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تحذيرات عامة: السالمة - التركيب - االستخدام )التعليمات األصلية باللغة اإليطالية(

تعليمات مهمة للسالمة. اتبع جميع التعليمات، إذ إن تركيب المنتج بشكل غير سليم قد يؤدي إلى أضرار جسيمةتنبيه
تعليمات مهمة للسالمة. من المهم أن تلتزم بهذه التعليمات لسالمتك الخاصة وسالمة اآلخرين. احتفظ بهذه التعليماتتنبيه

قبل بدء التركيب، تحقق من “مواصفات المنتج الفنية” وتحقق بوجه خاص مما إذا كان هذا المنتج مناسبًا ألتمتة الجزء الموجه. وإذا لم يكن مالئًما، فأوقف عملية التركيب على الفور.•
ال ينبغي استخدام هذا المنتج قبل أن يتم تجهيزه للتشغيل على النحو المحدد في الفصل “االختبار والتجهيز للتشغيل”•

وفقًا ألحدث التشريعات األوروبية، يجب أن تُجرى أتمتة النظم باالمتثال للمعايير المنسقة التي طرحتها توجيهات ماكينات التشغيل السارية التي تتيح اإلعالن عن المطابقة المفترضة تنبيه
لألتمتة. بأخذ هذا في الحسبان، يجب أال يجري جميع العمليات المتصلة بتوصيل المنتج بمصدر شبكة الكهرباء، واختباره وتجهيزه للتشغيل، وصيانته إال فني مؤهل يتمتع بالخبرة 

والمهارة!
قبل متابعة تركيب المنتج، تأكد من أن جميع المواد تعمل بشكل جيد، ومن مناسبتها لالستخدام الُمراد•
هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من قبل األفراد )بما في ذلك األطفال( الذين يعانون قصوًرا في القدرات البدنية، أو الشعورية، أو الذهنية، أو أي شخص ال يتمتع بالخبرة، أو الدراية الكافية.•
يُحظر عبث األطفال بهذا الجهاز•
ال تسمح لألطفال بالعبث بأجهزة التحكم الثابتة في المنتج. احتفظ بوحدات التحكم عن بعد بعيًدا عن متناول األطفال.•

لتجنب أي خطر من إعادة التعيين غير المقصودة لجهاز الفصل الحراري، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز من خالل جهاز مبدل خارجي مثل مؤقت، أو توصيله بمصدر تيار يتم تشغيله أو تنبيه
إيقافه دوريًا بواسطة دائرة كهربية

وفر جهاًزا لفصل التيار الكهربي )ال يأتي مع المنتج( في مصدر الطاقة الرئيسي للوحدة، تكون به مسافة لفصل التالمس الكهربي تسمح بفصل الطاقة تماًما حسب الظروف التي تحددها فئة •
الفلطية الزائدة رقم 3

تعامل مع المنتج بعناية في أثناء التركيب، مع الحرص على تجنب تعريضه للكسر أو االصطدام أو السقوط أو مالمسة السوائل من أي نوع. يجب إبقاء المنتج بعيًدا عن مصادر الحرارة واللهب •
المكشوف. يمكن أن يؤدي التقصير في االلتزام بما سبق إلى إتالف المنتج، وزيادة احتماالت الخطر، أو وجود خلل في التشغيل. في حال حدوث ذلك، أوقف التركيب فوًرا وتواصل مع خدمة 

العمالء.
ال تتحمل جهة التصنيع أي مسؤولية علن األضرار التي تلحق باألمالك أو األغراض أو األشخاص التي تنجم عن عدم االمتثال لتعليمات تركيب الوحدة. يُستثنى ضمان إصالح العيوب في هذه •

الحاالت
مستوى ضغط الصوت المرجح للصوت المنبعث “أ” أقل من 70 ديسيبل )أ(•
يجب تنظيف الوحدة وصيانتها من قبل المستخدم ويحظر قيام األطفال بذلك بدون إشراف•
قبل استخدام الجهاز )صيانته، أو تنظيفه(، قم دائًما بفصل المنتج عن مصدر الطاقة الرئيسي•
افحص النظام بصفة دورية، ال سيما الكابالت، والزنبركات والدعامات الكتشاف مواطن الخلل المحتملة، وعالمات التلف أو األعطال. ال تستخدم المنتج إذا لزم إجراء إصالحات أو تعديالت له •

