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واحد یادگیری 5
شایستگی نصب و راه اندازی دِر اتوماتیک با مکانیزم 

عملکرد عمودی

پیدایش در با مکانیزم عمودی

این  از  آمریکا  در  اوهایو  از  دانش آموزی  میالدی(   ۷۰ دهه  )در  سال ها  همان  در 
تکنولوژی برای تولید در اتوماتیک کرکره ای استفاده نمود، او توانست با آگهی در یکی 
از روزنامه های اوهایو و فروش چندین دستگاه در اتوماتیک اولین شرکت تخصصی در 
اتوماتیک کرکره ای را ایجاد کند. در اتوماتیک لوالیی نیز در همین دهه به خواست 
آپارتمانش  در  اتوماتیک کردن  برای  مکانیک  مهندس  یک  از  جسمی  معلول  یک 
اختراع شد، او با استفاده از یک بازوی هیدرولیکی ساده توانست این کار را انجام دهد 
این تکنیک هنوز برای در اتوماتیک کرکره ای مورد استفاده قرار می گیرد. نقص کلی 
سیستم هیدرولیک هزینه بسیار زیاد برای ساخت و نگهداری آن بود که در اتوماتیک 

کرکره ای را در زمره کاالهای لوکس قرار می داد.
اتوماتیک  در  در  تکنولوژی  این  الکترومکانیک  موتورهای  از  استفاده  گسترش  با 
کرکره ای و همچنین کرکره های اتوماتیک مورد استفاده قرار گرفت و باعث پیشرفت 
روزافزون آن و تبدیل شدن در اتوماتیک کرکره ای به یک صنعت شد تا جایی که 

امروزه در اتوماتیک کرکره ای یکی از ملزومات مهم به حساب می آید.
ایدۀ  تکنولوژی،  این  از  استفاده  گسترش  با  الکترومکانیک  موتورهای  اختراع  از  پس 
در های اتوماتیک کرکره ای به واقعیت نزدیک شد. با گسترش استفاده از این تکنولوژی 
در کرکره های اتوماتیک  استفاده شد و این امر باعث پیشرفت روز افزون تولید در های 
کرکره برقی و تبدیل شدن کرکره برقی اتوماتیک به یک صنعت شد تا جایی که امروزه 

در اتوماتیک کرکره ای یکی از الزمه های مهم صنعت ساختمان است.

کاربرد درهای با مکانیزم عمودی

در اتوماتیک کرکره ای عالوه بر امنیت، آسایش و ظاهری زیبا، صرفه جویی در فضای 
پارکینگ را برای شما به ارمغان می آورد.

به وسیله  که  می باشد  کرکره  از  نوعی  کرکره ای(  اتوماتیک  )در  اتوماتیک  کرکره 
موتور و با استفاده از قدرت برق عمل کرده و در محور عمودی ریلی باال و پایین 

می رود.
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با استفاده از کنترل از راه دور )ریموت( به راحتی می توان باز و بسته کرد و دیگر 
مثل قدیم نیاز به قدرت دست و استفاده از نیروی انسانی ندارد.

کرکره اتوماتیک مناسب برای پارکینگ مسکونی، مراکز اداری و تجاری، سوله ها، 
مراکز صنعتی و حفاظ پنجره ها می باشد. 

مزیت اصلی کرکره اتوماتیک )در اتوماتیک کرکره ای( فراهم کردن آسایش و راحتی 
کاربران است.

پخش فیلم 1 کاربردهای در اتوماتیک کرکره ای

مزیت های کرکره های برقی نسبت به نوع سنتی و قدیمی
  کرکره های اتوماتیک، به دلیل تنوع در طرح های مختلف باعث زیبایی و آراستگی 

پارکینگ منازل و یا فروشگاه ها می شود.
  به راحتي قابل شست وشو مي باشد.

  تنوع رنگی کرکره های اتوماتیک برخالف کرکره های سنتی بسیار زیاد است. تا 
آنجایی که می توان در دکوراسیون فروشگاه یک هارمونی چشم نواز ایجاد کرد.

  کرکره های برقی از امنیت بیشتری نسبت به کرکره های سنتی برخوردار است و 
به آساني نمی توان آن را خراب کرد.

قفل کردن  به  نیازی  زیرا  است  راحت تر  مراتب  به  اتوماتیک  کرکره های  با    کار 
ندارد.

  مناسب برای شرایط آب و هوایی مختلف می باشد.
  قابلیت باز و بسته شدن دستی در صورت قطع برق را دارد.

  استفاده نکردن از نیروی انسانی و باز و بسته شدن با ریموت
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جدول زیر انواع درهای کرکره ای را نشان می دهد. آن را کامل کنید.

نوع در 
ویژگی )کاربرد(کرکره ای

کرکره 
پارکینگی

یا اجسام(  افراد  یا ورودی رمپ )مکان عبورومرور  پارکینگ  کاربرد: ورودی 
فضا محدودیت  دارای 

کرکره 
فروشگاهی

در برخی از مکان های تجاری که صاحبان مشاغل قصد به نمایش گذاشتن 
کاالهای درون مغازه ها را دارند، هم به دلیل زیبایی کار و به نوعی تبلیغ و هم 
به دلیل امنیت بیشتر می توان از کرکره های شفاف )پلی کربنات(، که ترکیبی 
از دید کامل با قدرت استثنایی را ارائه می دهند، به خوبی استفاده کرد. این 
کرکره های اتوماتیک امنیت را با کیفیت و شفافیت باال ارائه می دهند. در مراکز 
خرید، باجه های پذیرش، شعبات بانک ها، جدا کردن قسمت های داخلی یک 
ساختمان و یا هر مکانی که دیدن پشت کرکره ها مورد نیاز است می توان از 
کرکره های شفاف استفاده نمود. تمیز  کردن این کرکره ها بسیار آسان می باشد.
تیغۀ این نوع کرکره ها، تیغه شفاف نیز نامیده می شوند که از مواد پلی  کربنات و 
از مقاوم ترین پلیمر ساخته شده و دارای مقاومت مکانیکی بسیار باال می باشد. 
جهت استحکام بیشتر این تیغه ها در میان فواصل آنها از لوله های استیل یا 
آلومینیوم استفاده می شود که امنیت را دو چندان می کند. به علت خاصیت 
ضدشعله ور شدن پلی کربنات، تیغه های در اتوماتیک پلی کربنات در مقابل آتش 
تیغه های  می کنند.  آتش جلوگیری  از سرایت  و  دارند  باالیی  بسیار  مقاومت 

پلی کربنات  )تیغه شفاف( خاصیت ضد اشعه ماوراء بنفش را نیز دارا می باشند.

کرکره 
کاربرد: انبارها، سوله ها و پارکینگ هایی با ابعاد بزرگصنعتی

کرکره 
پنجره ای

این نوع کرکره از ورود اشعه هاي خطرناک خورشید به محیط خانه جلوگیري 
مي کند و همین طور در مکان هاي شلوغ، از ورود صدا هاي ناهنجار به درون 
خانه جلوگیري مي کند. این کرکره ها را مي توان همگون با نماي ساختمان به 
هر رنگي سفارش داد و از دید ظاهري، نماي ساختمان بسیار زیباتر مي شود.
کرکره اتوماتیک پنجره ای، نقش بسیار مهم و اساسي اي در جلوگیري از هدر 
و  تابستان  به طوري که در  ایفا مي کند.  و گرما  انرژي در فصل سرما  رفتن 
روزهاي گرم با فضاي عایقي که بین محیط خانه و محیط ساختمان درست 
مي کند، مانع عبور گرما و گرد و خاک به داخل ساختمان مي شود. و همین طور 
در فصل هاي سرد سال و زمستاني عایقي بین فضاي ساختمان و محیط بیرون 
درست مي کند و از خروج انرژي و گرما از خانه یا ساختمان جلوگیري می کند.

فعالیت کالسی 1
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انواع بازشوهای دِر کرکره ای 

بحث کنید مقایسه در سکشنال )در زیر سقفی( و  کرکره ای )رول آپ(:
با در  با نمای ساختمان در مقایسه  انطباق  1  زیبایی منحصر به فرد در سکشنال و 

کرکره ای
2  استهالک بسیار پایین در سکشنال نسبت به در رول آپ و در نتیجه بی صدا بودن و 

خدمات بسیار کم )به علت کمترین اصطکاک و تماس قطعات مکانیکی با هم(
3  ثبات رنگ باال در درهای سکشنال در مقایسه با در کرکره ای یا رول آپ

4  امنیت باالی در سکشنال )در سکشنال دارای سیستم قفل موتور و فنر می باشد که 

در هنگام بسته بودن، از باال رفتن مکانیکی در با دیلم و غیره جلوگیری می کند، 
برخوردار  در سکشنال  به  نسبت  کمتری  مقاومت  از  کرکره ای  در  که  در صورتی 

می باشد(
را  ارتفاع  از  کمتری  بسیار  فضای  کرکره ای  در های  به  نسبت  سکشنال  5  در های 

می گیرند )در سکشنال 20 تا 25 سانتی متر و در کرکره ای 30 تا 40 سانتی متر(
در  دستی  حالت  به  سریع  و  ساده  بسیار  برق  قطع  هنگام  در  سکشنال  6  درهای 

و بسته  باز  با هندل خالص می شود که  می آیند و خالص می شوند. در کرکره ای 
شدن آن در مقایسه با در سکشنال مستلزم زمان و انرژی بیشتری می باشد.

دارا  به علت  درهای سکشنال  در  و صوت  هوا  برودت  از  و جلوگیری  7  عایق بندی 

بودن الستیک های درزگیر سیلیکونی در انتهای پنل که تمامی درزها را می پوشاند 
و استفاده از مواد پلی  اورتان در داخل پنل ها که این در را آکوستیک می سازد.

قابلیت ایجاد پنجره و در نفر رو در داخل درهای سکشنال که این امکان در درهای 
کرکره ای )رول آپ( وجود ندارد.

سیستم های در اتوماتیک سکشنال)زیر سقفی(
این نوع درها مصرف بسیاری در پارکینگ ساختمان های هوشمند و مدرن امروزی 
به علت  و  می باشند  اروپا  روز  استاندارد  )زیرسقفی(،  سکشنال  اتوماتیک  در  دارند. 
گرفته  قرار  فراوان  توجه  مورد  نیز  ایران  در  سیستم  این  مزایای  و  مکانیزم خاص 
است. در اتوماتیک سکشنال، مناسب فضاهایی می باشند که از لحاظ ارتفاع و فضای 
پارکینگ دارای محدودیت هستند. فضای الزم برای نصب در سکشنال 25 سانتی متر 
از ارتفاع می باشد. مکانیزم خاص در اتوماتیک سکشنال باعث می شود که به کمک 
فنرهای باالنس و ریل های خاص، در در زیر سقف جمع شده و حجم فضای محدودی 

)Sectional( دِر اتوماتیک زیرسقفی
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از پارکینگ را اشغال کند، همچنین سریع و بی صدا باز و بسته شوند. به همین دلیل 
به درهای اتوماتیک سکشنال در زیرسقفی نیز گفته می شود.

در اتوماتیک سکشنال یا درهای زیرسقفی مناسب برای پارکینگ هایی با تردد باال 
می باشند. در سکشنال توسط فنرهای باالنس بسیار قوی فشار اضافی را از سیستم 
کاسته و وزن اصلی پنل های در سکشنال را متعادل می کنند. در کنار انتخاب یک 
باال  ترددهای  در  می توان  )موتور کشنده(،  استاندارد  و  اتوماسیون خوب  سیستم 
از این نوع درها استفاده نمود. به علت استفاده از چرخ های ضد سایش و ریل های 
اتوماتیک  در  سیستم های  دیگر  با  مقایسه  در  در سکشنال  استهالک  نگهدارنده، 

بسیار کم است.

طریقه باز شدن در سکشنال
درهای سکشنال با کمک فنر و موتور، پنل ها را به سمت باال کشیده و به صورت 9۰ 

درجه در زیر سقف قرار می گیرد.

مزایای در سکشنال
1 نیاز به فضای بسیار محدود )25 سانتی متر از ارتفاع (

2 زیبایی فوق العاده و انطباق با تمام نماهای ساختمانی

3 تنوع در طرح و رنگ پنل ها 

4 بی صدا بودن

5  طول عمر باال به علت اصطکاک بسیار کم بین اجزا و قطعات و همچنین استفاده از 

یراق آالت و لوله های فوالدی و ضدخش بودن پنل ها به دلیل رنگ الکترواستاتیک 
6 خالص کردن و باز و بسته کردن ساده در، در هنگام قطع برق

7 ایجاد پنجره در داخل پنل در   صورت تمایل
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8 تعداد تردد نامحدود 

9  ضدسرقت و ضد نفوذ می باشد به دلیل اینکه هیچ گونه درز یا شیاری از بیرون ندارد.

10 سرعت باال در مقایسه با درهای کرکره ای

نصب در سکشنال مسکونی به دو صورت انجام می شود:
1 9۰ درجه 

2 زاویه دار )مناسب برای پارکینگ های رمپ دار(

موتورهای در سکشنال مسکونی به صورت کشنده می باشد. پنل های در سکشنال 
مسکونی از تنوع باالیی برخوردار است )کتیبه دار، 3شیار، قاب دار و...( و قابلیت ایجاد 

پنجره و در نفر رو درون پنل ها را دارا می باشد.

پخش فیلم 2 معرفی اجزای دِر اتوماتیک زیرسقفی

نشان  را  )زیرسقفی(  سکشنال  اتوماتیک  درهای  تشکیل دهنده  اجزای  زیر  جدول 
می دهد. به کمک هنرآموز خود، آن را کامل کنید.

وظیفهنام قطعه

پنل

پنل های در سکشنال دارای ضخامت 45 میلی متری هستند. این پنل ها از فوالد 
گالوانیزه با ضخامت ۰/4 میلی متر ساخته شده است. پنل های در سکشنال در 

قسمت های داخلی در باال و پایین به خوبی به یکدیگر متصل شده اند.
به خوبی  که  هستند  مختلفی  مدل های  دارای  سکشنال  درهای  پنل های 
در تکمیل معماری و نمای منازل مؤثر می باشند. درهای سکشنال به خوبی 
می توانند با نمای هر ساختمانی مطابقت یابند و به این صورت بر زیبایی نمای 

ظاهری منازل افزوده می شود.

در هنگام قطع برق بسیار ساده و سریع به حالت دستی در می آیند و خالص خالص کن 
می شود.

ریل

ریل ها ازجنس گالوانیزه مجهز به الستیک های داخلی جهت عایق بندی کردن 
درهای سکشنال می باشد.

