیک کلیکه  دیینان حاصل ̷ایاطم) 13

       

و قسمت هایستم ارت بطور صحید که سیینان حاصل ̷ایاطم) 14 کامل ساخته شده باشد  و  ل یوسا یفلز  یح 
  . اتصال به آن وصل شده باشد

ن آستانه قطع یبنابر ا. باشد ینرتل کشتاور مک اسباب ضد برخورد شامل کیمجهز به ستم دربازکن خودکار یس )15
   . چک شود 10اشاره شده در بند  ید بر طبق استانداردهایآن با

مانند  یکیاز هر گونه احت̲ل خطر در برابر خطرات حرکات مکان) EN 12978استاندارد ( یمنیا یاسباب ها) 16
  .   کنند یها حفاظت مشدن آن یچیا قین و یزم یافراد بر رو /اءیده شدن اشیبرخورد، کش

م دروازه یک عالمت اخطار که به فرین یو همچنFAACLIGHT) مانند(گنال یک چراغ سیاستفاده از حداقل ) 17
  .   شود یه میستم توصیهر س یذکر شد برا 16ف یکه در رد یینصب شده باشد عالوه بر اسباب ها

ز استفاده از قطعات  یت ناشیهر گونه مسئول FAACرشکت ) 18 ز لحاظ مسائل ایساخت سازندگان دا  یمنیگر را ا
  .  دی̷ا یستم دربازکن خودکار ازخود سلب میو عملکرد کارآمد س

  .دیاستفاده کن FAACاز قطعات اصل ساخت  یر و نگهدار یات تعمیانجام عمل یبرا )19

    . دیکن یستم دربازکن خودکار خوددار یقطعات س یاز هرگونه دستکار ) 20

ن یو همچن یستم در موارد اضطرار یس یدست یه اطالعات مرتبط با کاربر یننده موظف است کلرشکت نصب ک) 21
  . دار قرار دهدیار خریهمراه محصول را در اخت یکتابچه اخطارها

 یر یکه مشغول کار است جلوگ یستم دربازکن خودکار درهنگامیاز توقف کودکان و بزرگساالن در کنار س) 22
  .دیکن
د تا از فعال شدن یا هرنوع دستگاه مولد پالس را از دسرتس کودکان دور نگهداریاز راه دور دستگاه کنرتل ) 23

  .ستم دربازکن خودکار اجتناب شودیناخواسته س
  .مجاز است که دروازه کامال بازشده باشد یدروازه تنها هنگام یان لنگه هایعبور ازم) 24
با کارکنان واحد تعمیکن یوددار ا توسط خودتان خیرات مستقیاز انجام هرگونه تعم) 25 رات مراکز مجاز ید و تنها 

  .دیریʯاس بگ
را یستم را از نظر عملکردهایس ییک بار کارایحداقل هر شش ماه ) 26  یاسباب ها ییمربوطه، به خصوص کا

  .دیچک کن) عملگر یشامل بار محور ( یمنیا

  .  ستین مجاز باشد نشده رذک حاضر یکه در جزوه دستورالعمل ها یاتیانجام هرگونه عمل) 27
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 412  خودکار یبازو

  :ر صادق هستندیز ین دستورالعمل ها در باره مدل هایا
24V-412 و 412   یجکها

است که لنگه  یکیالکرتومکانبازو متشکل از دو ،  ییلوالدولنگه  یهابدر یشده برا یطراح  FAAC 412ون یستم اتوماسیس

قفل  ن بهیمجهز است؛ بنابر ا یکیستم به قفل مکانین سیا .آورد یبه حرکت در مچ یپ ک یدروازه را توسط  یها

  .ستیازمند نین یکیالکرت

ز عملکرد ضد برخورد با یبرخوردار  یبرا ♦ هید از واحد کنرتل الکرتونیا ک گشتاور استفاده یکنرتل الکرتون لوازم ک مجهز ب

ه منظور کنرتل دسرتس 412ون یستم اتوماسیس. دیکن ن یاز کاربرد ا. و ساخته شده است یطراح یخودروها به محوطه داخل یب

    .دیکن یخوددار  یگر یستم به هر منظور دیس

 A نقشه
 ابعاد نصب

 یستم و مشخصات فنیح سیترش. 1

  ه شدهیابعاد توص - Aجدول 

ه باز شدنیاوز   
"α" 

90° 

110° 

a 
(mm) 

145 

125 

b 
(mm) 

145 

125 

c (*) 
(mm) 

290 

290 

 A .شکل

d (**) 
(mm) 

100 

80 

ستون یل پیم یکورس حرکت (*)  حداکʳ ابعاد(**) 