نظًرا ألن حدوث عطل في أثناء التركيب أو عدم توازن التشغيل اآللي بشكل صحيح قد يؤدي إلى إصابة
ينبغي التخلص من مواد تغليف المنتج مع االلتزام باللوائح المحلية•
عند تشغيل مفتاح مائل، تأكد من ابتعاد األشخاص اآلخرين عن التشغيل اآللي.•
عند إجراء عملية تشغيل، يجب المداومة على التحقق من آلية عمله األوتوماتيكية، وإبقاء جميع األشخاص على مسافة آمنة إلى أن تكتمل الحركة•
ال تقم بإجراء التشغيل اآللي إذا كان أي أحد يعمل عليه، وافصل مصدر الطاقة فيه قبل السماح بإجراء مثل هذا العمل•
في حال تلف كابل الطاقة، يجب استبداله من قبل جهة التصنيع أو من خدمة المساعدة الفنية التابعة لها أو من قبل شخص مؤهل بشكل مماثل لتالفي أي مخاطر•

احتياطات التركيب
قبل تركيب محرك التشغيل، تأكد من أن جميع المكونات الميكانيكية تعمل بشكل جيد، ومن اتزانها بشكل سليم، ومن سالمة سير عملية األتمتة•
تأكد من أن عناصر التحكم على مسافة آمنة من األجزاء المتحركة مع السماح برؤيتها بشكل جيد. •

ما لم يكن هناك مفتاح قيد االستخدام، يجب تركيب عناصر التحكم على ارتفاع يبلغ 1.5 متر على األقل من األرض، ويجب أال يسهل الوصول إليها
إذا كانت حركة الفتح مدارة بنظام لمكافحة الحريق، فاحرص على إغالق أي نافذة أكبر من 200 ملم بواسطة عناصر التحكم•
احرص على عدم احتجاز أي شيء بين األجزاء المتحركة وبين األجزاء الثابتة في أثناء المناورات•
ضع ملصق التشغيل اليدوي دائًما بجوار التحكم اليدوي•
بعد تركيب محرك الدفع، تأكد من أن اآللية ونظام الحماية وكل المناورات اليدوية تعمل بالشكل المالئم•



العربية – 3

أ - تحذيرات خاصة متعلقة بالتوجيهات األوروبية الُمطبقة على المنتج
• الدليل التوجيهي الخاص “بصناعة المنتجات”:

تحذيرات خاصة بهذا المنتج فيما يتصل بالالئحة الخاصة بصناعة المنتجات رقم 305/2011:  
- يمكن أن يؤدي التركيب التام لهذا المنتج حسبما تم توضيحه في كتيب التعليمات مع أنماط استخدام محددة )على سبيل المثال باستثناء استخدامه في السيارات فقط( إلى إدراجه ضمن نطاق الالئحة   

.EN 13241-1 رقم 305/2011 والمعيار المنسق التابع لها رقم
- في الفقرة ب “معايير التركيب والتحذيرات الخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات األساسية”، وردت جميع معايير التركيب الضرورية لضمان استيفاء المنتج للمتطلبات األساسية لالئحة رقم 305/2011،   

ويجب أن يتحقق فني التركيب من االمتثال بدقة لجميع هذه المعايير وأن يتأكد من ذلك.
- قد ال يكون استيفاء المتطلبات األساسية مضمونًا إذا تم تركيب آلية حاجز الطريق واستخدامها دون االمتثال لواحد أو أكثر من هذه المعايير. من المحظور استخدام المنتج في هذه المواقف إلى   
أن يتحقق مسؤول التركيب من االمتثال لمتطلبات الدليل التوجيهي؛ في هذه الحالة، يجب إزالة الملصق الموضوع على المنتج فوًرا وال يمكن استخدام “إعالن التوافق مع لوائح االتحاد األوروبي 
CE” )الملحق 1 في هذا الدليل(. ونتيجة لذلك، يصبح فني التركيب بمنزلة جهة تصنيع منتج “الحاجز اآللي” ويجب عليه االمتثال ألحكام الالئحة رقم 305/2011، والمعيار المنسق التابع لها 