جهت جلوگیری حداکثری از عبور گرد و غبار، فواصل بین ریل ها و بدنه در 
در دو طرف، فضاهای خالی پیشانی در، مجهز به الستیک درزگیر سیلیکونی 

می باشد.

موتورهای دِر سکشنال مخصوص می باشد.موتور

فعالیت کالسی 2
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درهای اتوماتیک که به صورت جمع شونده )Rull Up( مرسوم هستند عبارت اند از:

1 کرکرة پنجره ای اتوماتیک

قطعات تشکیل دهنده کرکره پنجره ای
1 موتور و خالص کن آن

2 تیغه کرکره

3 شفت یا لوله

4 پایه

5 یاتاقان بلبرینگ

6 اندکب

7 رسیور و ریموت

راه اندازی موتور DC در آردوینوپخش فیلم 3

نحوه نصب دِر اتوماتیک زیرسقفیپخش فیلم 4

کاربردهای درهای جمع شونده

مزیت های کرکرة پنجره ای اتوماتیک چیست؟ کاربرد آنها کجاست؟
1 باعث افزایش ایمنی و امنیت ساختمان می شود.

2 باعث زیبایی و آراستگی ساختمان یا ویال می شود.

3 به راحتي قابل شست وشو مي باشد.

4 تنوع رنگی آن زیاد است و قابل انطباق با نمای ویال و ساختمان شما می باشد.

5 مناسب برای شرایط آب و هوایی مختلف می باشد.

6 قابلیت باز و بسته شدن دستی در صورت قطع برق را دارد.

7 استفاده نکردن از نیروی انسانی و باز و بسته شدن با ریموت.

فکر کنید
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2 سانترال 

ترکیب موتورهای سانترال )MC( به همراه کاسه فنر بسیار مناسب و قدرتمند جهت 
کرکره های سنگین قدیمی و هم چنین تیغه های آلومینیومی  می باشد. قدرت عملکرد 
این موتورها مشخصۀ مهم در انتخاب می باشد. نیوتن به متر می باشد. متداول ترین رنج 
آنها 14۰ نیوتن به متر می باشد که برای کرکره هایی تا وزن 2۰۰ کیلوگرم مناسب 
هستند. یکی از مهم ترین مزایای این نوع کرکره نحوۀ خالص کردن آن در زمان قطعی 
برق می باشد. موتورهای MC توسط کالچ خالص کن که به موتور وصل می باشد با 
کشیده شدن سیم کالچ به راحتی خالص شده و کرکره توسط نیروی فنرهای موجود 

در کاسه فنر به راحتی باال می رود، همانند حالت سنتی کرکره ها.

اجزای درهای جمع شونده

1 موتور

در حال حاضر سه نوع موتور کرکره در بازار بسیار مورد استفاده هستند که عبارت اند از:
)Motor ـ Central(  موتور کرکرة سانترال 

  موتور کرکرة توبوالر )Tubular(: این موتور به دلیل شکل ظاهری این گونه نام گذاری 
شده است. توبوالر واژۀ انگلیسی و به معنای لوله ای شکل می باشد. این موتورها درون 
لوله نصب می شود و کرکره برقی به دور شفت می چرخد. موتورهای توبوالر سریع و 
ایمن بوده و از قیمت ارزان تری برخوردار می باشند. این موتورها بیشتر مناسب ابعاد 
کوچک مانند درهای پارکینگی و مغازه ها می باشد. البته نوعی از موتورهای توبوالر 
هستند که برای دهنه های بزرگ طراحی شده اند، قیمت گرانی دارند و به موتورهای 
 3۰Nm توبوالر صنعتی مشهور می باشند. موتورهای کرکره برقی توبوالر با گشتاور
تا 3۰۰Nm موجود می باشد. در بازار ایران عرف تفکیک این موتورها از همدیگر 
همین گشتاور می باشد و معموالً بیشترین استفاده از موتورهای توبوالر، استفاده از 

موتور 12۰ نیوتن )موتور توبوالری با گشتاور 12۰ نیوتن متر( می باشد.
مزایای کرکره برقی با موتور توبوالر:

1 قرار گرفتن درون رول کرکره برقی و اشغال فضای کم

2 قیمت پایین در مقایسه با سایر موتورهای کرکره برقی

معایب کرکره برقی با موتور توبوالر:
1 جهت کرکره برقی با میزان تردد باال مناسب نمی باشد.

2 جهت کرکره برقی سنگین وزن مناسب نمی باشد.

3  درصورت خرابی نیاز است که کل کرکره برقی ِدمونتاژ شود تا اینکه موتور 

تعویض گردد.
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4  در صورت خرابی و خالص شدن گیربکس فاقد سیستم پاراشوت جهت جلوگیری 

از سقوط کرکره برقی می باشد
)UPS 5  به  صورت پیش فرض برق اضطراری ندارد ) فاقد

  ساید  )Side(: موتورهای ساید یا گیربکسی یکی از انواع موتورهای کرکره ای است 
که در اماکن با تردد باال و درهایی با ابعاد باال استفاده می شود مانند در صنعتی 
سوله ها، مجتمع های مسکونی، منازل با تعداد پارکینگ باال و کلیۀ مکان هایی که 

تردد و ابعاد در آنها باالست.
موتورهای ساید آلمانی براساس نیوتن محاسبه می شوند مانند 5۰۰  نیوتن یا 

۷5۰ نیوتن که براساس وزن تیغه و ابعاد در موتور انتخاب می شود.
موتورهای ساید چینی براساس کیلوگرم محاسبه و شناخته می شوند مانند 5۰۰  کیلو، 
6۰۰ کیلو و... که انتخاب قدرت موتور به وزن تیغه و ابعاد در بستگی دارد و در 
این موتورها به دو صورت با UPS )باتری بک آپ( و بدون UPS عرضه می شود
موتورهای آلمانی 3  فاز هستند، در صورتی که موتورهای چینی تک فاز هستند.

موتورهای ساید چینی یا زنجیری: موتورهای چینی به صورت پک کامل عرضه 
می شوند که موتور، پایه پلیت، یاتاقان، رسیور و باتری بک آپ و... را شامل می شوند.

بودن  تک فاز  به علت  و  هستند  زنجیری  خالص کن  دارای  چینی  موتورهای 
باطری بک  آپ )UPS( را شامل می شوند.

بارزانته   ،)SDC(   اس دی سی به موتور  می توان  چینی  معروف  برندهای  از 
)BARZANTE( و موتور لیفت توربو   )LIFT TURBO( اشاره کرد.

سرعت باز و بسته شدن این موتورها نسبت به موتور آلمانی کندتر می باشند.
موتورهای چینی از قیمت پایین تری نسبت به موتورهای آلمانی برخوردار می باشند.

موتورهای گیربکسی ساید آلمانی: این موتورها بسیار با کیفیت می باشند و قابل 
قیاس با موتورهای چینی نیستند. موتورهای آلمانی به صورت مجزا می باشند و 
متعلقات آن مثل )یاتاقان، میل ترانس پولکی و پایه...( باید به صورت جداگانه تهیه 
و خریداری شود. برخالف موتورهای چینی که به صورت پک کامل می باشند و 
متعلقات آن )یاتاقان، میل ترانس پولکی و پایه...( به صورت کامل در بسته بندی 

وجود دارد.
خالص کن موتورهای آلمانی به صورت هندلی می باشد که در هنگام خرید بر   روی 
موتور قرار دارد. امکان استفاده از خالص کن زنجیری در موتورهای آلمانی نیز، 

وجود که باید به صورت جداگانه تهیه شود.
 )BECKER( و بکر )ELERO( از برندهای معروف موتور آلمانی می توان به الرو

اشاره کرد.
سرعت باز و بسته  شدن موتورهای آلمانی نسبت به چینی بسیار باال و بی صدا می باشد.
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موتورهای آلمانی از قیمت باالتری نسبت به موتورهای چینی برخوردار می باشد 
اما به علت کیفیت محسوس این موتورها نسبت به همتای چینی خود در طول 

زمان مقرون به صرفه خواهد بود.
در کنار موتورهای چینی و آلمانی، شرکت های ایرانی نیز اقدام به تولید و عرضه 

موتور ساید کرده اند که مهم ترین و باکیفیت ترین آنها سیماران می باشد. 

پخش فیلم 5 انواع تیغه در اتوماتیک

جدول زیر انواع تیغة در کرکره ای را نشان می دهد. به کمک هنرآموز خود آن را کامل 
کنید.

کاربردنوع تیغه

آلومینیومی یا 
اکسترود

از بیلت آلومینیوم ساخته شده و رنگ آن الکترو استاتیک )ضدخش( می باشد که 
بیشتر در مغازه ها، در های صنعتی و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. این تیغه ها 

دارای رنگ بندی مختلف می باشند.

فوم دار با جنس 
آلومینیوم

از ورق آلومینیوم ساخته می شود و داخل آن خمیر پلی اورتان ریخته می شود و در 
کوره به صورت فوم شکل می گیرد و رنگ آن الکترو استاتیک )ضدخش( می باشد و 
به علت سبک بودن و کم صدا بودن نسبت به تیغه های اکسترود از آن برای اماکن 

مسکونی و در پارکینگی و پنجره ها استفاده می شود.

گالوانیزه فوم دار 
از جنس آلیاژ فوالد منیزیم می باشد و داخل آن خمیر پلی اورتان ریخته می شود و در 
کوره به صورت فوم شکل می گیرد و رنگ آن الکترو استاتیک )ضدخش( می باشد. این 

تیغه ها نسبت به تیغه های فوم دار با جنس آلومینیوم سنگین تر می باشند.

رول گیتر 
)گالوانیزه، 

آلومینیوم فوم دار(

این تیغه ها با مفتول های فوالدی آبکاری شده و با روکش آلومینیومی بافته شده 
است که از برش آن جلوگیری می کند. با وجود قرقره هایی در انتهای تیغه ها که 
داخل ریل های فوالدی قفل می شود با ضربه های شدید نیز از ریل خارج نمی شوند.

پلی کربنات 
)شفاف(

کرکره شفاف با دارا بودن استحکام و مشخصات فنی مشابه با تیغه آلومینیومی، به 
دلیل شفاف بودن و امکان مشاهده محیط داخلی در کلیه ساعات شبانه روز امنیت 

به مراتب بیشتری را ایجاد می نماید.

فعالیت کالسی 4

پخش فیلم 6 اجزا و متعلقات در کرکره ای
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)Control Box( 2 کنترل کننده

رسیور کرکره برقی قطعه ای است که بین موتور کرکره برقی و برق اصلی شهر قرار 
می گیرد و کار آن بدین گونه است که فرمان )فرکانس( ریموت را دریافت کرده و 
فرمان باال یا پایین رفتن را به موتور کرکره می دهد. در واقع کار رسیور در کرکره 
برقی بسیار مهم می باشد به طوری که نبود این قطعه در کار نصب کرکره برقی کاماًل 

بی معنی است زیرا فرد می خواهد با یک عدد ریموت کرکره را باال یا پایین دهد.
سیم های مربوط به موتور کرکره برقی به رسیور متصل شده و بعد از آن تحت فرمان 

رسیور قرار می گیرد.
رسیورها به چند دسته تقسیم می شوند:

1  رسیور تک کانال: کرکره برقی توسط این نوع رسیور تنها با یک ریموت عمل های 

باال، پایین و توقف را انجام می دهد.
2  رسیور چهار کانال: رسیور چهار کانال کرکره برقی عمل های باال، پایین، توقف 

و قفل کرکره برقی را انجام می دهد. این رسیور را می توان به صورت تک کانال 
نیز تنظیم کرد.

توانایی نصب فالشر و چشمی  برقی  نوع رسیور کرکره  این  فول  کانال:  3  رسیور 

مادون قرمز را دارد.

)UPS( 3 تغذیه اضطراری

UPS مخفف عبارت Uninterruptible Power Supply، به معناي منبع تغذیه 
بدون وقفه است.

یو پی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن، تأمین بدون وقفۀ 
برق در زمان قطع برق شهر است. این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده 
قرار گرفته و عالوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختالالت شبکه 

به تجهیزات حساس مصرف کننده می گردد.
یو پی اس موتور کرکره برقی دستگاهی است که در آن باتری تعبیه شده و در زمانی 
که برق شهری قطع گردد یو پی اس برق الزم را به موتور کرکره خواهد رساند و شما 

می توانید در زمان قطع برق شهری کرکره را باال و پایین نمایید.
به  صورت استاندارد یو پی اس در برخی مدل های موتور ساید به  صورت فابریک تعبیه 
رنج های 3۰۰،  برقی ساید در  شده است. همان طور که می دانید موتورهای کرکره 
یک  طبق  که  می شود  تولید  و 15۰۰ کیلوگرم   13۰۰ ،  8۰۰ ،۷5۰ ،  6۰۰ ، 5۰۰
استاندارد بین المللی موتورهای ساید 3۰۰ ، 5۰۰ و ۷5۰ کیلوگرم به  صورت UPS دار 
هم تولید می شود. یو پی اس استفاده شده در این رنج موتورها 24VDC بوده و در 

نتیجه این امر موتورهای این رنج از موتورهای ساید هم 24 ولت می باشند.
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مراحل نصب کرکره جمع شونده:
اولین اقدام جهت نصب کرکره محاسبۀ دقیق اندازۀ دهنه می باشد.

به ابعاد دهنه دارد. مشخص کردن  تیغه ها بستگی  انتخاب موتور کرکره و جنس 
جهت رول کرکره بستگی به این دارد که محل به غیر از در کرکره ورودی دیگری 
دارد یا خیر؟ چون اگر مثل مغازه ها فقط از طریق در اصلی مغازه امکان تردد وجود 
داشته باشد باید حتی رول کرکره به سمت بیرون باشد، جهت سرویس و تعمیر که 
اگر داخل باشد در مواقع خرابی و یا قطعی دسته به رول کرکره و موتور امکان پذیر 

نمی باشد. موارد مهم در مراحل نصب عبارت اند از:

1 تیغه های کرکره

اصلی ترین قسمت یک کرکره تیغه می باشد که تمام سطح این نوع در را تشکیل 
می دهد. تیغه ها با استفاده از یک مکانیزم ساده به صورت کشویی بر روی هم مونتاژ 
می شود و با توجه به اینکه هر تیغه دارای قوس می باشد بعد از مونتاژ شدن وقتی 

به دور یک لفت لوله گردانده شوند یک رول کرکره تشکیل می شود.
با توجه به نظر کارشناسی نصاب  البته  تیغه ها بسته به نوع جنس و مقدار آلیاژ و 

توسط مشتری انتخاب می شود.