 واحد موتور
 کابل برق

دسیچ ارشمیپ  
و  دروازه یبراکت جل  

 براکت پشت دروازه
 روپوش کابل
 روپوش

 :ن ابعاد نصب ییتع یقواعد کل

  :دیکن یرو یر پیز یباشد، از دستورالعمل ها یرضور  Aن شده در جدول ییکه اصالح ابعاد تع یدر صورت

و درب باز شدن لنگه  یبرا - زا   a + b = c: درجه 90ه یبا 
  a + b < c: درجه 90ش از یه بیباز شدن لنگه دروازه با زاو یبرا -
شود از  یه میتوص. گردد یت دروازه مش رسعت حرکیموجب افزا bو  a یکوچکرت شدن اندازه ها -

نون یمقررات جار    .دیکن یرو یپ یقا
قابل مالحظه ایاختالف ب. دیا کمرت حفظ کنیمرت یسانت 4را در محدوده  bو  aاختالف ابعاد  -  یشرت، تا حد 

  .ن حرکت باز و بسته شدن دروازه خواهد شدیر شدن رسعت در حیموجب متغ
ز یمورد ن یل خالصیبه دل -   ).Aشکل (م شود یمرت تنظیلیم 45 ید رو یبا Z، حداقل اندازه و باز ا
د ستون در  یدر صورت - زه یت لوالها امکان تنظیا موقعی ب که ابعا از را ندهد ، یز مورد نیسا یرو  aم اندا
1شکل   ). Bد به شکل ینگاه کن(جاد شود یا بدر  د در ستونیبا) یکنده کا ر ( یک تورفتگی  

  412لگر مدل عم یمشخصات فن -1جدول 

هیولتاژ منبع تغذ  
 (W) توان جذب شده

یان مرصفیجر  (A) 
یکیموتور الکرت  

چ موتوریم پیس یقطع کن حرارت  
 خازن

یکشش و بار محور  یرو یحداکʳ ن  (daN) 

لهیکورس م  (mm) 
م لهیرسعت   (cm/s) 

یرنج حرارت  (°C) 
 (Kg) وزن عملگر

محفظه یحفاظت یطبقه بند  
 ( ساعت/دفعات کار) چرخه کار

بحداکʳ طول لنگه در   (m) 

412 412-24V 
230 V~ 50 Hz 24Vdc 

280 70 
1,5 3 

1400 rpm 

140 °C / 
8 µF/400V / 

350 250 

290 
1,6 

-20 Ö +55 °C 
6,5 

IP 44 
18 50 

1,80 

 B .شکل

3 



ا

 

ا - 2 نصب  یبرا. هستند با راست در یقابل نصب در سمت چپ  جکدو  یت ارسال شده دارایموجود در ک یهابازو : اطیاحت نصب استاندارد) اوت یل( ییج̷ا
  .دیانجام ده 3را بر طبق شکل  بازو ت یح ، موقعیصح

د کن بازو ) 3     ).5گراف د به پاراینگاه کن(د یرا آزا
  ).2شکل (د یرون بکشیکورس ب یله را تا انتهایم) 4
کن بازو ) 5     ).6د به پاراگراف ینگاه کن(د یرا قفل 
ه ها بازو  لهیم) 6 کامل در جهت موافق با عقرب   ).4شکل (دیساعت بچرخان یرا بطور 
زه را بر طبق شکل  یبراکت سمت جلو ) 7   .دیله نصب کنیم یبر رو  5دروا
 رس جک ت ید، موقعینگه داشته ا یت افقیکامال در وضع را با استفاده از تراز بازو که ید و در حالیرا ببند ب لنگه در ) 8

  ). 6شکل (د یدا کنیرا پ بلنگه در  یبر رو  را 
  .دیکس کنیدو خال جوش فله یب  را بوسلنگه در  یرا موقتا بر رو  بدر  یزات جلو یتجه) 9
  

ه یک پاید و یکار کن بساختار در  یدهد، بر رو  یرا ̷ کردن رس جک اجازه محکم  است که یطور ب اگر ساختار در : توجه
  )ر محل نصب رس جک یل زیا پروفینصب صفحه (. دیآن بساز یه گاه محکم برایتک

412عملگر    
 فوتوسل ها
 واحد کنرتل

یدکمه فشار   
رندهیگ  

 2 .شکل چراغ چشمک زن

  .دیمناسب استفاده کن یا انعطافی/و سخت یاز از لوله ها یبرق یها یکابل کش یبرا -
از هر  یر یجلوگ یبرا. ولت جدا باشند230قدرت  ید از کابل هایف بایاتصاالت لوازم ولتاژ ضع یها یهمواره کابل کش -

  .دیجداگانه استفاده کن یاز غالف ها )ز ینو( نوع تداخل

 ستم دربازکن خودکارینصب س -3

 هیاول یکنرتل ها -3.1
د ید ساخته شود بایکه با دربا ی یفعل بستم دربازکن خودکار ، ساختار در ین از صحت عملکرد سنایجهت حصول اطم

  :ر برخوردار باشدیاز مشخصات ز
 طول لنگه ها ʳمرت 8/1: دروازه یحداک 

  باشد ید مستحکم و قو یبا ب ساختار لنگه در. 