EN 13241-1. وفي هذه الحالة يجب اعتبار آلية حاجز الطريق “ماكينة مكتملة الصنع جزئيًا” ويمكن استخدام “إعالن المطابقة” بالملحق 2 )يتم تضمينه في الوثائق الفنية(.
• الدليل التوجيهي الخاص “باآلالت”:

- في الفقرة ب “معايير التركيب والتحذيرات الخاصة المتعلقة بالمتطلبات األساسية”، وردت كل معايير التركيب الضرورية لضمان تحقيق المنتج للمتطلبات األساسية في الدليل التوجيهي الخاص   
باآلالت. يجب على مسؤول التركيب أن يتحقق من االمتثال بعناية لكل هذه المعايير ويتأكد من ذلك.

- قد ال يكون استيفاء المتطلبات األساسية مضمونًا إذا تم تركيب آلية حاجز الطريق واستخدامها دون االمتثال لواحد أو أكثر من هذه المعايير. من المحظور استخدام المنتج في هذه المواقف إلى أن   
يتحقق مسؤول التركيب من االمتثال لمتطلبات الدليل التوجيهي؛ وفي هذه الحالة، ففيما يتعلق “بإعالن التوافق مع لوائح االتحاد األوروبي CE: ال يمكن استخدام الملحق 1”. ونتيجة لذلك، يصبح 
القائم على عملية التركيب بدوره هو ُمصنِّع منتج “الحاجز اآللي” ولذا ينبغي عليه االمتثال لبنود الدليل التوجيهي الخاصة باآلالت. كما يجب على الُمصنِّع إجراء تقييم المخاطر المرتبطة الذي يتضمن 
قائمة بمتطلبات األمان الضرورية كما ورد في “الملحق 1 من الدليل التوجيهي الخاص باآلالت” والذي يحدد الحلول المتبعة ذات الصلة. مع مالحظة أن تقييم المخاطر هو أحد المستندات المدرجة 

ضمن الوثائق الفنية للتشغيل اآللي. يجب أن يستكمل هذا مسؤول تركيب مختص ويمكن استخدام “إعالن المطابقة” في الملحق 2 ويجب أن يمأله مسؤول تركيب آلية حاجز الطريق.
تحذيرات خاصة باستخدام المنتج فيما يتعلق بالدليل التوجيهي الخاص “باآلالت”، ويتم أخذها في الحسبان إذا كان القائم بالتركيب هو ُمصنِّع المنتج.

• تم طرح آلية حاجز الطريق في األسواق باعتبارها “آلة جزئية االكتمال”، وبالتالي فقد تم تصنيعها لدمجها في أحد األجهزة أو تجميعها مع أجهزة أخرى من أجل تصنيع “جهاز” يتوافق مع التوجيه 
الخاص باآلالت، وذلك باالشتراك فقط مع مكونات أخرى بالطريقة الموضحة في دليل التعليمات هذا. كما هو محدد في الدليل التوجيهي الخاص باآلالت، ال يتم إقرار استخدام هذا المنتج حتى تقوم 

جهة تصنيع الجهاز الذي سيتم تركيب هذا المنتج عليه بالتعرف عليه وإعالنه كجهاز متوافق مع الدليل التوجيهي الخاص باآلالت.
توجيه “الجهد المنخفض”:  •

تحذيرات خاصة تتعلق بمالءمة استخدام هذا المنتج فيما يتصل بتوجيه “الجهد المنخفض”.  
منتجات شركة  كتالوج  في  الواردة  األغراض  التعليمات وبمصاحبة  كتيب  في  المحددة  التكوينات  أجل  استخدامه من  المنخفض” عند  “الجهد  توجيه  في  الموضحة  البنود  المنتج  هذا  يستوفي   