2 ریل

به عنوان مشخص کننده مسیر حرکت و نگهدارنده تیغه ها برای جلوگیری از حرکت 
باالیی  تنوع  از  تیغه ها  همانند  نیز  ریل ها  استفاده می شود.  عقب  و  جلو  به سمت 

برخوردار می باشند. آلومینیومی، آهنی، گالوانیزه پشت قوطی ساده و غیره... .

3 شفت

شفت های گرد یا هشت ضلعی جهت رول  شدن تیغه ها حول یک محور بین دو  سمت 
دهنه و بر روی پلیت های نگهدارنده نصب می شود. در واقع یک سر شفت سمت 
توجه  با  شفت  قطر  می شود.  متصل  یاتاقان  و  به اتوکپ  شفت  دیگر  سر  و  موتور 

به عرض دهنه و وزن تیغه ها انتخاب می شود. 

ساخت و نصب در کرکره ای جمع شونده

پخش فیلم 7 اجرا و نصب دِر اتوماتیک جمع شونده
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4 اتوکپ

همان طور که گفته شد اتوکپ سر دیگر شفت را به یاتاقان متصل می کند. اتوکپ 
از دو صفحۀ گرد که یک میلۀ آهنی تو پر در مرکز آن قرار دارد تشکیل می شود 
به طوری که صفحۀ اول داخل لولۀ شفت و صفحۀ دوم انتهای لوله جوش می شود 
و شفت آهنی اتوکپ داخل بلبرینگ یاتاقان قرار داده می شود. کار اتوکپ این است 
که یک سر شفت توسط موتور گردانده می شود و سر دیگر شفت توسط اتوکپ که 
به  یاتاقان متصل می شود چرخیده می شود البته در سینه های MC از اتوکپ و 

یاتاقان استفاده می شود.

5 یاتاقان

قرار  در سیستم  گرد  هود  به صورت  که  دارد  قرار  بلبرینگ  یک  یاتاقان  مرکز  در 
می گیرد و میلۀ مرکزی اتوکپ داخل بلبرینگ قرار می گیرد.

6 بسته ستاره ای

جهت مهار موتور بر روی صفحه پلیت از این بسته استفاده می شود.

7 پلیت

نگهدارندۀ شفت موتور و خود موتور می باشد. موتور یک پلیت که به قوطی زیرساخت 
جوش نصب شد و در این قسمت موتور نیز به شفت متصل می باشد و در سر دیگر 

شفت توسط اتوکپ و یاتاقان به یک پلیت دیگر متصل می شود.

8 قوطی

آهنی  پروفیل  معموالً  می شود  استفاده  کار  ساخت  زیر  که جهت  پروفیل  قوطی 
این  به  پیچ  توسط  ریل  و  شده  نصب  کار  عرض  طرف  دو  که  می باشد   6۰×6۰
نگهدارندۀ  پلیت های  نیز  قوطی  باالی  انتهای  قسمت  و  می شود  متصل  قوطی ها 

شفت و موتور نصب می شود.

9 کیپس

حرکت  و  می شود  استفاده  هم  روی  بر  تیغه ها  خطی  حرکت  از  جلوگیری  برای 
تیغه ها را بعد از مونتاژ محدود می کند. کیپس ها دارای انواع مختلف می باشند که 

این تنوع به دلیل تنوع نوع تیغه می باشد.
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10 جاقفلی

بسته به نیاز مشتری درصورتی که بخواهد کرکره را قفل کند مورد استفاده قرار 
می گیرد.

11 واشر مویی

برای جلوگیری از اصطکاک بین تیغه و ریل و به وجود آمدن سر و صدا و سایش از 
واشرهایی مویی استفاده می شود که درون شیارهای ریل )داخلی( نصب می شود.

12 مدار فرمان

باز و بسته شدن کرکره را صادر می کند که در دو نوع فول کانال و تک  فرمان 
کانال می باشد. در مدل فول کانال از فالشر هشداردهنده و چشمی های ایمنی نیز 
می توان استفاده کرد. در ضمن ریموت ها از طریق گیرندۀ مدار فرمان سیگنال باز 

و بسته شدن صادر می کنند.

13 الستیک انتهایی

الستیک انتهایی برای جلوگیری از صدای تیغۀ انتهایی در هنگام برخورد با زمین 
و همچنین عایق بندی زیر کرکره برای جلوگیری از عبور هوا و گرد و غبار به داخل 

محیط استفاده می شود.

14 تیغة انتهایی

آخرین تیغه که با زمین برخورد می کند و می توان جا قفلی و الستیک انتهایی را 
روی این تیغه نصب کرد.

15 محاسبات

اجرای در اتوماتیک کرکره ای به محاسبات دقیقی نیاز دارد از قبیل تعداد تیغه ها یا 
طول و عرض تیغه های مونتاژ شده، ارتفاع دهنه یا باز شو، عرض دهنه و غیره که 

در این قسمت به توضیح آنها می پردازیم.

16 تعداد تیغه ها

محاسبه تعداد تیغه ها را می توان به این صورت انجام داده و اندازه گیری دقیق از 
کف زمین تا سقف محلی که کرکره اجرا می شود یا اگر مسقف نیست ارتفاع مورد 

نیاز. سپس تقسیم بر عرض تیغه ها به سانتی متر.
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17 ارتفاع باز شو

نهایت ارتفاعی که آخرین تیغه کرکره باال می رود و امکان تردد را می دهد را گویند. 
با توجه به اینکه ریل هدایت کننده تیغه ها در مسیر معین شده نصب می شوند پس 
باید  باالترین حالت قرار دارد حتماً  از نصب رول کرکره در حالتی که کرکره در 
یک یا دو تیغه در درون ریل قرار گیرد بنابراین ارتفاع بازشو از زیر این تیغه )تیغه 

پاشنه( تا کف گفته می شود.

18 طول تیغه ها

بعد از آهن کشی و نصب قوطی های زیر ساخت فاصلۀ دقیق بین دو قوطی یعنی 
الی 6  با توجه به ریل مورد استفاده 5  اندازه گرفته سپس  را  عرض دهنۀ کرکره 

سانتی متر از اندازه کم می کنیم و اندازه حاصل طول تیغه ها می باشد.
اندازۀ به دست آمده از عرض دهنه قطعاً کمتر می شود و به این دلیل است که بعد 
انتهای عمق  انتهای تیغه ها که کیپس نصب می شود و  باید بین  از اجرای کامل 
داخلی ریل ها فاصله ای وجود داشته باشد برای عدم سایش و ایجاد اصطکاک بین 

تیغه و ریل.

19 آهن کشی

نیاز  قدرت(  انتقال  )سیستم  موتور  و  شفت  سیستم  نگهداری  برای  کرکره ها  در 
به نصب پلیت داریم. نصب این پلیت ها با جوشکاری میسر می گردد. عالوه بر آن 
برای نصب ریل نیاز به سطح زیرین آن داریم. البته ریل را اگر سطح زیر کار یک 
سطح صاف و شاقول باشد می توانیم روی آن به وسیله پیچ و رول پالک نیز نصب 
کنیم به هرحال عموماً در کرکره ها سطح کار را آهن کشی انجام می دهند. منظور 
از آهن کشی نصب دو قوطی در پشت محلی است که می خواهیم ریل نصب شود.

در هنگام قوطی کشی محل کار باید از شاقول بودن قوطی ها اطمینان کسب کنیم 
تا دو سطح کاماًل موازی با یکدیگر را داشته باشیم. در حالتی که سطح زیر کار صاف 
بود، تنها زمانی می توانیم قوطی ها را نصب کنیم که بتوانیم از سقف آهن مناسب 

برای جوشکاری سیستم انتقال قدرت استفاده کنیم.

20 عرض قوطی به قوطی

به اندازه داخلی دو قوطی نصب شده در مرحله آهن کشی عرض قوطی به قوطی 
گفته می شود. در حاالتی که در سطح زیر کار قوطی نصب نمی گردد و فاصله دو 
اندازه گرفته و آن را عرض  سمتی که ریل می خواهد بر روی آن نصب گردد را 

قوطی درنظر می گیریم.
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21 عرض باز شو

مقدار عرضی که بعد از نصب ریل حاصل می شود و قابل تردد می باشد عرض بازشو 
می گویند. که اندازه عمق ریل که معموالً cm 6 می باشد بعد از کسر شدن از عرض 

قوطی به قوطی حاصل می شود.

22 نصب موتور توبوالر Tubular )استوانه ای(

این نوع موتور استوانه ای شکل است و از 4 قسمت تشکیل می شود.
تاج آداپتور ـ بدنۀ اصلی و میکروسوئیچ

موتور توبوالر داخل شفت کرکره قرار می گیرد و از طریق تاج و آداپتور به شفت 
محکم متصل می گردد. قسمت ابتدایی موتور که یک مکعب شکل است به صورت 
متصل  شده  نصب  قباًل  که  به پلیت هایی  ستاره ای  بست  توسط  و  می باشد  ثابت 
برای  میکروسوئیچ  تنظیم  پیچ  دو عدد  این قسمت مکعبی شکل  روی  می گردد. 

محدود کردن حرکت موتور وجود دارد که توسط یک آچار آلن تنظیم می گردد.
کنار این پیچ های آلنی عالمت های + - وجود دارد که یکی از پیچ ها حد پایین 

کرکره را کم و زیاد می کند و دیگری حد باالی کرکره.
در قسمت مکعبی ابتدای موتور یک حفرۀ آلنی بزرگ تر وجود دارد که با چرخیدن 

آن موتور به صورت دستی چرخانده می شود.
این قسمت از موتور یک زائدۀ مربعی نیز دارد که داخل بست ستاره ای قرار گرفته 

و توسط یک بست اشپیل از حرکت موتور جلوگیری می کند.
تغذیه موتور سه رشته ای انجام می شود و V 22۰ است.

 up می باشد. هر کدام از سیم های Down و دیگری up یک رشته com یک رشته
و Down با com به برق v 22۰ ولت متصل شود. موتور شروع به چرخیدن نسبت 
لذا  به شفت متصل شده  موتور  اصلی  بند  و چون  به قسمت مکعبی  شکل می کند 

باعث چرخش شفت کرکره و حرکت آن می شود.
مدارهای  توسط  هم  و  است  امکان پذیر  دستی  کلید  با  هم  به موتور  دادن  فرمان 

فرمان که کنترل از راه دور نیز می باشند.
این مدار فرمان ها ضمن کنترل حرکت موتور خروجی فالشر چشمک زن در هنگام 
حرکت موتور و سنسورهای فتوسل )چشمی( برای اینکه وقتی ماشین یا جسمی  در 

هنگام بسته شدن در در بین دهنه وجود داشت از حرکت خودداری کند.
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شرح کار
 نصب یکی از در های اتوماتیک با عملکرد عمودی با توجه به امکانات موجود کارگاه

 زیرسازی و آهن کشی و نصب ریل
 تست، آزمایش و گزارش گیری از سیستم

استاندارد عملکرد
زیرسازی و اجرای صحیح

شاخص ها
 مطالعه کاتالوگ و شناخت تفاوت موجود در انواع در های با مکانیزم عمودی

 رعایت نحوۀ اجرا با توجه به نوع درها
 عملکرد درها با توجه به خواست هنرآموز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 1ـ کارگاه استاندارد؛ 2ـ نور یکنواخت با شدت 4۰۰ لوکس؛ 3ـ تهویه استاندارد و دمای C ± 3°2۰؛ 4ـ وسایل ایمنی 

استاندارد
ابزار و تجهیزات: ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد ـ تجهیزات مورد نیاز سیستم درهای کرکره ای

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2زیرسازی و آهن کشی )ریل و متعلقات( 1

2نصب موتور و تیغه ها2

2تنظیمات و راه اندازی3

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی

2ـ رعایت دقت و نظم )ویژگی شخصیتی(
3ـ مستند سازی

2

میانگین نمرات*:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی درهای عملکرد عمودی
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واحد یادگیری 6
شایستگی نصب و راه اندازی دِر اتوماتیک با مکانیزم 

عملکرد افقی

در های  وجود  با  که  می باشد  اعصاب  ناراحتی  و  وقت  اتالف  باعث  ماندن  در  پشت 
این  اتوماتیک و سناریوهای هوشمندی که در شایستگی توضیح داده شد می توان 

مشکل را برطرف نمود.

فکر کنید

درهای با مکانیزم افقی

پژوهش کنید1 سیستم اولین در اتوماتیک جهان متعلق به قرن اول و هرون دانشمند یونانی  می باشد 
که با اعمال حرارت و جابه جایی سیال طبق شکل کتاب و اعمال نیرو به محور در باعث 

باز یا بسته شدن آن می شد.

درهای اتوماتیک بازویی

جدول زیر، انواع جک های درهای اتوماتیک لوالیی را معرفی می کند. آن را به کمک 
هنرآموز خود کامل کنید.

ویژگیکاربردنیروی محرکهنوع جک

سرعتتقریباً منسوخ شدهنیروی بادیپنوماتیک

قدرتدرهای سنگین و تردد باالروغنهیدرولیک

سادگی و سهولت ـ ارزان  بودندر های معمولی و سبک و تردد کمجعبه دندهالکترومکانیک

فعالیت کالسی1

بحث کنید دولنگه  در های  مورد  در  مثال هایی  با  به هنرجو  توضیحاتی  جدول  پر کردن  از  بعد 
سنگین یا تردد باال داده شود مشابه زیر:

آپارتمان یا مجموعه آپارتمان هایی که تعداد ساکنین زیاد دارند و یا در های سنگین 
ورودی کارخانجات را می توان هیدرولیک استفاده نمود.
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1 بازوی محرک

نحوه تست موتور ایرانی مدل  FARAZ S/P  سیماران: 
الف( توسط مولتی متر: مولتی متر را در حالت اهم متر قرار داده و سیم های موتور 

را نسبت به سیم مشترک به ترتیب ذیل اندازه گیری نمایید. 
هر دو موتور دارای 4 عدد سیم به رنگ های مشکی، خاکستری )آبی(، قهوه ای و 

زرد می باشند. 
سه رنگ اول مربوط به اتصال موتورها به مرکز و رنگ زرد مربوط به اتصال زمین 
می باشد. اهم سیم های خاکستری و مشکی و سیم های خاکستری و قهوه ای، باید 

بین ۷۰ تا 9۰ )در مدل P( و 6۰ تا ۷۰ اهم )در مدل S( باشد. 
باالتر از حد مجاز باشد. سیم پیچ موتور شما دارای  اگر این مقدار صفر یا خیلی 

اشکال می باشد، که جهت انجام تعمیرات باید به کارخانه عودت داده شود. 
ب( توسط اتصال مستقیم به برق: ابتدا دو سیم خازن را به سیم های قهوه ای و 
 22۰V سیاه موتور وصل نمایید. سیم خاکستری را یکبار همراه سیم قهوه ای به
برق شهر وصل کنید. موتور در یک جهت شروع به حرکت می کند و بار دیگر سیم 
خاکستری را به همراه سیم سیاه به 22۰V برق شهر وصل کنید موتور در جهت 
مخالف حالت قبل باید حرکت مشابهی داشته باشد. چنانچه این عمل درست انجام 

شود موتور شما سالم می باشد. 