 باشد یحرکت گردش رکردن در خالل کلید نرم و بدون هرگونه گیباب در  یحرکت لنگه ها. 

 قرار داشته باشند یت خوبید در وضعیموجود با یلوالها. 

 د در نظر گرفته شودیحد حرکت با یکیلوازم توقف مکان. 
  .دیستم دربازکن خودکار انجام دهیرا قبل از نصب س یجوشکار  یشود که کارها یه میتوص
ر تاثستم دیس یمنیت اعت̲د ایم بر قابلیط ساختار بطور مستقیرشا   .گذارد یر میربازکن خودکا

 4 .شکل

  نصب عملگرها -3.2
در صورت لزوم ، طول . دینصب کن Aجدول  یبر طبق دستورالعمل ها یستون کمک یزات پشت دروازه را بر رو یتجه) 1

  .دیبراکت را اصالح کن
  .  دیت کنیه را رعان شدییشود ابعاد تع یه می، توصبازوها جهت اجتناب از به خطر افتادن عملکرد خوب : توجه

  .دیکن یجوشکار  یستون کمک ی̲ بر رو ی، براکت را مستقیآهن یکمک یدر مورد ستون ها
 ب زات پشت در یو سپس تجه دیمناسب نصب کن یوار یت تودیک پلی، ابتدا  ییبنا یکمک یدر مورد ستون ها

  .)3شکل ( دیکن یآن جوشکار  یرا بدقت بر رو 
  .دیبراکت پشت نصب کن یبر رو  ن آ چ یرا با استفاده از پبازو ) 2

 5 .شکل

 6 .شکل

کنیرا آزاد کن بازو ) 10  یمتوقف م یحد حرکت یکیمکان یآزادنه و بطور کامل باز شده و در محل استاپ ها ب د که در ید و چک 
  . د که حرکت بصورت نرم و بدون اصطکاک انجام شودیز چک کنیشود و ن

ز یزات جلو جدا کنیرا از تجهبازو ن کار، یانجام ا یبرا. کنپد یداʥ یلنگه دروازه جوشکار  یرا بر رو ب زات جلو در یتجه) 11 د تا ا
  .دیکن یر یجلوگ یجوشکار  یدن آن توسط جرقه و سفاله هایب دیآس
  

را گر  )1 توجه   .دیکن یسکار یʯام لوالها و براکت ها 
و پشت دروازه به گونه ایتجه یت هایپل یوجود ندارد، طراح یاگر امکان جوشکار ) 2       و   یاست که امکان محکم کار  یزات جل

  . دهد یرا در صورت لزوم م (screw anchors) چ مهاریپچ و یآنها با استفاده از پ

 3 .شکل

4 



  .دیعملگر نصب کن یبر رو  8را مطابق شکل ) 7شکل (محفظه محافظ ) 12

فاصله نسبت به کالهک قرار دارد تنظیدورترکه در  یسوراخ یروپوش را بر رو  یساپورت راهن̲: توجه م و ین 

  ). 7شکل (د یکس کنیف

  .دیدوم تکرار کن جکنصب  یات فوق را برایعمل) 13

را ) 14   .دیوصل کناتصاالت واحد کنرتل 

  .دیکن یز یبرنامه ر جکت خاص نصب الزامام کردن یتنظ یواحد کنرتل را برا) 15

  خودکار دربازکن ستمیس کردن تست. 4
 قابل وضوح به کهیبطور دیکن نصب بازو کنار در را خطر عالمت برچسب نصب، اتیعمل اتمام از پس

 لوازم هیکل و خودکار دربازکن ستمیس يرو بر قیدق يعملکرد چک يسر کی ).9 شکل(باشد مشاهده
 ستمیس داریخر به را يکاربر يراهنما جزوه. دیآور بعمل یمنیا يها اسباب مخصوصا آن به متصل یجانب
  .     دیکن مشخص را دروازه پشت و جلو زاتیتجه ستمیس خطر یاحتمال مناطق و دیبده