.Nice S.p.A.
إذا تم استخدام المنتج في تكوينات بخالف التكوينات المحددة أو مع منتجات أخرى بخالف المنتجات المحددة، فقد ال يكون استيفاء المتطلبات مضمونًا، ويُحظر استخدام المنتج في هذه المواقف إلى   

أن يتحقق فني التركيب من االمتثال للمتطلبات المحددة في التوجيه سالف الذكر.
توجيه “التوافق الكهرومغناطيسي”:  •

تحذيرات خاصة تتعلق بمالءمة استخدام هذا المنتج فيما يتصل بتوجيه “التوافق الكهرومغناطيسي”.  
خضع هذا المنتج الختبارات متعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي في أغلب ظروف االستخدام الحرجة، وفي التكوينات المحددة في دليل التعليمات هذا وبمصاحبة األغراض الواردة في كتالوج المنتج   

.Nice S.p.A. الخاص بشركة
إذا استخدم المنتج في تكوينات بخالف التكوينات المحددة أو مع منتجات أخرى بخالف المنتجات المحددة، فقد ال يكون التوافق الكهرومغناطيسي مضمونًا، ويُحظر استخدام المنتج في هذه المواقف   

إلى أن يتحقق فني التركيب من االمتثال للمتطلبات المحددة في التوجيه سالف الذكر.

ب - معايير التركيب والتحذيرات الخاصة فيما يتصل بالمتطلبات األساسية
يتماشى هذا المنتج، إذا تم تركيبه بالصورة الصحيحة، مع المتطلبات الرئيسية المحددة في الالئحة رقم 2011-305 وفقًا للمتطلبات الواردة في المعيار المنسق رقم EN 13241-1، كما هو موضح 

في الجدول أ والدليل التوجيهي األوروبي الخاص “باآلالت”.
تنبيه! – إذا كانت آلية حاجز الطريق مخصصة فقط لعبور المركبات، فسوف يتم استبعادها من مجال EN 13241-1، في هذه الحالة، فقد يكون الوفاء ببعض المتطلبات في الجدول “أ” غير مطلوب. 
قد يكون العبور “للمركبات فقط” عندما تكون أنواع العبور األخرى )مثل المشاة( محظورة صراحة - في وجود الالفتات المالئمة مثالً - وعندما تتوفر مساحة كافية في الجوار مباشرة إذا كانت أنواع 

العبور األخرى مطلوبة.

)EN 13241-1 من ZA.1 إعالن المطابقة( )وفقًا للجدول( CE الجدول أ - المتطلبات الرئيسية لتأشير
النتيجةالفقرات في المعيارالسمات األساسية

PND*4.4.2عزل الماء
التوافق4.2.9إطالق المواد الخطرة

التوافق4.4.3مقاومة حمل الرياح
PND*4.4.5المقاومة الحرارية 

PND*4.4.6نفاذية الهواء
التوافق4.2.8الفتح اآلمن لألبواب التي تتحرك عموديًا

PND*4.2.5تعريف هندسة المكونات الزجاجية
التوافق4.2.3المقاومة الميكانيكية والثبات

التوافق4.3.3قوى التشغيل للغالقات التي تعمل بالكهرباء
PND*4.4.7قوة عزل الماء والمقاومة الحرارية ونفاذية الهواء

* PND = لم يظهر أي أداء، عندما ال يوفر المنتج هذا األداء، على سبيل المثال “نفاذية الهواء”، أو عندما ال ينطبق الشرط ، مثل “تعريف هندسة المكونات الزجاجية”.
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• إطالق المواد الخطرة:
ال يحتوي المنتج على مواد خطيرة أو يقوم بإفرازها وفقًا لمتطلبات المعيار المنسق EN 13241-1، وتبعًا لقائمة المواد المذكورة على الموقع اإللكتروني للجمعية األوروبية

تحذيرات خاصة لضمان االستمرار في االمتثال للمتطلبات – من الضروري أن تمتثل المواد األخرى المستخدمة في التركيب مثل الكابالت الكهربية لهذا الشرط
• مقاومة حمل الرياح

الجدول ب يوضح مقاومة الحاجز للضغط التفاضلي للرياح. وقد تم إجراء الفحوصات على الحاجز المجهز بحالة الحماية من التصادم، وربما تزيد بعد الملحقات األخرى من مساحة السطح المكشوف 
ومن ثم تقلل مقاومة حموالت الرياح.