انواع در دولنگه و ساخت آنپخش فیلم

راه اندازی سروو   موتور در آردوینوپخش فیلم

اجزای سیستم دِر اتوماتیک دولنگه

خالص کن ها نیروی موتور به جک را از آن جدا و یا وصل می کنند )مثالی از گیربکس 
و کالچ ماشین با دنده خالص می تواند در یادگیری مؤثر باشد.( در زمان قطعی برق یا 

خرابی سیستم می توان آن را توسط این مکانیزم خالص نمود.

فکر کنید
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2 مرکز کنترل

ابتدا دسته بندی موتورهای الکترومکانیک را مشخص کنید: 
موتور با ولتاژ 220VAC: قدرت بیشتر ـ قیمت مناسب تر ـ خرابی کمتر

موتور با ولتاژ 24VDC: قدرت کمتر ـ قیمت باالتر ـ خرابی باالتر

فعالیت کالسی2

مرکز کنترل مدل Q۷۰/1A سیماران به صورت زیر می باشد:

بحث کنید ابتدا ذهن هنرجو درگیر این مسئله و بحث شود که آیا امکان دارد؟
بله امکان دارد در مدل های 220 ولت با اتصال مستقیم به برق شهر )بعضی مدل ها 
احتیاج به خازن دارد( و در 24 ولت با اتصال به منبع 24ولت و این موضوع جهت تست 

اولیه جک و صحت و سالمت و عیب یابی آن مفید است.

و چپ  راست  به صورت   FARAZ S/P مدل  به مرکز: جک های  موتورها  اتصال 
می باشند که جک راست به لنگه سمت راست در و جک چپ به لنگه سمت چپ 
در متصل می شود. اگر موتور چپ را M1 و موتور راست را M2 نام گذاری کنیم. 

سیم بندی دو موتور مطابق شکل های زیر می باشد. 
موتور چپ )M1(: اگر موتور را به گونه ای قرار دهید که برآمدگی 
موتور جک رو به پایین و بازوی جک به طرف چپ باز شود. این 
موتور، موتور چپ نامیده می شود که سیم بندی آن به ترمینال ها 
مطابق شکل روبه رو می باشد. این موتور باید روی لنگه ای از در 

که ابتدا باز می شود، نصب  شود. 
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موتور راست )M2(: اگر موتور را به گونه ای قرار دهید که برآمدگی 
موتور جک رو  به پایین و بازوی جک به طرف راست باز شود، این 
موتور، موتور راست نامیده می شود که سیم بندی آن به ترمینال ها 

مطابق شکل مقابل است. 

سیم زرد رنگ موتورها )سیم ارت( جهت محافظت از برق گرفتگی می باشد که در صورت توجه
نیاز باید به ترمینال وسط برق ورودی 220V روی برد مرکز Q70/1A وصل گردد.

باید، حرکت می کند،  از موتورها برخالف جهتی که  اگر متوجه شدید هریک  در کل 
کافیست جای سیم های سیاه و قهوه ای را عوض کنید تا سمت حرکت باز و عوض شود. 

برنامه ریزی مرکز کنترل:
و  دولنگه  در های  برروی  نصب  قابل   Q۷۰/1A چندکاره  مرکز  مرکز:  مشخصات 
تک لنگه می باشد و می توان توسط 5 دکمه D ،  C ،  B ،   A و E مدت، قدرت و نحوه 
عملکرد جک ها را بنابر نیاز برنامه ریزی نمود. دو دکمه A و B به ترتیب جهت رفتن 
به منوها و زیرمنوها استفاده می شود، دو دکمه  C و D به ترتیب جهت زیاد  کردن و 
کم  کردن یا جهت تأیید کردن و منفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار می روند 

و دکمه E جهت بازگشت )Back( به پارامترهای ما قبل استفاده می شود. 
ـ ۷ می باشد که پیام های خطا، مقادیر متغیرها و   ses این مرکز دارای دو نمایشگر
خود متغیرهای منوها را نشان می دهند که بعداً در دو مورد آنها توضیح خواهیم داد. 
و نحوه عملکرد هر کدام:   تغییر مقادیر متغیرها  و نحوه  تعریف منوها، متغیرها 
دکمه A  : دکمه تعویض کلی منوها، که با هربار فشار دادن دکمه یکی از 6 گزینه 

داخلی زیر نمایش داده می شود. 
rA 4 1 ـ ـ             

AS 5             PA 2

dE 6               L2 3

ـ ((: تعریف منو و زیرمنوها: حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص  1  ))ـ 

مرکز را نشان می دهد و در این حالت مرکز، آماده دریافت فرمان می باشد. اگر 
در منوهای دیگر هم باشید و تا مدتی طوالنی دست به هیچ دکمه ای نزنید، 

دستگاه به صورت اتوماتیک روی این گزینه باز خواهد گشت. 
توجه کنید که اگر به مدت 3  دقیقه هیچ دکمه ای زده نشود نمایشگرها به حالت 
خاموش می روند و فقط نقطۀ مربوط به زدن ریموت های ناشناس را نشان می دهند 
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ولی به محض زدن دکمه مرکز یا دکمه شناسانده شده ریموت نمایشگرها دوباره 
ـ   ـ(( با زدن دکمه ریموتی که مرکز می شناسد. ابتدا  روشن می شوند. در حالت ))
کد آن را نمایش می دهد و سپس نسبت به آن واکنش مربوط را نشان می دهد. 

2  منوی ))PARAMETERS( ))pa(: منوی اصلی تغییر متغیرها و دارای 2۷  زیرمنو 

 PA و رسیدن به منوی A   می باشد )جهت رفتن به زیرمنو پس از فشردن دکمۀ
دکمه B را فشار دهید( که با هربار فشار دادن دکمه   B نام یکی از 2۷   زیرمنو و 
بالفاصله پس از 1 ثانیه مقدار آن نمایش داده شده و نمایشگر تا مدتی روی آن 
ثابت می ماند که در این مدت کاربر می تواند توسط دکمه C جهت افزایش مقدار 
 )no( جهت کاهش مقدار یا منتفی  کردن موضوع D و از دکمه )S1( یا تأیید

استفاده کند. 

کار با مرکز پس از برنامه ریزی و نصب 
فیوز  بودن  سالم  و  وجود  از  باید  سیستم  کردن  روشن  از  قبل  ابتدا  در  کلیات: 
که  شوید  مطمئن  سپس  شوید.  مطمئن   F3  =  F2  =  2A فیوزهای  و   F1  =  5A
سیم های قرمز رنگ ترانس به قسمت 23۰V از مرکز و سیم های سیاه به قسمت 
24VDC، به مرکز اتصال دارد. سپس اتصاالت و سیم ها را چک کنید و در صورت 
صحیح بودن اتصاالت، سیستم را روشن کنید در صورت نداشتن هیچ گونه خطایی 
باید نمایشگرها ))ـ ـ(( را نمایش دهد. در صورت بروز اشکال و پیغام های خطا ابتدا 

سیستم را خاموش کرده و بعد از رفع اشکال دوباره مرکز را روشن کنید. 
انجام دهید. سپس  احتیاجات خود  بنابر  و  به دلخواه خود  را  برنامه ریزی سیستم 
ریموت ها را به سیستم بشناسانید و باز و بسته شدن جک ها را امتحان کنید و در 
صورت برآورده نشدن احتیاجات، دوباره مرکز را برنامه ریزی کنید و از خاطر نبرید 
که در پایان انجام تغییرات درمنوی )PA( با SI کردن زیرمنوی )SU( آنها را در 
حافظه دستگاه ذخیره نمایید. در صورت به هم ریختن مقادیر متغیرها می توانید 
با رفتن به منوی )dE( و فشردن کلید  همان طور که قباًل هم توضیح داده شده، 
تأییدی C )حدود 5 ثانیه( مقادیر اولیه کارخانه ای جک های بازویی Faraz را روی 
متغیرها بارگذاری نمایید که پایان موفقیت آمیز این عمل با دو صدای قطع و وصل 

رله ها همراه است. 
سپس مرکز به طور اتوماتیک به حالت ))ــ(( می رود. به خاطر داشته باشید که تا 
خاموش نشدن المپ چشمک زن، هر فرمانی ادامه فرمان قبل به شمار می آید 
کامل المپ چشمک زن  تا خاموش شدن  باید  فرمان جدید  دادن  برای  و 
صبر کنید و اگر در وسط کار، جک ها از تنظیم خارج شدند، می توانید با خالص 

کردن موتورها، آنها را به طور دستی سرجای دلخواه تنظیم نمایید. 
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از  را  بهره برداری کامل نحوه نصب کاتالوگ خوانی  باشید که جهت  درنظر داشته 
هنرجو بخواهید.

ریموت
:TX312 راهنمای استفاده از ریموت

شرح مشخصات: 
 دارای سه دکمه اصلی 

 433/92 MHz :فرکانس کاری 
)23A 12 )باتری کدVDC :ولتاژ کاری 

این  که  گیرنده ای  کارت  هر  با  دارد  آمادگی   TX312 ریموت  برنامه ریزی ها: 
فرکانس را دریافت می کند کار کند و ذخیره شود. برای این کار باید طبق راهنمای 

نصب مرکز کنترل موردنظر این کار را انجام دهید. 
که  رادیویی می باشد  ریست کد  دارای خاصیت  ریموت  این  تعویض کد رادیویی: 
به صورت )Random( تصادفی کد جدیدی را تولید می کند. در جایی که این کد با 
کد دیگری تشابه یافته و یا به هر نحوی موجب آزار شده می توان آن را تعویض نمود. 

این کار در هر زمان و مکانی مطابق مراحل زیر قابل اجرا می باشد: 
1  به طور هم زمان دکمه های B و C را حدوداً 4 تا 5 ثانیه فشار دهید تا زمانی   که 

LED ریموت به رنگ قرمز روشن شود. 
2  دکمه B را نگه دارید و دکمه C را رها کنید و دو بار دیگر C را بعد از رها کردن 

بزنید. 
3  ریموت به طور متناوب شروع به چشمک سبز و قرمز می نماید. به معنی اینکه 

بارگذاری کد جدید تصادفی با موفقیت انجام شده است. 
4  حال دکمه B را رها کنید. LED خاموش شده و ریموت آماده ارسال کد جدید 

و کار می باشد. 

نیمه    اتوماتیک نکته مد  در  چه  و  مد    اتوماتیک  در  چه  باشید  داشته  به خاطر  همیشه 
در  می دهید،  که  فرمانی  هر  کارکرد خود،  اولیه شروع  مکان  به  نرسیدن جک ها  تا 
 )Pd( ریموت  تک لنگه ای  دکمه  با  را  کار  اگر  یعنی  می باشد  شما  اولیه  فرمان  ادامه 
 Pd دکمه  فشردن  اولیه،  مکان  به  نرسیدن جک ها  تا  ادامه  در  باشید،  کرده  شروع 
بود و  با همان تک لنگه خواهد  کار  ادامه  به معنای  )دولنگه ای(   tC یا  )تک لنگه ای( 

همین طور اگر کار با دکمه tC شروع شده باشد ادامه کار با دو لنگه خواهد بود. 
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توجه اگر شما قبل از این، ریموت مورد نظر را به دستگاه یا دستگاه هایی شناسانده باشید 
دستگاه  به  را  ریموت  این  جدید  کد  باید  و  کرد  نخواهند  کار  ریموت  این  با  دیگر 

بشناسانید و کد قبلی را پاک کنید. 

تکثیر کد رادیویی )Self Learning(: در  صورتی  که ریموتی داشته باشید )از نوع 
RTX312( و بخواهید که آن را تکثیر کنید و به تعداد خاصی مشابه آن را داشته 
باشید می توانید از این خاصیت ریموت )تکثیر کد رادیویی( استفاده کنید. در این 
صورت ریموت مرجع را Master و باقی ریموت ها را Slave می نامیم. برای کپی 

یک ریموت Slave از روی ریموت Master باید مراحل زیر را انجام دهید: 
1  به طور هم زمان دکمه های B و C از ریموت Slave را )به مدت 4 الی 5ثانیه( 

فشرده نگهدارید تا زمانی که LED آن به رنگ قرمز روشن شود. 

توجه ریموت عوض  کد  تا  کنید  اجتناب   LED روشن شدن  از  بعد  دکمه ها  مکرر  زدن  از 
نشود. 

این حالت  LED دکمه های C و B را رها کنید. در  نور قرمز  2  به محض دیدن 

می توانید با فشردن هر دکمه ای از ریموت )Slave( ببینید که وارد مرحله تکثیر 
رادیویی شده اید چرا که با فشردن هر دکمه ای در این مرحله نور قرمز LED را 

می بینید در حالی که در حالت معمولی کار، نور سبز LED مشاهده می شود. 
3  دو ریموت Master و Slave را به صورت پشت به پشت به یکدیگر بچسبانید. 

دکمۀ  بالفاصله  و  دارید  نگه  فشرده  را   Slave ریموت  دکمۀ  یک   )2 )شکل 
متناظر آن را در ریموت Master فشار دهید. سپس در صورت عملکرد صحیح، 

LED ریموت Slave به صورت متناوب چشمک سبز و قرمز می زند. 
4  حال دکمه ها را رها کنید. باید هر دو ریموت هم کد شده و دستگاه موردنظر هر 

دو را بشناسد و با زدن هر دکمه از هر ریموت LED به رنگ سبز روشن شود. 
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3 چشم الکترونیک 

در زیر راهنمای نصب چشم الکترونیک )فتوسل( سیماران را مشاهده می نمایید: 
راهنمای استفاده از فتوسل دربازکن های برقی:

جهت استفاده صحیح از چشم های فتوسل به نکات زیر توجه کنید: 
این فتوسل  ها در 2 رنج ولتاژی 12 و 24 ولت DC مورد استفاده قرار می گیرد که 
باید با توجه به نوع ولتاژ، جمپرهای مربوط به تعیین ولتاژ را در هر دو چشم )هم 

گیرنده و هم فرستنده( تنظیم کنید. 
حالت وجود جمپر حساسیت: 

جمپر  وجود  با  باشند،  شده  نصب  مناسبی  فاصله  در  فتوسل ها  که  1  هنگامی 

حساسیت، سیستم از ضریب امنیتی باالیی برخوردار می شود که حتی درصورت 
نزدیک شدن مانع به مسیر چشم، سیستم مانع را شناسایی و عمل می کند. 