  یدست يکارانداز. 5
 یدست قیطر به بدر دادن حرکت امکان خودکار، دربازکن ستمیس یخراب ای رقب قطع صورت در

 و دیبردار را درپوش ابتدا کار نیا يبرا. دارد وجود

  ).10 شکل( دیکن وارد کننده رها چیپ به را کننده آزاد مخصوص گوش سه دیکل
  .دیبچرخان دروازه يها لنگه شدن بسته جهت در را کننده رها دیکل
  .   دیببند ای کرده باز یدست بطور را دروازه يها لنگه -
  نرمال یاتیعمل حالت به بازگشت. 6
 قطع را آن برق ابتدا بازو مجدد کردن قفل از قبل ، ستمیس یتصادف شدن روشن خطر از اجتناب منظور به
 دیبچرخان دروازه يها لنگه شدن باز جهت در را گوش سه دیکل ،  بازو مجدد کردن قفل يبرا. دیکن
         ).10 شکل(

 7 .شکل

 قفل آزاد آزاد قفل
 

 10 .شکل

 خاص يکاربردها.  7

  .است نشده ینیب شیپ محصول نیا يبرا خاص کاربرد چگونهیه 8 .شکل
  ينگهدار.  8

 چک را لوالها ییکارا خصوص به مربوطه، يعملکردها نظر از را بدر اختارس منظم، یزمان فواصل در
  .دیکن
 آزاد سمیمکان عملکرد صحت نیهمچن و برخورد ضد ستمیس میتنظ بودن حیصح نیمع یزمان فواصل در

  ).  دیکن مراجعه مربوطه پاراگراف به( دیکن چک را یدست حرکت يبرا کننده
 چک را خودکار دربازکن ستمیس در شده نصب یمنیا يها اسباب ییکارا بار کی ماه شش هر حداقل

 .دیکن

 راتیتعم. 9
  دییفرما حاصل تماس FAAC راتیتعم مجاز مراکز با رات،یتعم گونه هر انجام يبرا

 9 .شکل

5 



 یی

 

  کننده استفاده يراهنما

 412 ونیاتوماس ستمیس  

هنما کتابچه يها دستورالعمل ابتدا یآت يها استفاده يبرا آن کردن انبار ای و ستمیس از استفاده از قبل  يکاربر يرا
 . دیکن مطالعه بدقت را محصول نیا

 با مخصوص محفظه کی در که شود یم انجام کیالکترون رلکنت واحد کی توسطبازو يها ستمیس عملکرد
  .است شده گذاشته کار يجو عوامل برابر در مناسب یحفاظت کالس
 از شدن باز فرمان کی کیالکترون کنترل واحد کهیهنگام. هستند بسته يعاد حالت در بدر يها لنگه

 که کند یم فعال را کیالکترومکان زاتیتجه کند، یم افتیدر گرید پالس مولد هرگونه ای ییویراد کنترل
 و رسند یم باز تیموقع به درجه 110 هیزاو با آنکه تا چرخاند یم را درب يها لنگه خود نوبه به زین نیا

  . گردد یم ریامکانپذ داخل طیمح به یدسترس
 شدن یط از پس بدر يها لنگه باشد، شده میتنظ ستمیس يبرا کیاتومات حالت که یصورت در

  .شوند یم بسته خودکار بطور شده انتخاب مکث زمان

 بسته بدر لنگه تا شود ارسال یدوم پالس دیبا ابتدا ،باشد شده انتخاب کیاتومات مهین حالت اگر
 جهت در بدر يها لنگه شود، داده شدن باز فرمان مجددا دروازه شدن بسته هنگام در کهیصورت در. دنشو

  .نندک یم باز را بدر و کرده حرکت به شروع عکس
 یم حرکت توقف موجب همواره) باشد شده ینیب شیپ یانتخاب مدل در که یصورت در( توقف پالس کی

  .شود
 مختلف يعملکرد يها حالت در خودکار دربازکن ستمیس عملکرد نحوه به مربوط اتیجزئ از یآگاه يبرا
  .دیریبگ تماس ستمیس نصاب نیسیتکن با
 فوتوسل یحفاظت محوطه در یمانع نچه چنا. باشد یم) فوتوسل( یمنیا لوازم به مجهز خودکار يها ستمیس

  بدر يها لنگه شدن بسته از ،گردد آن ينور حساس واحد به نور ورود شدن کور موجب و داشته قرار
  . ندک یم يریجلوگ
  . دهد یم نشان را بدر لنگه یفعل حرکت ، اخطار چراغ
 نصب به يازین نیا بر بنا کند؛ یم قفل یکیمکان نظر از را ستمیس ، بازو ، کند ینم کار موتور که یهنگام
 از استفاده با ابتدا بازو که هستند بازشدن قابل یدست صورت به یهنگام تنها دروازه يها لنگه. ستین قفل