الجدول ب
WIDE SWIDE MWIDE Lالنوع:

تصنيف
XBA19 مع
XBA15 مع

XBA15 + XBA14 مع

4
-
-

4
-
-

-
3
-

-
-
2

< 450< 700< 1000< 1000ضغط الرياح ]باسكال[
151151126101سرعة الرياح القصوى ]كيلومتر في الساعة[

عاصفةعاصفة / ريح عنيفةإعصارإعصارالوصف

• الفتح اآلمن لألبواب التي تتحرك عموديًا
ال يسبب هذا المنتج أي حركات ال يمكن التحكم فيها، وال يدع الحاجز يسقط في حالة حدوث عطل بأي مكون فردي لنظام التعليق أو التوازن )وحدات الزنبرك(.

تحذيرات خاصة لضمان االستمرار في االمتثال للمتطلبات:
- قم بتركيب المنتج بعناية باتباع جميع التعليمات الموضحة في القسم 3 - التركيب والقسم 6 - االختبار والتجهيز للتشغيل.

- تأكد من أن هناك جدول صيانة منظمة يتبع بدقة البنود الواردة في قسم “جدول الصيانة” )المرفق القابل للنزع في نهاية الدليل(.
• المقاومة الميكانيكية والثبات

تم تصميم المنتج وتصنيعه بحيث ال تؤدي القوى والصدمات والضغط الذي يتم التعرض له في أثناء االستخدام العادي إلى أي تلف أو إلى تعريض األداء الميكانيكي للخطر.
تحذير: راجع المالحظات على شرط “الفتح اآلمن لألبواب التي تتحرك عموديًا”.

• قوى التشغيل للغالقات التي تعمل بالكهرباء
تتم الحماية من قوى التشغيل التي يتسبب الحاجز في إضافتها فيما يتعلق بمخاطر السحق والصدام عن طريق واحدة من هذه الطرق الثالث:

للتشغيل مع “أمر االستمرار في التشغيل” )يوجد شخص(: كما هو محدد في EN 12453. يجب في هذه الحالة، مع مراعاة عملية التشغيل اآللي، وضع زر األمر في مكان ال يكون متاًحا لعموم   1
األفراد إذا كان من السهل لهم الوصول إليه. على سبيل المثال، يجب أال يتم استخدامه إال بواسطة مفتاح تحويل.

EN 12453 للتشغيل “شبه اآللي”: عن طريق الحد من القوى كما ورد في  2
للتشغيل “اآللي”: عن طريق الحد من القوى كما ورد في EN 12453؛ وفي هذه الحالة، يجب تركيب زوج واحد على األقل من الخاليا الضوئية كما يظهر في الشكل 2.  3

تحذير خاص لضمان االمتثال المستمر للمطلب: راجع المالحظات على شرط “الفتح اآلمن لألبواب التي تتحرك عموديًا”.

.)L - M - S( هي آلية حاجز طريق كهروميكانيكية لالستخدام المنزلي والعام والصناعي: وتتحكم في فتح طريق بعرض 3 إلى 7 أمتار وإغالقه على حسب النموذج المختار WIDE

وصف المنتج والغرض من االستخدام1

 تنبيه! – تعد جميع االستخدامات التي تختلف عن االستخدام المقصود المحدد واالستخدام في الظروف البيئية التي تختلف عن تلك المحددة في هذا الكتيب هي استخدامات غير مناسبة وممنوعة!
تعمل WIDE بالطاقة الكهربية، وفي حالة تعطل الكهرباء، يمكنك استخدامها يدويًا عن طريق تشغيل اإلطالق اليدوي. كما يمكن استخدامها ببطارية احتياطية )الطراز PS324 - ملحق اختياري( 

مما يضمن أداء عمليات معينة في أثناء أعطال الكهرباء.