حالت برداشتن جمپر حساسیت: 
جمپر  کافیست  شوند  نصب  دورتری  فواصل  در  چشم ها  باشد  نیاز  2  چنانچه 

حساسیت برداشته شود. در این صورت مانع باید کاماًل مسیر چشم ها را قطع 
کند تا سیستم عمل نماید. 

راه اندازی ریموت با آردوینوپخش فیلم 3
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)انسان،  بود  آن  جلوی  در  مانعی  اگر  که  است  آن  برای  باالتر  ایمنی  چشمی  مزیت 
کودک، ماشین( در به آن برخورد و ایجاد خسارت نکند.

فکر کنید

4 فالشر

نحوه نصب المپ چشمک زن)فالشر( به مرکز:
طریقه بستن کلید سلکتور و المپ چشمک زن به مرکز: سیم های المپ چشمک زن 
به شماره های 1۰ و Lamp( 11( و سیم های کلید سلکتور به شماره های 1 و 4 
)Start و 24+( مطابق شکل زیر وصل می گردند )توجه کنید که سیم های کلید 
سلکتور باید به پایه های Nomally Open که در کنار هم هستند مانند شکل زیر 

نصب گردد(

فعالیت کارگاهی 2 چشمی را به منبع تغذیه آزمایشگاهی متصل و روبه روی هم قرار دهید اهم متر را به 
رله خروجی چشمی متصل کنید چشمی را تحریک کنید و نتیجه را به روی اهم متر 

مشاهده کنید.

پخش فیلم 4 راه اندازی ماژول لیزر با آردوینو 

پخش فیلم 5 راه اندازی سنسور آلتراسونیک با آردوینو 

توجه کلید سلکتور شکل زیر، فقط جهت فرمان به جک در مد دولنگه ای می باشد و چنانچه 
بخواهید از مد تک لنگه ای )پیاده رو( نیز استفاده کنید باید یک کلید سلکتور را بین 

شماره های 3 و PED( 4 و 24+( سیم بندی نمایید. 
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 STOP به عنوان کلید :STOP اتصال کلید ایمنی
 Normally کلید  ایمنی می توان یک  ـ  اضطراری 
Close )در حالت معمولی بسته است( بین پایه های 
وصل  مقابل  شکل  مطابق   )Stop و   +24(  4 و   2

نمایید. 

چنانچه از کلید اضطراری استفاده کردید در منوی L2 ، پارامتر J3 باید به صورت NO توجه
تنظیم شود و چنانچه از کلید اضطراری استفاده نکردید، پارامتر J3 باید به صورت 

S1 تنظیم شود. 

 )Q70/1A( در مرکز :AUX استفاده از رله کمکی
یک رله کمکی AUX تعبیه شده که می تواند برای 
کاربردهای متفاوتی از قبیل کنترل المپ روشنایی 
پایه  این  عملکرد  شود.  استفاده  یا...  و  پارکینگ 
توسط پارامترهای Sr و tr در منوی L2 قابل تنظیم 
می باشد. برای اطالعات بیشتر به کاتالوگ محصول 

رجوع شود. 

5 براکت

نحوه محاسبه محل مناسب نصب براکت)تکیه گاه( جک بازویی:
در شکل زیر فاصله های A، B و D به ترتیب نمایانگر: 

A : فاصله افقی بین مرکز لوالی در تا مرکز جای چرخش انتهای بازو روی تکیه گاه 
B : فاصله عمودی بین مرکز لوالی در تا مرکز جای چرخش انتهای بازو روی تکیه گاه 

D : فاصله عمودی مرکز لوالی در تا کف پایه نگه دارنده انتهای بازو می باشد. 
در  فاصله،  یعنی  فاصله عمودی  و  بسته  در  امتداد  در  فاصله،  یعنی  افقی  )فاصله 

امتداد عمود بر در بسته( 
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برابر  دو  هر  باید   B و   A نتیجه  در  باشد   D= ۰ اگر   : FARAZ S/P مدل  جک 
این  در  گردد.  استفاده   fig.C شکل  به صورت  تکیه گاه  از  باید  و  باشد   195mm
صورت جک می تواند حداکثر تا 12۰ درجه باز شود. هرچه D بزرگ تر شود زاویه 

باز شدن جک کمتر می گردد. 
D = 0mm 1  در صورتی کهD = 50mm 2  در صورتی کهD = 75 mm 3  در صورتی که

D = 100mm 4  در صورتی کهD = 125mm 5  در صورتی کهD = 150 mm 6  در صورتی که

D = 175mm 7  در صورتی کهD = 200mm 8  در صورتی که

توجه الزم به ذکر است برای جک مدل FARAZ S/P این رابطه در صورتی که D < 0 باشد 
 A + B = 400 :برقرار است
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نکات نصب براکت: 
بسته  می شود جک  باز  در  وقتی  یا  می شود  باز  است جک  بسته  در ها  1  وقتی 

می شود مطابق شکل زیر. 

2  حداقل فاصله تکیه گاه S1 از لبه کناری دیوار باید 3۰mm باشد )مطابق شکل زیر( 

3  در مواردی که دیوار مانند محیط هاشور خورده )مطابق شکل زیر( باشد، باید 

 E حتماً بیشتر از اندازه قطر موتور و خالص کن پشت آن باشد. فاصله E فاصله
برای گیرنکردن متعلقات به دیوار باید بزرگ تر از A + 1۰۰mm باشد. 

4  مطابق قسمت B شکل قسمت یک Stop هایی از یک وسیله محکم جهت ثابت 

انتهای زاویه چرخش در برروی زمین یا چارچوب باید  ابتدا و  نگه داشتن، در 
تعبیه گردد. چنانچه مدت زمان باز و بسته شدن در به هردلیلی تغییر نماید 

Stop ها مانع از وارد آمدن فشار مضاعف به در و یا جک می شود. 

B = نقاط استپ
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6 قفل برقی

چگونگی نصب قفل الکترونیکی به مرکز: 
چنانچه بخواهید از قفل برقی برای در ها استفاده کنید باید توجه داشته باشید که 

قفل روی لنگه ای از در نصب گردد که اول باز می شود. 

توجه برای جلوگیری از ضربه خوردن در ها می توان بر روی Stop ها مقداری الستیک نرم 
یا فوم ضخیم چسباند. 

برای استفاده از قفل الکترونیکی الزم است که پارامترهای P۰ و P1 به S1 تغییر 
برای  چنانچه  گردد.  تعیین  نهایی  ضربه  زمان  تنظیم  جهت   tc پارامتر  و  کنند 
از   L۰ پارامتر از  داشتید،  نیاز  برای جریان  بیشتری  زمان گذر  به  قفل،  عملکرد 

منوی L2 استفاده کنید و آن را زیادتر نمایید. 

نکته پارامتر 3h از منوی L2 در صورت فعال بودن قفل، )S1 = P1( عمل نخواهد کرد. قفل 
الکترونیکی را به طور مستقیم به ترمینال های L2 و L1 وصل کنید. 

نصب سیستم دِر اتوماتیک دولنگه

پخش فیلم 6 نصب جک به روی دِر دولنگه

پخش فیلم 7 تنظیمات دِر اتوماتیک دولنگه

پژوهش کنید 4 بردهای چند رله را جهت افزایش ریموت )در زمانی که ریموت فابریک موجود نباشد 
یا ارزان تر شدن ریموت باشد( می توان استفاده نمود و رله های خروجی آن را به برد 

کنترل متصل کرد توضیحات تئوری کافی می باشد.
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دِر اتوماتیک پارکینگ ریلی بیشتر در ورودی حیاط مجتمع های آپارتمانی استفاده 
می شود. دِر اتوماتیک پارکینگ ریلی با توجه به اینکه به طور کلی بر روی یک ریل 
و در یک قاب قرار دارد و از لوال استفاده نمی کند، فشار کمتری را متحمل می شود 

و طول عمر بیشتری نسبت به سایر درهای اتوماتیک پارکینگی دارد.
دِر اتوماتیک پارکینگ ریلی به طور کلی در راستای ریل و در راستای دیوار ورودی 
باز و بسته می شود. این درها قابلیت نصب بر روی درهایی تا طول 2۰ متر را نیز 

دارد و دارای شاخصه های فنی زیر می باشد:
  مناسب برای محیط های پرتردد

  دارای موتور سبک و با قاب تمام آلومینیوم
  کلید توقف داخلی و کالچ هیدرولیکی

  چرخ دنده استیل و بلبرینگ های مستحکم
دِر اتوماتیک پارکینگ ریلی در دو نوع عادی و تلسکوپی قابل ارائه است که دِر اتوماتیک 
پارکینگ تلسکوپی برای پارکینگ هایی که با محدودیت فضا مواجه هستند یک انتخاب 

ایده آل است.
از در بازکن ریلی می توان در پارکینگ های مسقف و باز استفاده نمود زیرا که باز و 
بسته شدن این دِر اتوماتیک کم صدا است و برای ساکنین مجتمع آلودگی صوتی 
ایجاد نمی کند. در کشور ما بیشتر از دِر ریلی در مکان های صنعتی مانند کارخانه ها 
و انبار ها استفاده می شود. امروزه نیز استفاده از دِر کشویی و دربازکن های ریلی 
به دلیل کم صدا بودن و زیبایی همچنین کم جا بودن آن در مجتمع های مسکونی 
و تجاری نیز رو به افزایش است. از محدودیت های دِرهای ریلی می توان به سرعت 
پایین آن هنگام باز و بسته شدن دِر و الزام داشتن فضایی آزاد معادل اندازه خود 
دِر، در سمت چپ و راست آن اشاره کرد. در بازکن اتوماتیک مناسب با دِر ریلی در 
کل تنوع خاصی ندارد و همگی به یک صورت کار می کند. معموالً موتور گیربکس 
را در باال یا پایین انتهای دِر قرار می دهند و به موازات چرخ و در، دنده آن ریل را 
روی در نصب می کنند. حرکت چرخ دنده ریل را به حرکت در می آورد و در به جلو 

و عقب حرکت خواهد کرد.

یک سری از فاکتورهایی که می بایست در انتخاب در اتوماتیک ریلی به آن دقت 
کنید:

  وزن و سنگینی دِر پارکینگ
  شیب و ساختار دِر پارکینگ
  تعداد کاربران دِر اتوماتیک

  دِر اتوماتیک با ولتاژ باال یا ولتاژ پایین

دِر اتوماتیک ریلی
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بحث کنید مزایا و معایب در اتوماتیک ریلی
مزایا:

1 عدم محدودیت در تردد

2 مقاومت و امنیت باال

3 صدای بسیار کم در هنگام استفاده

4 مجهز به خالص کن دستی در هنگام قطعی برق

5 فضای اشغالی بسیار کم

6 مناسب برای مکان های پر رفت و آمد

7 چشم های کنترل جهت عدم برخورد با موانع

معایب:
1 سرعت پایین در هنگام باز و بسته شدن

2 وجود فضایی آزاد معادل کل درب در قسمت بازشو

نصب دِر ریلی

پخش فیلم 8 معرفی اجزای دِر اتوماتیک ریلی

موتور الکتریکی:
از موتور های تک فاز استفاده می شود.  اتوماتیک  عمومًا برای سیستم های در بازکن 
معموالًً 4 سیم از موتور خارج می شود که یک سیم به عنوان ارت و دو سیم دیگر به دو 
سر خازن وصل می گردند. تنها در مورد در های دو لنگه از دو موتور استفاده می شود 
ولی در بقیه موارد از یک موتور استفاده می شود. کار یکسره و مداوم موتور در این 
سیستم ها باعث داغ شدن موتور و آسیب دیدن آن می شود.  بنابراین باید از باز و 

بسته کردن پشت سر هم در خودداری کرد.

قسمت مکانیکی یا گیربکس:
در  کردن  بسته  و  باز  برای  تک فاز  معمولی  موتور  یک  نیروی  نبودن  کافی  دلیل  به 
جعبه  از  کار  این  برای  داد.  افزایش  را  آن  نیروی  مکانیکی  یک سیستم  توسط  باید 
از  نیرو توسط یک چرخ دنده  برای درهای ریلی  دنده )گیربکس( استفاده می شود. 

فعالیت کالسی3
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در  منتقل می گردد.  در  زیر  دنده های شانه ای نصب شده  به  مکانیکی  محور محرک 
سیستم های درهای کرکره ای توسط سیم بکسل و در، درهای یک تکه چرخان توسط 
یک ریسمان آویزان انجام می گیرد و در درهای کشویی این امر توسط باز کردن دِر 

کوچک روی دستگاه اصلی توسط یک سوئیچ انجام می گیرد.

برد الکترونیکی:
جهت کنترل و تنظیم زمان حرکت در به کار می رود. این برد در سیستم های درهای ریلی 
روی دستگاه اصلی و در، درهای لوالیی به صورت جداگانه در یک تابلو در کنار در نصب 
ـ  رله ها  می شود. قسمت های موجود روی این بردها: 1ـ ترانس تغذیه 2ـ کارت رادیویی 3
4ـ ولوم های تنظیم 5  ـ کلید های ریز تنظیم 6  ـ دیپ سوئیچ ها 7  ـ ترمینال های اتصال 

8  ـ LED های نشانگر 9ـ فیوزها.

تجهیزات ایمنی:
از  باید  در  هنگام حرکت  نقلیه  وسایل  و  افراد  به  رسیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
استفاده  تجهیزات  این  از  منظور  این  برای  معموالًً  نمود.  استفاده  ایمنی  تجهیزات 
می شود: 1ـ سنسورهای مادون قرمز 2ـ المپ های نشانگر 3ـ المپ های نشانگر باز 

بودن در 4ـ المپ های روشن کننده اطراف در.

شستی های کنترل دستی:
عبارت اند از یک شستی باز و یک شستی بسته که جهت حرکت در برای باز و بسته 

شدن و یا توقف آن در صورت نبود ریموت کنترل استفاده می شود.

ریموت کنترل:
از یک فرستنده رادیویی  برای کنترل از راه دور سیستم درباز کن اتوماتیک معموالًً 
می گویند.   )REMOTE( کنترل  ریموت  آن  به  که  می شود  استفاده  دستی  کوچک 
دستگاه ریموت به همراه آنتن و کارت رادیویی گیرنده روی برد الکترونیکی اجزای 

ارتباط رادیویی دستگاه را تشکیل می دهند.

