
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کننده نصب ژهیو یاخطارھا
 یمنیا یعموم فیوظا

 
 
 
 ممکن محصول غلط کاربرد ای نصب. است تیاھم حائز ریز یھا دستورالعمل تمام مطالعھ افراد، یمنیا از نانیاطم حصول جھت !توجھ) 

 .گردد افراد بھ یجد صدمات آمدن وارد موجب است
 .دیبخوان دقت بھ را حاضر جزوه یھا دستورالعمل ابتدا محصول نصب بھ شروع از قبل) 2
 منابع جملھ از مواد نیا رایز دیکن یریجلوگ) رهیغ و رنیاستا یپل ، کیپالست مانند( یبند بستھ مواد بھ کودکان یدسترس از) 3

 .شوند یم محسوب خطر یاحتمال
 .دیکن ینگھدار و حفظ یآت مراجعات یبرا را ریز یھا دستورالعمل) 4
 حیصر بطور کھ یگرید استفاده ھرگونھ. است شده ساختھ و یطراح جزوه نیا در مندرج استفاده موارد یبرا اخص بطور محصول نیا) 5

 .شود محسوب خطر منابع از ای/و انداختھ خطر بھ را محصول مناسب کارکرد/طیشرا است ممکن باشد نشده نیمع جزوه نیدرا
 آن یبرا آنچھ از ریغ یموارد در خودکار دربازکن ستمیس از استفاده ای و نامناسب کاربرد از یناش تیمسئول ھرگونھ FAAC شرکت) 6

 .دینما یم سلب خود از را است شده ساختھ
 یمنیا یبرا یجد خطرات از ریپذ اشتعال بخارات ای گازھا وجود: دیکن یخوددار انفجار قابل یاتمسفرھا در دستگاه نیا نصب از) 7

 .شود یم محسوب
 EN 12605 و EN12604 یھا شماره بھ اروپا ھیاتحاد یاستانداردھا مفاد با دیبا یکیمکان قطعات) 8

 یمل مقررات بر عالوه دیبا الذکر فوق یاستانداردھا مناسب، یمنیا نیتام یبرا ،ییاروپا ریغ یکشورھا در. باشد داشتھ مطابقت
 .شوند تیرعا

 ای و شوند زهیموتور است قرار کھ یا شونده بستھ قطعات ساخت در مناسب یفن مھارت تیرعا عدم از یناش تیمسئول FAAC شرکت) 9
 .دینما یم سلب خود از را دھد رخ محصول نیا از استفاده نیح در است ممکن کھ یشدگ دفرمھ ھرگونھ

 یمنیا نیتام یبرا ،ییاروپا ریغ یکشورھا در. شود انجام EN 12445 و  EN 12453 یاستانداردھا ضوابط تیرعا با دیبا محصول نیا نصب) 10
 .شوند تیرعا یمل مقررات بر عالوه دیبا الذکر فوق یاستانداردھا مناسب،

 . دیکن قطع را آن برق ابتدا ستم،یس یرو بر یکار ھر انجام از قبل) 11
 فاصلھ با )نول و فاز یھا کنتاکت کن قطع( پل تمام یاتورینیم دیکل کی بھ دیبا خودکار دربازکن ستمیس یاصل برق ھیتغذ منبع) 12

 . دیکن استفاده آمپر 6 پل تمام یحرارت یاتورینیم دیکل کی از شود یم ھیتوص. باشد مجھز شتریب ای متریلیم 3 شدن باز
 .باشد شده نصب ستمیس باالدست در 0.03A قطع آستانھ با لیفرانسید دیکل کی کھ دیینما حاصل نانیاطم) 13
       

 . باشد شده وصل آن بھ اتصال لیوسا یفلز یھا قسمت و باشد شده ساختھ کامل و حیصح بطور ارت ستمیس کھ دیینما حاصل نانیاطم) 14
 طبق بر دیبا آن قطع آستانھ نیا بنابر. باشد یم کشتاور کنترل شامل برخورد ضد اسباب کی بھ مجھز خودکار دربازکن ستمیس) 15