ملحقات التركيبالطراز:
دعم متنقلتنورة ألومنيومحاجز ملحقمرفق دوارمصابيحمطاطحاجز

WIDE S
R قطعة واحدة - –3XBA13  RXBA4  RWIA10  R أمتار

WA13–

4 أمتار
XBA19XBA13  RXBA4  RWIA10  R–––

WIDE M4 أمتار
XBA19XBA13  RXBA4  RWIA10  RWIA11  RWA13 - قطعتان RWA12  R

WIDE L

3 + 3 أمتار
XBA15 + XBA9 + XBA15XBA13  RXBA6  R––WA13 - قطعتان RWA12  R

3 + 4 أمتار
XBA14 + XBA9 + XBA15XBA13  RXBA18  R––––

5 أمتار
XBA5XBA13  RXBA6  R––WA13 - قطعتان RWA12  R
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قيود االستخدام2

تحقق من أن كل القيم الظاهرة في القسم 12 - المواصفات الفنية للمنتج وقوة التحمل المقدرة )الفقرة 2.1( متوافقة مع غرض االستخدام.

2.1 - قوة تحمل المنتج 
قوة التحمل هي متوسط العمر االفتراضي االقتصادي للمنتج؛ وتتأثر قيمتها كثيًرا بمؤشر حدة المناورات. لتقدير قوة التحمل، اتبع الخطوات التالية:

بناًء على طراز 01. الجدول 1  الواردة في  العناصر  اجمع قيم 
الجدول 1آلية الحاجز المختار:

مؤشر الشدة
WIDE SWIDE MWIDE L

/15%/حاجز ملحق
10%10%10%وجود األتربة والرمال

10%10%10%وجود ملوحة
5%5%5%تنورة ألومنيوم

15%15%/دعم متنقل
 0 من  أقل  أو  مئوية  درجة   40 من  أعلى  المحيطة  الحرارة  درجة 

درجة مئوية
%5%5%5

15%15%10%قاطعت خلية ضوئية التشغيل
15%15%10%تمت مقاطعة التشغيل من خالل عملية إيقاف
15%10%10%تعيين السرعة )أداة التهذيب FL( فوق %50

10%10%5%تعيين القوة )أداة التهذيب I( فوق %50

وفقًا لطراز آلية الحاجز المختار، تابع على النحو الموضح 02.
في الرسم البياني:

إليها باألعلى، ارسم  التوصل  التي تم  القيمة  أ - باستخدام 
خًطا رأسيًا إلى أن يعبر المنحنى

يعبر خط  أن  إلى  أفقيًا  خًطا  ارسم  النقطة،  هذه  من   - ب 
“دورات المناورة”

القيمة التي تم الحصول عليها هي العمر االفتراضي المقدر 
لمنتجك

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 10 20 30 4440 50 60 70 4480 90 1000

100.000

200.000

300.000

ci
cl

i d
i m

an
ov

re

400.000

500.000

10 20 30 40 50

Indice di gravosità (%)

60 70 80 90 100

مؤشر الشدة )%(

كة
حر

 ال
ات

ور
د

قائمة الملحقات المتاحة:
- حاجز ألومنيوم مطلي باللون األبيض L4000 ملم  XBA19
- حاجز ألومنيوم مطلي باللون األبيض L5150 ملم  XBA5
- حاجز ألومنيوم مطلي باللون األبيض L4150 ملم  XBA14
- حاجز ألومنيوم مطلي باللون األبيض L3150 ملم  XBA15

WIDE M / WIDE S مصابيح الحاجز -  XBA4
WIDE L مصابيح الحاجز -  XBA6
WIDE L مصابيح الحاجز -  XBA18

- وصلة عامة  XBA9

WIDE M / WIDE S لوحة األساس -  SIA1
WIDE L لوحة األساس -  SIA2

- دعم متنقل  WA12
- تنورة ألومنيوم  WA13

- مرفق دوار  WIA10
- حاجز ملحق  WIA11

- بطاريات طوارئ  PS324
- ملصقات   WA10

- مجموعة مطاطية للحماية من الصدمات  XBA13
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التركيب3

 مهم! قبل تركيب المنتج، راجع قسم ‘التحذيرات’ )في بداية الدليل( والقسم 12 )المواصفات الفنية(.
يوضح الشكل 1 محتويات العبوة )بناًء على الطراز الذي تم شراؤه(: تحقق من أن كل شيء موجود وصحيح.