نحوه نصب دِر اتوماتیک ریلیپخش فیلم 9
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به عنوان معیار های  اتوماتیک شیشه ای دارای مشخصه های مختلفی است که  در 
سنجش کیفیت و کارایی در مورد استفاده قرار می گیرد. از مهم ترین این مشخصه ها 
می توان به سرعت باز و بسته شدن، بیشترین نرخ تردد، کیفیت و دوام اجزای در 
اتوماتیک )کیس، چشمی، موتور و...(، ظاهر زیبا، نوع فریم مورد استفاده کیفیت 

شیشه آن اشاره نمود.

دِر اتوماتیک شیشه ای

درهای شیشه ای چه امکاناتی در اختیار کاربر قرار می دهند؟
در نظر بگیرید که قصد خروج از سوپرمارکت را دارید و دستان شما پر از کیسه های 
باز  با دستان خود  را  آن  به در می رسید چگونه می خواهید  مواد غذایی است. شما 
کنید؟ فقط زمانی که شما تعجب می کنید که آیا شما باید برخی از کیسه ها را پایین 
بیاورید در ها به طریقی که توسط جادویی باز می شود، باز می شود! اینجا چه خبره؟ 
در کار چیزی غیرمعمول است؟ آیا وجود یک روح ایستاده در اطراف، باز کردن درها 
برای افرادی که از سوپرمارکت خارج می شوند؟ جواب منفی! آیا شما باور دارید که 

علم و فناوری خالص است؟
درسته. این درها ـ به نام در های شیشه ای برقی یا اتوماتیک ـ با کمک تکنولوژی 
ساده و نه جادویی باز و بسته می شوند. اما آنها سرگرم کننده هستند و به نظر می رسد 
فقط کمی جادویی است. اگر می خواهید تظاهر کنید که آنها جادویی هستند، ما به 

هیچ کس نمی گوییم.
را  کاری  همان  دقیقًا  سنسورها  می کنند.  کار  سنسورها  کمک  با  اتوماتیک  در های 
از  انواع مختلفی  را حس می کنند.  آنها چیزها  انجام دهند.  می کنند که می خواهند 
سنسورها وجود دارند که می توانند انواع مختلفی از جایزها مانند صدا، نور، وزن و 

حرکت را حس کنند.
به عنوان مثال، برخی از در های اتوماتیک هنگامی کار می کنند که توسط سنسورهایی 
که وزن را حس می کنند، عمل کنند. این سنسورهای وزن ممکن است در جلوی در 
به یک تشک الستیکی مبدل شوند. هنگامی که روی تشک می روید سنسورها یک 

سیگنال را به در های اتوماتیک ارسال می کنند که به آنها می گوید باز شود.
در های اتوماتیک شیشه ای یا در شیشه ای برقی دیگر با سنسورهای نوری حرکتی 
عمل می کنند. این سنسورها ممکن است در باالی یک مجموعه از در های اتوماتیک 
یا در باال یا دو طرف قاب در های اتوماتیک ساخته شوند. هنگامی که این سنسورهای 
اپتیکال یا سنسورهای تشخیص حرکت در اطراف حرکت را حس می کنند، آنها در های 
اتوماتیک را برای باز کردن و سپس نزدیک می کنند. به همین دلیل، هنگامی که شما 

فکر کنید
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به یک مجموعه از در های اتوماتیک دسترسی پیدا می کنید، آنها به محض اینکه شما 
یا  برقی  شیشه ای  در های  می شود.  باز  در  شوید،  سنسورها  نزدیک  کافی  اندازه  به 
اتوماتیک دارای مقاصد بسیار مفید هستند، به همین دلیل شما می توانید آنها را در 
بسیاری از انواع مختلف مکان ها پیدا کنید. از سوپر مارکت ها و فرودگاه ها تا بسیاری 
از انواع ساختمان های بزرگ تر در های داخل و خارج ساختمان راحت تر باز می شوند. 

آنها مخصوصًا برای افراد معلول مفید هستند.

پخش فیلم 10 انواع درهای شیشه ای برقی

در اتوماتیک کشویی:
در  کالسیک  نوع  کشویی  شیشه ای  اتوماتیک  در  یا  خطی  شیشه ای  اتوماتیک  در 
شیشه ای اتوماتیک است که نتیجه چندین دهه تجربه و آزمون و خطاست. این در ها 
با بهره گیری از فناوری و اصول مبتکرانه ای طراحی شده و با باالترین کیفیت ممکن 

ساخته شده اند.
در اتوماتیک خطی به دلیل سهولت در عملکرد، در اماکن پرتردد استفاده می گردد. 
باز شود. در این حالت در دارای 4 لنگه  این در می تواند به صورت کشویی دو طرفه 
لنگه دیگر که در  ثابت اند و دو  لنگه که در طرفین قرار می گیرند و  بود: دو  خواهد 
بخش میانی آن قرار گرفته اند. بعد از تشخیص حرکت و یا وزن توسط حسگر قرار 
گرفته بر روی در، دو لنگه میانی به طرفین حرکت می کنند و ورودی باز می گردد. در 
اتوماتیک شیشه ای خطی یا کشویی که شامل 4 قسمت می شود می تواند ورودی به 

عرض 0/7 تا 3/8 متر ایجاد کند.

در دو لنگه )تلسکوپی(:
از  یکی  می باشد.  لنگه  دو  دارای  در  اتوماتیک،  در های شیشه ای  از  دیگری  نوع  در 
این لنگه ها ثابت و دیگری متحرک است. با تشخیص وزن یا حرکت توسط سنسور، 
لنگه متحرک، به روی لنگه ثابت جمع می گردد و باعث باز شدن ورودی می شود. این 
لنگه ثابت می تواند در سمت راست و یا چپ ورودی قرار گیرد. در اتوماتیک خطی یا 

کشویی دو لنگه می تواند ورودی به عرض 0/7 تا 2/2 متر ایجاد نماید.
مکان هایی  برای  خطی  اتوماتیک  در  که  است  واضح  شده،  گفته  شرایط  به  توجه  با 
مناسب است که از فضای جانبی کافی برخوردار باشند؛ چرا که با قراردهی در به روی 

فعالیت کالسی 4
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ورودی، حداقل 50 درصد آن برای نصب لنگه ثابت در استفاده می شود و با باز شدن 
در تنها نیمی از ورودی برای رفت و آمد قابل استفاده خواهد بود. بنابراین الزم است 

قبل از اقدام به نصب در اتوماتیک شیشه ای به شرایط موجود توجه نمود.
در اتوماتیک خطی یا در اتوماتیک کشویی را می توان در شرایط زیر استفاده کرد: 
در های ضد حریق و ضد دود، مسیر های خروج اضطراری، در های ضد زنگ و ضد آب، 

در های غیر قابل  نفوذ، در های تمام شیشه ای و...

در اتوماتیک شیشه ای منحنی )گرد(: 
در اتوماتیک شیشه ای منحنی را می توان به صورت تمام دایره اجرا کرد که در این 
حالت در، فرم استوانه پیدا می کند. در هایی که به شکل دایره کامل ساخته می شوند، 
شامل چهار لت ثابت و چهار لت متحرک می باشند که این مسئله میزان تبادل هوا 
انرژی را به کمترین حد ممکن می رساند. در اتوماتیک شیشه ای  و در نتیجه اتالف 

دایره ای حرکت 360 درجه ای دارند.
همچنین این امکان وجود دارد که این در را به صورت نیم دایره استفاده کرد، در این 
حالت قوس این نیم دایره می تواند به صورت محدب یا مقعر )به سمت داخل یا خارج 

ساختمان( باشد.
 در اتوماتیک شیشه ای نیم دایره یا منحنی، می تواند دارای چهار لت باشد. دو قسمت 
قرار  مرکزی  قسمت  در  که  دیگر  لت  دو  هستند.  ثابت  طرفین  در  لت  چهار  این  از 
گرفته اند، با تشخیص زمان مناسب، از جای اصلی خود حرکت کرده و به چپ و راست 
 300 تا   110 اندازه  به  ورودی  قادرند  در ها  این  گردد.  باز  ورودی  تا  می شوند  جمع 

سانتی متر ایجاد کنند. این در می تواند تا 180 درجه یا کمتر را پوشش دهد.
دایره(  نیم  شیشه ای  اتوماتیک  )در  نیم گرد  شیشه ای  اتوماتیک  در  دیگر  حالت  در 
می تواند دارای دو لت ثابت و یک لت متحرک باشد. به این صورت که لت های ثابت در 
سمت چپ و راست قرار می گیرند. لت سوم متحرک بوده و با تشخیص وزن و یا حرکت 
توسط سنسور تعبیه شده برای در، این لت یا لنگه متحرک به روی قسمت ثابت، به 
سمت راست و یا چپ جمع می شود. با استفاده از این در می توان عرض ورودی بالغ 

بر 80 تا 200 سانتی متر داشت. 

در اتوماتیک شیشه ای تاشو:
یکی دیگر از انواع در های اتوماتیک در اتوماتیک شیشه ای تاشو می باشد که جهت 
ورودی های بسیار کم عرض )کمتر از 200 سانتی متر( مورد استفاده قرار می گیرد و 
حدود 95% عرض کل را قابل استفاده می نماید. در فضاهایی که دهنه ورودی کم عرض 

می باشد بهترین گزینه در اتوماتیک تاشو می باشد.
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در اتوماتیک شیشه ای تاشو در حقیقت ساختاری مشابه در اتوماتیک لوالیی دارد، 
با این تفاوت که گویی هر لنگه آن به دو قسمت تقسیم شده و دو لنگه توسط لوال 
به یکدیگر متصل شده اند. در اتوماتیک تاشو را می توان به گونه ای طراحی نمود که 
فقط به یک جهت باز شود، برای مکان هایی با تردد باال و نامحدود مناسب بوده و در 
عین حال دارای حرکتی بسیار نرم، روان و بی صدا می باشد. سیستم امنیتی هوشمند 
در اتوماتیک تاشو از برخورد احتمالی با هرگونه مانعی جلوگیری می کند و به محض 

تشخیص مانع، فرمان توقف در، توسط کنترلر صادر می گردد.
یکی از مزایای در اتوماتیک تاشو شعاع کوتاه حرکت در به هنگام باز و بسته شدن 
می باشد. این ویژگی در اتوماتیک تاشو سبب کاربرد بسیار آن در مکان های کم عرض 

شده است.
الزم به ذکر است که از در اتوماتیک تاشو در مواردی که امنیت باال مهم ترین مسئله 
می باشد استفاده می گردد. عملکرد سریع این نوع در تضمین می کند که امنیت مورد 
نظر به مخاطره نمی افتد و ورودی عریضی را در مدت زمان کوتاهی می گشاید. در های 
اتوماتیک تاشو در مدت زمانی حدود 2 تا 4 ثانیه باز می شوند و سرعت استاندارد آنها 

یک متر بر ثانیه است.
ویژگی ها:

الستیکی،  ضربه گیرهای  راهنما،  چراغ  الکتریکی،  قفل  فالشر،  به  اتصال    قابلیت 
کارت خوان سیستم های بارکد، کارت هوشمند

  کاهش شعاع عملیاتی در هنگام باز و بسته شدن
  سرعت باالی باز و بسته شدن در فضاهای محدود

  توان کمتر نسبت به در لوالیی معمولی
  سریع و ایمن

موارد استفاده:
بانک ها، ایستگاه پلیس، اورژانس، فرودگاه ها، ساختمان های امنیتی و دولتی

در شیشه ای گردان:
بسته  همیشه  در  که  است  گردیده  به گونه ای طراحی  عملکرد  لحاظ  از  این سیستم 
است در حالی که همیشه باز است. با استفاده از این نوع در ضمن امکان ورود و خروج 
هم زمان افراد، از برخورد جلوگیری می شود. استفاده از این نوع در برای اماکنی که 
اختالف دمای داخل و خارج مجموعه زیاد است توصیه می گردد. عالوه بر آن یکی از 
زیباترین و شیک ترین نوع در های اتوماتیک می باشد. در های اتوماتیک گردان امکان 
دستیابی به یک ورودی با پرستیژ و با فضای مناسب و مشتری مدار را مهّیا می کند. 
اینکه ورودی به داخل این  این در ها همچنین بر جریان هوا مؤثر می باشد در حین 
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ساختمان بدون استفاده از دست به راحتی ممکن می گردد.
ویژگی ها:

1 زیبایی منحصر به فرد و سازگار با نماهای مختلف ساختمان

2 جلوگیری از اتالف انرژی و ورود صدا و گرد و غبار

3 عدم تداخل نفرات در هنگام ورود و خروج

4 دارای میکروکنترل هوشمند با انواع تنظیمات کاربردی برای کاربران

5 حرکت بی صدا، روان و سریع

6 قابلیت نصب انواع فریم های آلومینیومی و استیل در رنگ های مختلف

7 تردد نامحدود

نصب دِر اتوماتیک شیشه ای

پخش فیلم 11 معرفی اجزای دِر اتوماتیک شیشه ای

به  می دهد.  نشان  را  شیشه ای  اتوماتیک  درهای  تشکیل دهنده  اجزای  زیر  تصویر 
کمک هنرآموز خود، آن را کامل کنید.