 .  شود چک 10 بند در شده اشاره یاستانداردھا
 شدن دهیکش برخورد، مانند یکیمکان حرکات خطرات برابر در خطر احتمال گونھ ھر از) EN 12978 استاندارد( یمنیا یھا اسباب) 16
 .   کنند یم حفاظت آنھا شدن یچیق ای و نیزم یرو بر افراد/اءیاش
 اسباب بر عالوه باشد شده نصب دروازه میفر بھ کھ اخطار عالمت کی نیھمچن وFAACLIGHT) مانند( گنالیس چراغ کی حداقل از استفاده) 17
 .   شود یم ھیتوص ستمیس ھر یبرا شد ذکر 16 فیرد در کھ ییھا
 کارآمد عملکرد و یمنیا مسائل لحاظ از را گرید سازندگان ساخت قطعات از استفاده از یناش تیمسئول گونھ ھر FAAC شرکت) 18
 .  دینما یم سلب ازخود خودکار دربازکن ستمیس

 .دیکن استفاده FAAC ساخت اصل قطعات از ینگھدار و ریتعم اتیعمل انجام یبرا )19
   . دیکن یخوددار خودکار دربازکن ستمیس قطعات یدستکار ھرگونھ از) 20

 ھمراه یاخطارھا کتابچھ نیھمچن و یاضطرار موارد در ستمیس یدست یکاربر با مرتبط اطالعات ھیکل است موظف کننده نصب شرکت) 21
 . دھد قرار داریخر اریاخت در را محصول

 .دیکن یریجلوگ است کار مشغول کھ یدرھنگام خودکار دربازکن ستمیس کنار در بزرگساالن و کودکان توقف از) 22
.                          ری کنید نگھدا دور کودکان دسترس از را پالس مولد دستگاه ھرنوع ای دور راه از کنترل دستگاه) 23  

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

 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 

 آنھا از یبخش ای و شود یم ادغام آنھا در الذکر فوق نیماش کھ یآالت نیماش یانداز راه کھ دینما یم اعالم نیھمچن و

 و ییشناسا EEC/2006/42 شماره بھ اروپا ھیاتحاد ھیامر در مندرج طیشرا با آنھا مطابقت مگرآنکھ است ممنوع شد خواھد

    . باشد شده اعالم

ھا نیماش مطابقت باره در اروپا ھیاتحاد عضو یکشورھا ھیانیب  
(98/37/EC شماره ھیامر  

شرکت فک ایتالیا        :سازنده 
                                      

    741-740درباز کن خودکار مدل 
                       



 

                                                                741و 740درب باز کن اتوماتیک 

.      بوسیلھ جعبھ دنده غیر قابل برگشت بدون نیاز بھ قفل برقی درب را بطور خودکار قفل میکند  باز کننده دربھای کشویی  741و 740مدل   

      بوسیلھ کلید تعبیھ شده مناسب خالص کن میتوان درب را در مواقع قطع برق خالص کرده و با دست درب را باز و بستھ نمود                 

                      ھ ھای فنی دستگاهتوضیح ھا و مشخص

درب موتور              1  

مرکز کنترل دستگاه     2  

خالص کننده             3  

جعبھ دنده                4  

فحھ نصب دستگاه   ص 5  

خورشیدی                6  

میکرو سوئیچ            7  

درپوش موتور           8  

سوراخ ورودی کابل    9  

خازن                  10  

صفحھ محافظ کناری 11  

 

 ابعاد دستگاه  بر حسب میلیمتر                     
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 مدل دستگاه                                                                 740                  741
ولت متناوب          220 ولت متناوب            220   برق ورودی                                                                     

وات              500 وات                 350                                                      میزان مصرف                
آمپر             2.2 آمپر                 1.5   شدت جریان                                                                     

 نوع خازن                                                                                            10                12.5
 نیروی وارد برخورشیدی                                                                              45                  65
 گشتاور نیوتن بر متر                                                                                  18                  24

 محافظ حرارتی سیم پیچ                                                                              140                 140
ده درب بر حسب کیلو گرم                                           وزن کشن                       500                 800  

                    Z16                        Z 16                                                                       نوع چرخ دنده 
 سرعت درب متر بر دقیقھ                                                                              12                 12
                                                                حداکثر طول درب                        15                 15