  .شود خارج قفل حالت از قفل کننده باز اسباب
          .دیآ یم در زن چشمک حالت به دروازه يها لنگه حرکت هنگام در زن چشمک چراغ

 
 )کن خالص(یدست يکارانداز

 یدست قیطر به بدر دادن حرکت امکان خودکار، دربازکن ستمیس یخراب ای برق قطع صورت در
 چیپ به را کننده آزاد مخصوص گوش سه دیکل و دیبردار را درپوش ابتدا کار نیا يبرا. دارد وجود
  ).ریز 1 شکل( دیکن وارد کننده رها
  .دیبچرخان دروازه يها لنگه شدن بسته جهت در را کن خالص آچاز

  .دیببند ای کرده باز یدست بطور را دروازه يها لنگه -
  

  نرمال یاتیعمل حالت به بازگشت
 قطع را آن برق ابتدا بازو مجدد کردن قفل از قبل ، ستمیس یتصادف شدن روشن خطر از اجتناب منظور به
.  دیبچرخان بدر يها لنگه شدن باز جهت در را گوش سه دیکل ، بازومجدد کردن قفل يبرا. دیکن
 ).ریز 1 شکل(

 یمنیا یعموم مقررات
  

 یمنیا ردیگ قرار استفاده مورد و شده نصب حیصح بطور که یصورت در 412 خودکار دربازکن ستمیس
 تصادف از یناش مشکالت از توان یم ساده ضوابط یبرخ تیرعا با. دینما یم نیتضم را ییباال
  :دنمو يریشگیپ
 يها لنگه تا دیکن صبر. دینکن عبور آنها انیم از حرکتند در بدر يها لنگه که یهنگام در چگاهیه -

  . دیکن عبور سپس و شوند باز کامل بطور دروازه
  .دیستینا در يها لنگه انیم در وجه چیه به -
 آن کنار در زین اءیاش و بزرگساالن و کاندکو توقف از و دیستینا کیاتومات ستمیس کنار در -

  .دیکن يریجلوگ
 فعال از تا دینگهدار دور کودکان دسترس از را پالس مولد دستگاه هرنوع ای دور راه از کنترل دستگاه -

  . شود اجتناب خودکار دربازکن ستمیس ناخواسته شدن
  .دیکن يریجلوگ خودکار دربازکن ستمیس با کودکان کردن يباز از -
  .دینکن ممانعت وازهدر يها لنگه حرکت از عمدا هرگز -
  . دیکن يریجلوگ دروازه يها لنگه حرکت با ها بوته و ها درختچه درختان، يها شاخه تداخل از -
  .دیده قرار دید معرض در و نگهداشته سالم را گنالیس يها چراغ -
 کرده آزاد را آنها آنکه مگر ، دیکن فعال دست توسط را دروازه يها لنگه که دینکن یسع هرگز -
  .دیباش
 به خودروها یدسترس اجازه تا دیکن آزاد را دروازه يها لنگه ستم،یس در یخراب بروز صورت در -

 اشکال رفع و الزم يکارها انجام يبرا راتیتعم مجرب کارکنان منتظر سپس. شود داده یداخل محوطه
  .دیبمان

 نرمال حالت در آن مجدد يانداز راه از قبل د،یا نموده میتنظ یدست حالت يرو را ستمیس که یهنگام - 
  .دیکن قطع را ستمیس برق ابتدا

  .دینکن يدستکار را خودکار دربازکن ستمیس قطعات و اجزاء وجه چیه به -
 راتیتعم واحد کارکنان با تنها و دیکن يخوددار خودتان توسط ایمستق راتیتعم هرگونه انجام از-

  .دیریبگ تماس مجاز مراکز
 توسط را آن نیزم اتصال و یمنیا يها اسباب خودکار، دربازکن ستمیس: کباری ماه 6 هر حداقل -

  . دیکن چک مجاز مراکز دار تیصالح کارکنان
  

  حاتیتوض
 جک ستمیس دو از متشکل ییلوال دولنگه يهابدر ژهیو FAAC 412 خودکار دربازکن ستمیس

 1.80m لنگه هر طول با ها محوطه يها بدر يها لنگه حرکت کنترل يبرا که است یکیالکترومکان
 worm) دسیارشم چیپ ستمیس کی توسط را حرکت یکیالکترومکان عملگر دو نیا . است ال دهیا

screw) کند یم منتقل دروازه يها لنگه به.   

 قفل آزاد آزاد قفل

 1 .شکل
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