فعالیت کالسی 5

فولی )غلتک( تسمه تسمه گیر بست تسمه گیر کنترل باکس موتور

ورودی 220 ولت

کلید قطع و وصل
استوپر

هنگرها16سانتیمتر16سانتیمتر پروفیل کف16سانتیمترهنگرها

پروفیل بغل در دومدر اول
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Millennium قابلیت های در شیشه ای مدل
  تنظیم سرعت باز شدن و بسته شدن در و تنظیم زمان بسته شدن اتوماتیک

پارامترهای  و  کارکرد  مد  تنظیم  پیشرفته جهت  یا  معمولی  به سلکتور    مجهز 
مختلف

  دارای باتری پشتیبان جهت مواقع ضروری در نبود برق شهری و قابلیت کارکرد 
چندین و چند باره با باتری

  امکان اتصال به دستگاه کارت خوان و پنل های Access Control و قابلیت نصب 
قفل الکترومکانیکی

  امکان کنترل در های تا وزن ماکزیمم 8۰ عرض کلی 1/2 کیلوگرم در هر لنگه
اعالم  با راهنمای  با صدای بسیار کم همراه  و    نصب آسان و کارکرد هوشمند 

خطا ها
  قابلیت وصل به نرم افزار جهت تنظیم پارامترهای بیشتر و دیدن آمارهای کارکرد 

و خطا های قبلی و برنامه ریزی مد ها

مشخصات فنی
23۰ V 5۰ ـ Hz  ولتاژ ورودی  

15۰ W توان مصرفی  
3۰~۷۰ Cm/s سرعت باز کردن یک در  

2۰~5۰ Cm/s سرعت بستن یک در  
8۰ + 8۰ Kg وزن قابل تحمل دو لنگه  

12۰ Kg تک لنگه  

:   MILLENNIUM اجزای یک کیت کامل

نحوه نصب دِر اتوماتیک شیشه ای پخش فیلم 12
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چهار عدد هنگر )Carriage( جهت دو لنگه + اجزای هنگرها

موتور و گیربکس و چرخ دنده و براکت موتور، مونتاژ شده و با هم

تسمه به مقدار الزم + ریل پالستیکی به مقدار الزم

ماژول قفل الکتریکی و متعلقات و سیم
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اجزای محل + Stop رادار + فتوسل + پیچ و مهره ها

عالوه بر موارد فوق، مجموعه باید دارای: بدنه اصلی به طول الزم به عالوه پروفیل های 
دور در به مقدار الزم و به همراه فلز قالویز شده باالی در و قطعه هدایت گر پایین 
در و اجزای پروفیل ها به عالوه کاور بدنه اصلی به طول الزم و شیشه 1۰mm به 

مساحت الزم باشد.
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محاسبه جای بستن اجزا:
موقعیت بستن موتور و ماژول کنترل

ابتدا به معرفی برخی عالئم اختصاری که برای محاسبات برخی اندازه ها به کار می روند 
می پردازیم:

A : عرض کل یک لنگه متحرک )فرق نمی کند در 2 لنگه یا تک لنگه(
T : طول کل بدنه اصلی

PMDX : محل قرارگیری سمت راست براکت موتور، از سمت راست )دید از داخل(
PMSX : محل قرارگیری سمت چپ براکت ماژول کنترل، از سمت چپ )دید از 

داخل(
ER : مقداری از راست که کل بدنه از طول مجموعه کل در های ثابت و متحرک 

بزرگ تر است. )دید از داخل(
EL : مقداری از چپ که کل بدنه از طول مجموعه کل در های ثابت و متحرک 

بزرگ تر است. )دید از داخل(

)mm( PMDX = A - 24۰ + ER محل نصب موتور از راست )دید از داخل(
)mm( PMSX = A - 36۰+ EL محل نصب مرکزکنترل از چپ )دید از داخل(

جاسازی ریل پالستیکی
محل قرارگیری ریل پالستیکی، در شیار نشان داده شده با عالمت Z در شکل زیر 

می باشد.
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فرض اولیه محل قرارگیری دو قطعه Stop جهت در ها، چه برای تک لنگه و چه 
برای دو لنگه به اندازه T/8 از سمت راست و T/8 از سمت چپ می باشد که مطابق 
شکل زیر باید قطعات را هر کدام با 2 پیچ M6*1۰ به مهره داخل شیار A بست. 

در پایان کار اگر احتیاج بود کمی می توان محل آنها را به چپ و یا راست برد.

نصب هنگرها و تنظیم عمودی و افقی در ها
هنگرها  پایه  می شود،  دیده  شکل  در  که  همان طور  متحرک:  در  افقی  تنظیم 
دارای یک شیار مستطیلی می باشد، که می توان روی آن شیار، هنگر را به سمت 
جلو یا عقب برد و با آنها کل در متحرک وصل به آنها را هم به صورت افقی به جلوتر 

یا عقب تر، برد.
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تنظیم عمودی در متحرک: قبل از تنظیم ارتفاع قطعه B )شکل صفحه قبل( یا 
قطعه »جلوگیری کننده از خارج شدن از ریل« باید ابتدا ارتفاع خود در را تنظیم 
کنید به طوری که پروفیل پایین در هم روی »هدایتگر در« مانده و نتواند از هدایتگر 
خود خارج شود. این تنظیم ارتفاع همان طور که در شکل زیر دیده می شود، با شل 
کردن و نگه داشتن مهره بزرگ )C( توسط آچار )B( 24 و چرخاندن مهره آلن 
درونی توسط آچار آلن )A( انجام می شود. قرقره را از نظر ارتفاع به باال و پایین 
حرکت می دهد )البته در یک حد محدود(، سپس باید دوباره با ثابت نگه داشتن 
آچار آلن، با آچار مهره بزرگ، آن مهره را محکم بست تا در همان ارتفاع ثابت بماند. 

این عمل جهت هر دو هنگر یک لنگه در، باید انجام شود تا سطح در تراز گردد.
جاسازی تسمه: ابتدا طبق فرمول زیر L را به طور حدودی محاسبه و به مقدار 

آن، از طول تسمه ببرید.

)mm طول تسمه برحسب( L =  
]T )mm طول کل بدنه برحسب( - PMDX - PMSX  ×  -6۰[ ×2  

سپس تسمه را از دور چرخ دنده موتور رد کرده و سپس از دور چرخ دنده پولی هرزگرد 
هم رد کنید و به یکی از تسمه گیرها که روی یکی از هنگرها نصب می باشد، دو سر 
تسمه را ببندید و تسمه گیر سمت مخالف را هم باز کرده و تسمه را از الی آن رد 
کرده و سپس آن را ببندید. سپس دو پیچ تسمه گیر را محکم کنید. سپس با ثابت 
نگه داشتن وسط در ها و همچنین جای موتور، براکت مرکز کنترل را به چپ بکشید تا 
کشش تسمه تقریباً خوب شود و سپس براکت مرکز کنترل را هم همان جا محکم کنید.
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نکته ای که در نصب تسمه می باشد این است که: چون همیشه موتور در سمت 
راست نصب می شود و جهت چرخش موتور در باز کردن در، طوری است که خط 
پایین تسمه باید به طرف راست کشیده شود، پس در سمت راستی )از دید داخل( 
باید به تسمه بندی که در سمت پایین و در خط پایین تسمه بسته شده، متصل 
باید به هنگر سمت چپی در سمت راست، متصل شده باشد و  شود و تسمه بند 

هنگر سمت راستی، تسمه بندی ندارد.

و به طور بالعکس هم در سمت چپی، که باید هنگام باز شدن به سمت چپ، کشیده 
شود )از دید داخل(، با تسمه بند به سمت باال، روی خط باالی تسمه بسته می شود 
و به هنگر سمت راستی آن در، وصل می شود و هنگر سمت چپی تسمه بندی ندارد.

هنگرها  و  شود  تسمه بندی  زیر  به صورت  باید  لنگه  دو  کامل  در  یک  نهایت  در 
به صورت زیر است.

هر در دو هنگر چپ و راست و یک تسمه بند دارد.



فصل چهارم  : نصب و راه اندازی درهای اتوماتیک

259

درست  کردن کشش تسمه: ابتدا با شل و سفت کردن پیچ های مرکز کنترل C و به 
چپ تر کشیدن کل مرکز تا حد زیادی کشش تسمه فراهم می آید سپس پیچ های 
A را شل نمایید تا مجموعه پولی هرزگرد و متعلقات آن، بتواند به طور افقی در 
شیار پیچ های خود به راحتی حرکت کند. با شل کردن پیچ های A ماژول پولی 
هرزگرد، در اثر کشش تسمه کمی به سمت راست می رود سپس با دست، تا جایی 
که امکان دارد، ماژول پولی هرزگرد را به سمت چپ هل دهید و در همان حال 

پیچ های A را سفت کنید.

در این مرحله شما باید مهره B را تدریجاً به سمت فشرده تر شدن فنر D بپیچانید 
تا فشرده شود و طبق شکل زیر سمت چپ مهره B به نوک نشانه فلزی E برسد. 
این  پولی هرزگرد،  ماژول  با شل شدن  را شل کنید.   A پیچ های سه گانه  سپس 
ماژول، در اثر فشار فنر، خود به خود، کمی به سمت چپ می رود. سپس تمامی 

پیچ های A را کاماًل محکم نمایید.

مونتاژ کابل گیرها: کابل گیرها را طبق شکل مقابل با پیچ های 4/2 × 9/5 که در 
بسته بندی متعلقات وجود دارد، در شیار H ببندید.

سعی کنید هر cm 5۰ یک کابل گیر بین ماژول کنترلی و موتور ببندید.
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 D در شیار M6 نصب قفل الکترومکانیکی: مطابق شکل زیر، قفل توسط دو پیچ
بدنه اصلی نصب می شود.

محاسبه تقریبی جای قفل روی بدنه در در های دو لنگه: 

)mm طول قفل ها از سمت چپ بدنه برحسب( BL۰ =  
])mm( + 5۰)mm( طول وسط محل عبوری چپ[  
زبانه قفل باید پشت قطعه زبانه گیر قفل، گیر کند، تا مانع باز شدن در ها شود. قطعه 
زبانه گیر قفل در در های دولنگه روی تسمه گیر مربوط به هنگر چپ در سمت راست 
طبق شکل زیر نصب می شود به طوری که طرف شیب دار آن به طرف چپ باشد )دید 

از داخل( فاصله بین زبانه گیر قفل و زبانه قفل باید حدود 2mm باشد.
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مرکز کنترل و اجزای آن

در شکل زیر به تفکیک، وسایلی که به سمت چپ مرکز کنترل وصل می شوند، 
نشان داده شده است.

اتصال به فوتوسل ها

کانکتور باتری
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 A محل وصل کارت آمپلی فایر فتوسل داخلی
 B کانکتور وصل به فتوسل ها می باشد

 C جامپر انتخاب فتوسل داخلی یا خارجی
 D ترمینال محل وصل کلید سلکتور می باشد

  E ترمینال های تغذیه مربوط به وصل وسایل خارجی )مثل رادارها( می باشد که 
ولتاژ آن 12V و حداکثر جریان مجاز آن mA 5۰۰ می باشد.

 F کانکتور اصلی ورودی ـ خروجی
 G دیپ سوئیچ ها

J4 تا J1 جامپرهای H 
 I کانکتور اتصال به کامپیوتر

راه اندازی
 توجه کنید جامپر Key به Com زده شده باشد.

 توجه کنید جامپرهای J2 تا J4 هیچ کدام وصل نباشد.
 توجه کنید دیپ سوئیچ های 1 و 2 در حالت وزن در، درست تنظیم شده باشد.

 OFF یعنی   Automatic اکثراً  دلخواه  حالت  در   3 سوئیچ  دیپ  کنید    توجه 
باشد.

  اگر فتوسل خارجی ندارید توجه کنید که جامپر Safe Close به Com زده شده 
باشد و توجه کنید Jumper فتوسل داخلی یا خارجی )INT/EXT( درست زده 
شده باشد. برای مثال اگر هیچ فتوسلی در مدار ندارید باید جامپر Safe Close به 

Com زده شده باشد و جامپر INT/EXT را روی حالت EXT بگذارید
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  در ها را در حالت 1۰Cm از بستن کامل قرار دهید و سوئیچ Power را روشن 
کنید مجموعه به طور خودکار یک عمل خود فراگیری سرعت ها و زمان ها را با 
 Stop Close سرعت آهسته انجام می دهد و سرآخر در حالت کارخانه ای به مد

رفته و در صورت موجود بودن قفل، در را قفل می کند.

که  آورده ایم  شیشه ای  اتوماتیک  در  اپراتور  قطعات  کلیه  از  کاملی  توضیحات 
عبارت اند از:

1  موتور اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: موتور به صورت چپ گرد و راست گرد عمل 

کرده و با این نوع کارکرد تسمه را حرکت می دهد. تسمه به هنگر متصل شده و 
هنگر هم به لت های در اتوماتیک شیشه ای متصل شده است. در نهایت لت های 

شیشه ای حرکت خواهند کرد.
2  کنترل باکس )دستگاه مرکزی( اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: کار برنامه ریزی و 

کنترل کلیه فرمان ها را انجام می دهد. تنظیماتی از قبیل سرعت باز و بسته شدن، 
حرکت نرم ابتدا و انتهای حرکت، زمان باز ماندن در و... از طریق کنترل باکس 

مرکزی انجام خواهد شد.
کلیه متعلقات مذکور روی  اتوماتیک شیشه ای:  اپراتور در  3  ریل و کاور اصلی 

ریل اصلی نصب خواهد شد و در نهایت کاور روی ریل اصلی به صورت کشویی 
یا نری و مادگی نصب خواهد شد.

4  تسمه اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: از یک طرف به دور موتور و از طرف دیگر به 

دور غلتک قرار خواهد گرفت. با حرکت موتور تسمه حرکت خواهد کرد.
5  هنگر یا همان آویزان کننده اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: قطعه ای است که 

دارای دو عدد غلتک است و روی ریل قرار می گیرد. هنگر از یک سر به تسمه 
و از طرف دیگر به لت ها متصل می شود که در نتیجه با حرکت تسمه هنگرها 

حرکت خواهد کرد.
6  غلتک اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: این قطعه دارای حالت بلبرینگی بوده و 

باعث می شود که تسمه از طرف به صورت هرز حرکت نماید.
برق  به  را  اینکه شما سیستم  از  اتوماتیک شیشه ای: پس  اپراتور در  7  استوپر 

اصلی متصل می نمایید لت های متحرک یک بار باز شده و به این قطعه برخورد 
می کند و در نتیجه در ها بیشتر از محدوده استوپر باز نخواهند شد.

8  چشم مادون قرمز بین در اپراتور و در اتوماتیک شیشه ای: این چشمی ها توسط 

اشعه مادون قرمز یکدیگر را می بینند. این چشمی در ارتفاع 6۰ سانتی متری از 
زمین روی لت های ثابت نصب خواهد شد. کار چشمی مادون قرمز بین دو در این 

است که اگر کسی بین دو لت متحرک قرار گرفت در ها بسته نشوند.
9  کاور اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: به عنوان درپوش روی ریل اصلی قرار خواهد 
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گرفت و چشم باالی در روی این کاور نصب خواهد شد.
10  باتری بک آپ اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: برای زمانی است که برق قطع 

شده باشد.
11  حسگر دستی یا همان شاستی اضطراری اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: برای 

حالتی است که بخواهیم بدون اینکه جلوی چشمی باال برویم در را با فشردن یک 
کلید باز کنیم.

12  ریموت اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: برای کنترل دستگاه از راه دور جهت 

تنظیم دستگاه در همان 5 حالت کلید تعیین وضعیت می باشد.
مانند همان کلید دستی  اتوماتیک شیشه ای:  اپراتور در  اثر انگشتی  13  حسگر 

اضطراری است منتها پس از تأیید توسط اثر انگشت در باز خواهد شد که این 
برای مکان هایی مانند بانک و ادارات دارای استفاده بیشتری می باشد.