و سوئیچ                                                               نوع میکر مگنتی                                 مگنتی    
 نوع کالچ                                                                          برقی                                  برقی  

40  %            30                   %  سیکل کاربری مجاز                                                              
 دمای مجاز کارکرد                                                                                20+55-             20+55-

                IP 44                        IP44                                                                  کالس محافظت 
 ابعاد دستگاه                                                                                       2شکل               2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصھ ھا و ویژگیھای فنی دستگاه                          

:                              موارد زیر توجھ الزم را داشتھ باشید نسبت بھ شایستھ است قبل از نصب ھر دستگاه اتوماتیک   

                                 درب سالم باشد و غری و یا فرو رفتگی نداشتھ باشد                                                                                1

حرکت درب در مسیر باز و بستھ بھ جایی اصطکاک نداشتھ باشد دقت کنید کھ درب از کناره ھا با دیوار برخورد و درب روان حرکت کند و در طول  2
                           .                                                                                                                            یا گیر نداشتھ باشد 

.                                 در زمان حرکت درب در جایی  بااصطالح پلھ نداشتھ باشد یعنی درب در روی ریل خود بدون ھیچ جابجایی حرکت کند  3  

.                  و با توجھ دقیق نسبت بھ اندازه ھای دستگاه جای آنرا در نظر بگیرید  را در نظر داشتھ باشید دستگاه قبل از نصب ابعاد و محل نصب 4  

ی در صورت نصب دنده روی درب  پیشنھاد میشود زیر آن پروفیل نصب کرده و بعد دنده را روی آن پیچ ویا جوش کنید کھ الزم بذکر است در صورت5
در صورت افتادگی درب وجود دارد در حالی است کھ اگر دنده ھا را جوش کنید امکان تنظیم مجدد آن وجود کھ دنده ھا را پیچ کنید امکان رگالژ دنده ھا 

                                 .                                                                                                                            ندارد 

.                                                                                                       حتما دستگاه را متناسب وزن و تردد درب در نظر بگیرید 6  
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 منحنی حداکثر استفاده از دستگاه                    

امکان محاسبھ زمان کارکرد بوسیلھ بر طبق 
میتوان دستگاه فوق را . میزان استفاده وجود دارد 

استفاده کرد % 40تا % 30بھ میزان سیکل 
جھت کارکرد مناسب شایستھ است از فرمول .

.                                 زیر پیروی کنید   

درجھ محاسبھ شده  20منحنی زیر بر طبق دمای 
% 20و در صورت تابش مستقیم آفتاب تا میزان 

                            .              کاھش میابد 

 محاسبھ میزان کارکرد         

میزان کارکرد درصدی از زمان تاثیر گذار کار 
در مقایسھ با کل زمان یک سیکل )بستھ+ باز (

:با فرمول زیر میباشد )زمان مکس +بستھ+باز(  

Ta : زمان باز شدن  

Tc : زمان بستن   

Pa : زمان مکث   

 

Ti زمان مکث بین دو فرمان :  

 کارگذاری صفحھ کف                          

.با درب و زوایای نصب دقت الزم را داشتھ باشید  قبل از نصب بھ فواصل مورد نیاز دستگاه  

حتما خروجی ھای کابل برق بھ دستگاه را در نظر داشتھ و بوسیلھ لولھ مناسب خرطومی  زیر 
.                                             سازی الزم جھت عبور کابلھا را انجام دھید   

 نصب موتور           

روکش موتور را باز کنید و  8مطابق عکس 
ھا روی پیچ پایھ موتور را با استفاده از واشر
با استفاده از .  9قرار دھیدمطابق عکس 

سوراخھای عبور کابل لولھ و کابل را رد کنید 
و میتوانید محل عبور کابل را با چکش با ز 

ابعاد دستگاه و درب  10مطابق شکل .نمائید 
.را تنظیم نمائید   

موتور را بوسیلھ پیچھای دستگاه بھ صفحھ 
درب را برای بازشو دستی آماده .محکم کنید 

.                                            کنید   

 نصب دستگاه                             

              قبل از نصب از صحت موارد زیر اطمینان حاصل نمائید    

 حتما از نصب صحیح میکرو سوئیچ اطمینان حاصل نمائید        

در صورتی کھ دستگاه را در مکان پر تردد نصب مینمائید میتوان با نصب یک گارد محافظ 
.                      امکان برخورد با دستگاه را بھ حداقل رسانید   