14  قفل برقی اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: برای قفل کردن سیستم در اتوماتیک 

شیشه ای استفاده می شود.
اشعه  توسط  شیشه ای:  اتوماتیک  در  اپراتور  مایکروویوی  در  باالی  15  چشم 

مایکروویو جلوی در را تحت پوشش قرار خواهد داد تا زمانی که کسی جلوی در 
دیده شد در را باز نماید.

16  کلید تعیین وضعیت اپراتور در اتوماتیک شیشه ای: توسط این کلید می توانیم 

اپراتور را در حالت مختلفی قرار دهیم که هر کدام از این حالت ها توسط صاحب 
کار قابل تنظیم است:

 کامالً باز
 کامالً بسته

 نیمه باز یا همان حالت زمستانی
 تردد یک طرفه

 حالت عادی یا همان اتوماتیک
از  را  کاتالوگ خوانی  حتماً  نصب  نکات  از  کامل  بهره برداری  و  نصب    جهت 

هنرجو بخواهید.
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درباز کن تصویری

در روزگاران نه چندان دور مردم برای در زدن و آگاه کردن صاحب خانه از شیوه های سنتی 
استفاده می کردند. آنها هیچ گونه ارتباط تصویری از کسی که پشت در حیاط قرار داشت 
نداشتند. تنها راه حل تشخیص فرد پشت در برای افراد داخل منزل به کار بردن کوبه و 
حلقه بود. کوبه و حلقه برای در زدن استفاده می شد و دو صدای متفاوت بم و زیر داشت. 
وقتی مردی از کوبه برای در زدن استفاده می کرد افراد داخل منزل متوجه می شدند که 
فرد پشت در آقا است، بنابراین یک مرد برای باز کردن در اقدام می کرد و به همین صورت 
وقتی خانمی از حلقه استفاده می کرد یک زن برای باز کردن در قدم بر می داشت. اگر آنها 
تصویر شخص پشت در را می دیدند نیازی به درست کردن کوبه و حلقه نبود. این کار را 

دربازکن تصویری می تواند انجام دهد.

انواع دربازکن

  در آیفون های صوتی مسیر رفت و برگشت صدا جدا می باشد. مدار زنگ در داخل 
پنل قرار گرفته و گوشی داخل منزل از طریق شستی زنگ فقط آن را پخش می کند. 
تغذیه قفل دربازکن از طریق شستی روی گوشی قطع و وصل می شود. در آیفون های 
صوتی رایج ارتباط پنل و گوشی از طریق 5 الی 6 سیم برقرار می گردد. اشکاالت آن 

افت صدای زنگ و عمل نکردن دربازکن در مسیرهای طوالنی می باشد.
  در آیفون های تصویری مسیر رفت و برگشت صدا ترکیب شده، همراه فرمان های 
زنگ و دربازکن تماماً از طریق یک سیم منتقل می گردد،  به عبارتی مدار زنگ در 
مانیتور و مدار دربازکن در پنل قرار دارد، که این موضوع اشکاالت دربازکن صوتی 
را مرتفع می کند. در آیفون تصویری های رایج ارتباط پنل و مانیتور از طریق 4 سیم 
برقرار می گردد. در پنل های دکمه ای برای هر واحد یک رشته سیم زنگ نیز مورد نیاز 
می باشد. در پنل های کدینگ فرمان زنگ هر واحد به صورت دیجیتال بر روی دوسیم 

منتقل شده )RS485( و در انتها توسط دیکدرها به مانیتور مربوطه منتقل می شود.
  در آیفون های صوتی و تصویری تحت شبکه تمام اطالعات صوت، تصویر، زنگ، 
ارتباط داخلی، تصاویر دوربین ها و امکانات دیگر با پروتکل TCP/IP بر روی کابل 

شبکه )CAT5-CAT6( منتقل می شود.

بحث کنید

پخش فیلم 13

پژوهش کنید5
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1  پنل بیرونی

مهم ترین آنها پنل های دکمه ای )شستی زنگی( و کدینگ است که هریک می توانند 
مجهز به ماژول کارت خوان باشند. از پنل های دکمه ای برای ساختمان های کم واحد 
آپارتمان های  پنل های کدینگ در  استفاده می شود.  واحد(  از 2۰  کمتر  )معموالً 

واحد باال کاربرد دارد.
نحوه نصب پنل و انواع قوطی پنل بیرونی را در مدل های مختلف سیماران در زیر 

مشاهده می کنید:

اجرای درباز کن تصویری

نصب قوطی در بهره برداری بهینه آیفون تصویری بسیار مهم است. نکات زیر در 
نصب قوطی توکار مهم است:

1  قبل از کار گذاشتن قوطی توکار محل ورود سیم )از کف یا دیوارهای جانبی( 

را از قوطی جدا کنید.
2  در نصب پنل های باالتر از سه ماژول ابتدا رابط پالستیکی قاب توکار را مطابق 

شکل نصب کنید. توجه کنید که خود رابط پالستیکی جهت انتقال سیم از یک 
قوطی به قوطی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. سپس کل مجموعه را 

در داخل دیوار نصب کنید.
3  قوطی توکار را مطابق شکل در ارتفاع 145 سانتی متری از سطح زمین و کاماًل 

هم تراز با دیوار نصب نمایید.
در داخل بسته بندی پنل های فوژان 3 ماژول، چهار گیره جهت کمک به هم تراز 
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داده  قرار  دیوار  با  توکار  قوطی  کردن  نصب 
شده است. گیره ها را به قوطی توکار متصل 
کرده، بعد از محکم کردن قوطی توکار با گچ، 
گیره ها را خارج نمایید. اگر قوطی توکار هم 
تراز با سطح دیوار نباشد، پنل و باران گیر به 

خوبی بر روی دیوار نصب نخواهد شد.

نصب پنل و بارانگیر فوژان
1  با استفاده از آچار آلن پیچ انتهای پنل ماژول ها را باز کنید )الزم نیست پیچ تا 

انتها باز شود(. سپس انتهای پنل را به سمت باالی بارانگیر فشار دهید تا خار 
مربوطه آزاد شود، سپس پنل را بیرون آورید. استفاده از ابزار نامناسب به جای 

آچار آلن باعث هرز شدن و ایجاد مشکالت برای خدمات بعدی می شود.
2  صفحه شستی و قاب بارانگیر را بر روی قوطی توکار قرار دهید. سپس صفحه 

شستی را با دو عدد پیچ خودکار به قوطی توکار متصل کنید.

نکته )به صورت  بازکرده  را  خودکار  پیچ های  از  دوتا  می توانید  محکم تر  اتصال  برای 
محکم  دیوار  به  را  مجموعه  رول پالک  و  پیچ  از  استفاده  با  آنها  به جای  و  ضربدری( 
نمایید. در هنگام بستن دقت کنید تا به علت سفت کردن بیش از حد صفحه شستی 

خم برندارد. زیرا در این صورت کلیدها به سمت پایین رانده می شوند.
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2  گوشی

به گوشی درون منزل مانیتور نیز گفته می شود. مانیتورهای تصویری با توجه به ابعاد 
LCD آنها مشخص و ارائه می گردد. مشخصات مانیتور H578M100( WIFI( و 
لمسی که جدیدترین و به روزترین گوشی می باشد در زیر نمایش داده شده است:

1  چراغ آبی نمایشگر: نمایش روشن بودن دستگاه، زمانی که کلید OFF/ON در 

وضعیت ON است.
2  دهنی گوشی 

3  صفحه نمایش LCD ۷ اینچ لمسی

4  کلید OFF/ON برای روشن و خاموش کردن سیستم

Micro SD 5  محل قرار گرفتن حافظه جانبی

6  کانکتور پنل اول

7  جمپر مربوط به سوئیچر داخلی پنل اول

8  کانکتور پنل دوم

9  کانکتور دربازکن دوم

10  ارتباط داخلی صوتی بین واحدها

11  براکت نصب مانیتور بر روی دیوار

12  سیم برق ورودی مانیتور )22۰ ولت برق شهری(

سوکتی که به پنل متصل می شود به صورت زیر است که هر رنگ )سیم( مشخصه 
خاصی دارد:

1  قرمز ـ انتقال صدا، فرمان زنگ به مانیتور و فرمان در بازکن به پنل

2  آبی ـ اتصال منفی

3  زرد ـ اتصال مثبت جهت تغذیه پنل
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4  سفید ـ سیگنال تصویر

5  قهوه ای ـ سیم زنگ

توضیح:
ترمینال شماره 1 دارای سه سطح ولتاژ می باشد:

  فشردن شاسی زنگ آن را به Call )سیم مشترک شاسی های زنگ( که با مقاومت 
کوچکی )4۷۰ اهم( به منفی متصل است، وصل می کند. این حالت برای مانیتور 

به معنای فرمان به صدا در آوردن صدای زنگ است )صفر ولت(.
  در حالت مکالمه، ولتاژ این ترمینال حدود 8 الی 1۰ ولت می باشد.

  فرمان باز  کردن قفل به پنل، با باالبردن ولتاژ این ترمینال به باالی 12 ولت توسط 
مانیتور انجام می گیرد.

سیم بندی سوکت فوق در برندهای مختلف به صورت جدول زیر می باشد:

سیم بندی آیفون های تصویری

آلدوسیماران

2ـ منفی 1ـ صوت  
4ـ تصویر 3ـ مثبت  

- ولتاژ منفی   + ولتاژ مثبت
L2 قفل  L1 قفل  CAL زنگ

1ـ قرمز = صوت          2ـ آبی = منفی
3ـ قرمز = مثبت            4ـ سفید = تصویر

کالیوزکماکس

1ـ قرمز = صوت         2ـ آبی = منفی
3ـ زرد = مثبت          4ـ سفید = تصویر

1ـ قرمز = صوت          2ـ آبی = منفی
3ـ زرد = مثبت          4ـ سفید = تصویر

در سوکت های پنج  پین سیم شماره پنج برای زنگ می باشد.

تاباتامر

1ـ قرمز = صوت         2ـ آبی = منفی
3ـ زرد = مثبت          4ـ سفید = تصویر

در سوکت های پنج پین به این ترتیب است:
1ـ مشکی = زنگ   2ـ قرمز = صوت    3ـ آبی = منفی

4ـ زرد = مثبت    5  ـ سفید = تصویر

1ـ قهوه ای = تصویر     2ـ قرمز = مثبت
3ـ نارنجی = منفی       4ـ زرد = صوت

5  ـ سفید = زنگ
در سوکت های پنج پین سیم پنجم به زنگ وصل می شود.

هیونداسوزوکی

1ـ قرمز = صوت          2ـ آبی = منفی
3ـ زرد = مثبت          4ـ سفید = تصویر

1ـ سفید = صوت       2ـ زرد = مثبت
3ـ مشکی = منفی         4ـ قرمز = تصویر

B: منفی A: تصویر  
D: صوت C: مثبت  

الکتروپیککنوی

1ـ قرمز = صوت         2ـ آبی = منفی
3ـ زرد = مثبت          4ـ سفید = تصویر

1ـ تصویر                2ـ مثبت
3ـ منفی                 4ـ صوت

B: زنگ
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3  منبع تغذیه

مهم ترین نکته منبع تغذیه این است که معموالًً حتی االمکان نزدیک در ورودی 
نصب شود تا افت ولتاژ کمتر شود. می توانید دلیل این موضوع را از هنرجو بخواهید.

AC فعالیت کارگاهی13 تا 16 ولت جهت تغذیه پنل و یک خروجی  با ولتاژ حدود 12   DC یک خروجی 
می باشد.  برقی  یا  زنجیری  نوع  از  معموالً  که  در  قفل  17 ولت، جهت  الی   12 ولتاژ  با 
خروجی DC تغذیه های گران قیمت تر رگوله شده )تثبیت شده( می باشد. این موضوع 
باعث می شود که با عملکرد قفل ولتاژ خروجی تغییر نکرده در نتیجه باعث خرابی 

تصویر هنگام بازکردن در نشود.

دو نمونه نقشه پنل های رایج بازار را در زیر مشاهده می کنید:

نصب درباز کن تصویری

راه اندازی کارت RFID با آردوینوپخش فیلم 14

نصب دربازکن تصویریپخش فیلم 15

پنل مدل فراز
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پنل فوژان

مانیتور فوق مجهز به سوئیچر داخلی است که به صورت 5 سیمه نصب می گردد. 
)جمپرهای پشت مانیتور در حالت ON است.(

HS - 73HS - 71

جمپرهای مربوط به سوئیچر داخلی

  فعال کردن سوئیچر داخلی مانیتور: برداشتن جمپرها یا قرار دادن آنها در حالت 
OFF

  غیرفعال کردن سوئیچر داخلی مانیتور: اتصال سیم 5 به 1 یا قرار دادن جمپرها 
ON در حالت
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برای جلوگیری از پخش شدن سیگنال تصویر در واحدها و تأثیر نویز روی تصویر 
این  از  نمونه ای  کنید.  استفاده  مجتمع  سوئیچرهای  از  کنید  سعی  حتی االمکان 

سوئیچر را در زیر مشاهده می نمایید:

سیم بندی پنل تصویری فوژان باالتر از یک واحد، با سوئیچر مجتمع

  جهت تنظیمات و راه اندازی در بازکن تصویری حتماً به کاتالوگ ها مراجعه شود 
و کاتالوگ خوانی را نیز از هنرجو بخواهید.
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شرح کار
 نصب یکی از درهای اتوماتیک با عملکرد افقی با توجه به امکانات موجود کارگاه

 زیرسازی و آهن کشی و نصب
 تست، آزمایش و گزارش گیری از سیستم

استاندارد عملکرد
نصب و تنظیمات صحیح با توجه به دفترچه راهنمای در اتوماتیک

شاخص ها
 مطالعه دفترچه راهنما و شناخت تفاوت موجود در انواع درهای با مکانیزم افقی

 رعایت نحوه اجرا با توجه به نوع درها
 عملکرد درها با توجه به خواست هنرآموز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 1ـ کارگاه استاندارد؛ 2ـ نور یکنواخت با شدت 4۰۰ لوکس؛ 3ـ تهویه استاندارد و دمای C ± 3°2۰؛ 4ـ وسایل ایمنی 

استاندارد
ابزار و تجهیزات: ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد  )دستگاه جوش، برش  )فرز(، دریل و مته، مولتی متر، انواع پیچ گوشتی و آچار، 

تراز، متر( ـ تجهیزات مورد نیاز جهت اتوماتیک نمودن در

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2زیرسازی و جوشکاری آهن آالت موردنیاز1

2کابل کشی2

1نصب المان های جانبی3

2نصب برد کنترل و تنظیمات4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی

2ـ رعایت دقت و نظم )ویژگی شخصیتی(
3ـ مستند سازی

2

میانگین نمرات*:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی درهای عملکرد افقی