مطابق شکل فوق دستگاه را 
.         سرھم کنید   

3 



 

 ابعاد موتور           

 نصب دنده شانھ ای                             
 دنده استیل جھت جوش                          

در صورتی کھ دنده را با استفاده از پیچ 
میخواھید جوش کنید بعد از زیر سازیھای 

در . الزم اقدام بھ نصب و جوش پیچھا کنید 
کشور ما ایران نصاب درب بھترین روش و 

اول یک پروفیل . یدھند ساده ترین را انجام م
زیر محل نصب بھ اندازه طول درب جوش 
داده و بعد دنده را روی آن با پیچھای مناسب 
جوش کنید در صورتی کھ از پیچ استفاده 
میکنید امکان تنظیم آن بعد نیز وجود دارد در 
صورت افتادگی درب دنده را مجددا تنظیم 

حتما از تراز در تنظیم دنده ھا . مینمائید 
جھت خالصی مناسب حتما یک .ستفاده کنید ا

یا دو واشر زیر موتورھا قرار دھید و موتور 
باالتر میاید و بعد از اتمام نصب و در زمان 

چون فاصلھ  راه اندازی آنھا را بردارید
میلی  2خورشیدی با دنده ھا بایستی در حدود 

متر باشد و دنده ھا نبایستی بطور مستقیم با 
بعد از نصب یک  .اشند خورشیدی در گیر ب

قرار دھید دنده مجددا دنده جدید در امتداد آن 
یگری آن را از زیر با و با استفاده از دنده د

آچار قفلی یا پیچ دستی ثابت کرده و زمانی کھ 
آنرا روی  خورشیدی قرار داده اید آنرا جوش 

            14و 13مطابق با عکس .کنید 

دندھای جوش  حتما توجھ کنید کھ ھر بار کھ
دادید درب را خالص کرده و با دست حرکت 
دھید بھ دنده ھا نگاه کنید کھ از خورشیدی 
      .بیرون نزند 
           

 

درب را خالص کرده و از . میلی متری بین خورشیدی و دنده ھا اجباری است 2فاصلھ 
دنده و خورشیدی بھ ھیچ وجھ    .برخورد قطع کننده با میکرو سوئیچ اطمینان حاصل کنید 

نبایستی سائیدگی داشتھ باشند گریس و یا مواد چرب کننده دیگربین خورشیدی و دنده ھا  
                                                                             .       استفاده نکنید 

 شروع کار دستگاه                           

نحوه اتصال برد برقی دستگاه       
       م بندیھا را انجام دھید     مطابق دستور العمل سی                     

 حتما سیم اتصال زمین را بھ پایھ دستگاه روی زمین وصل نمائید  

جھت نصب صحیح میکرو سوئیچ دستگاه با استفاده از دست درب 
.                   را حرکت داده و آنرا در محل مناسب قرار دھید 

.             نصب نمائید  18میکرو سوئیچ را مطابق  عکس       
      

14 13 

4 



 

توصیھ میشود قبل از ھرگونھ راه اندازی تجھیزات جانبی راوصل 
نکنید و پس از برنامھ ریزی و تنظیمات نھایی چشمھا و یا سوئیچ 

پیچھای پایھ را قبل از راه اندازی با آچار .دیواری را وصل کنید 
نحوه کاربری .برچسب ایمنی را روی دستگاه بچسبانید .محکم کنید 

مناطق خطرناک دستگاه را .توضیح دھید صحیح را برای مشتری  
.          توضیح دھید و توصیھ ھای الزم را بنمائید  

 بازشو دستی یا خالص کردن دستگاه                   

 برق را قطع کنید و جھت خالص کردن موارد زیر را دنبال کنید 

.   کلید را داخل خالص کن قرار دھید مطابق با عکس پایین   

خالص کن را بھ جھت عقربھ ھای ساعت بچرخانید و درب را با 
برای درگیر کردن مجدد دستگاه نیز مجددا . دست باز و بستھ کنید 

.              ساعت بچرخانید خالص کن را بر خالف عقربھ ھای 
                                                         

درب را خالص کنید و با دست . ببندید  18مگنتھا را مطابق شکل 
مگنت را بھ .حرکت داده و امتحان کنید آیا جای مگنت مناسب است 

سمت رسیدن بھ میکرو سوئیچ حرکت داده وزمانی کھ چراغ 
ک سانتی متر سیگنال داخل برد خاموش شد مگنت را برداشتھ و ی

برای آن دیگری نیز ھمین کار را .مانده بھ محل آن را پیچ کنید 
 .درب را در حالت نیمھ باز قرار داده و آنرا قفل کنید .انجام دھید 

جھت .قبل از زدن ریموت دقت شود در ب با دست حرکت نکند 
 4جلوگیری از ھرگونھ خرابی درب بایستی طوری تنظیم شود کھ 

دقت کنید کھ چراغ .ه بھ استپ و چھارچوب بایستد سانتی متر ماند
                                       . سیگنال دستگاه خاموش شود 

 تست خودکار دستگاه                        

 چکاب یا سرویس دورھای دستگاه                

 بازدید دورھای دستگاه ھر شش ماه یکبار بایستی انجام شود   

 تعمیرات                                

 جھت ھرگونھ سرویس با نمایندگی مجاز فک تماس بگیرید    
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 راھنمای کاربر          

               741و 740دستگاه درباز کن کشویی مدل 

                مطالعھ نموده و آنرا در محل امن نگھداری کنید                 اطالعات زیر را

              دستگاه فوق از لحاظ امنیتی در رده باالیی از ایمنی قرار دارد          

دستگاه  ز بازی کردن کودکان در کنار اھیچگاه دست خود را درون دستگاه نکنید و
          .                                                  جلوگیری بعمل آورید 

.        از قرار دادن وسایل کنترل سیستم در دسترس کودکان جدا خودداری کنید   

       .                                                          مانع حرکت درب نشوید

      .             گونھ جسم خارجی بھ دستگاه جلوگیری بعمل آورید  از ورود ھر

      .                                    چراغھای سیگنال دستگاه را تمیز نگھ دارید 

.                                              از باز کردن درب با زور اجتناب کنید   

.     کردن درب منتظر رسیدن تکنسین فنی باشید طراری با خالص ضدر مواقع ا  

. بعد از وصل برق ویا بعد از رفع ایراد مجدد درب را در حالت برقی قرار دھید   

.                                                 خودسرانھ اقدام بھ تعمیر دستگاه نکنید   

                                .      ھر شش ماھھ با مرکز مجاز تعمیر تماس بگیرید 

:                                              ای توضیح ھا  پاره  

 دستگاه فوق جھت کنترل تردد بمیزان متوسط مناسب میباشد  

با سیستم کامل برقی و جعبھ دنده شناور داخل روغن  741و  740دستگاه برقی 
.رکت در میآورد نده خورشیدی درب را بحمیباشد کھ بوسیلھ دنده شانھ ای و یک د  

.یگر قابل کنترل می باشد ددستگاه فوق بوسیلھ ریموت کنترل و یا ھرگونھ وسیلھ   

در صورت تنظیم مکث دستگاه بعد از زمان معینی درب را بصورت خودکار      
جھت نوع عملکرد . ھر گونھ پالس در زمان باز درب را مجدد باز میکند .میبندد  

.                                دستگاه با تکنسین فنی مشورت کنید   

ھ مانع از بستھ شدن درب در دستگاه فوق مجھز بھ لوازم ایمنی مانند چشم میباشد ک
صورت وجود مانع میشود                                                                 

  

 موتور در زمانی کھ درب بستھ است قفل میباشد و نیازی بھ نصب قفل برقی ندارد       

.                          کلید خالص کن دستی امکان باز کردن درب را با دست میدھد    

 باز کردن دستی                                                        

و بعد با استفاده از کلید قبل از دست بردن داخل دستگاه برق را قطع کنید  
                                                                  .                درب را خالص کنید 

کارکرد و سالمت دستگاه ھر شش ماه بایستی چک شود با مسوول 
.                                   آن در نمایندگی مجاز تماس بگیرید   
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رسول عجمی            : ترجمھ و گرد آوری مطالب   