)L-M-S( WIDE حجرة آلية الحاجز  - أ 
صندوق الخلية الضوئية لحجرة آلية الحاجز  - ب 

صندوق لألجهزة الصغيرة  - ج 
المثبتات  - د 

مفتاح الغلق / التحرير اليدوي  - هـ 

و - غطاء الحاجز + غطاءا تغطية واقيات الصدمات المطاطية )توجد هذه الواقيات في صندوق 
األجهزة الصغيرة(
ز - دعامة الحاجز
ح - لوحة األساس

ط - موصالت الحاجز )WIDE L فقط(
 

WIDE S

WIDE M

WIDE L

1
أ

ب

هـ

هـ

هـ

و

و

و
ط

ز

ز

ز

ح

ح

ح

ج

د

:Nice يوضح الشكل 2 موقع مكونات التركيب المعتاد باستخدام ملحقات

)L-M-S( + الحاجز WIDE أ - آلية الحاجز
ب - الخاليا الضوئية

ج - منشورات للخاليا الضوئية
د - زر اختيار يعمل بمفتاح

هـ - الضوء الوامض
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a d

e

c

c

c

b

b

2

ب

ب

ج

ج

ج

أ

هـ

د

قبل مواصلة التركيب، تحقق من أبعاد التركيب )الشكل 3(:

338 mm

205
mm

420
mm

10
30

 m
m

314 mm

320
mm

205
mm

10
00

 m
m

280
mm

286 mm

178
mm

10
00

 m
m

3WIDE S WIDE M WIDE L

لتركيب الحاجز، اتبع الخطوات التالية:

)مثل 01. المتعددة  النظام  لمكونات  التركيب  موضع  حدد 
الشكل 2(:

- إذا كانت القاعدة غير موجودة، فابدأ من الخطوة 02
- إذا كانت القاعدة موجودة، فابدأ من الخطوة 06

02 06
للكابالت 02. األنابيب  وإعداد  األساس  تجويف  بحفر  قم 

الكهربية: راجع الجدول 3 لمعرفة نوع الكابالت )القسم 4(

0502

286 ملم

ملم
 1

00
0

ملم ملم ملم ملم ملم ملم

ملم
 1

00
0

ملم
 1

00
0

314 ملم
338 ملم
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صامولة 03. باستخدام  األساس  لوح  في  مثبتات   4 بتثبيت  قم 
واحدة من أعلى وواحدة من أسفل

طرف  إلى  تصل  حتى  السفلية  الصامولة  ربط  يجب   
السلك

يتم صب الخرسانة لتثبيت لوح األساس 04.

األساس  لوح  أن  من  تأكد  الخرسانة،  تجف  أن  قبل   
مستٍو تماًما

انتظر إلى أن تجف الخرسانة )تستغرق في العادة أسبوعين 05.
على األقل( ثم أزل الصواميل العلوية األربع في المثبتات

تثبيت حجرة آلية الحاجز06.
أ/ب - قم بفك البراغي وإزالة الغطاء

aج/د - أزل باب الحجرة

b c d

هـ/و - ضع الحجرة وتعقب نقاط تثبيت الفتحات
ز - احفر هذه النقاط على سطح الدعم

ح - أدخل 4 مثبتات توسيع )غير مرفقة مع الجهاز(
ط - اضبط الحجرة وثبتها في موضعها باستخدام الصواميل والحلقات المعدنية )غير مرفقة مع الجهاز(

e fهـ و

gز
iط

بجد
أ
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اضبط اتجاه الحاجز:07.

إذا احتجت إلى حاجز يتجه إلى اليسار والحجرة على اليمين )إعداد المصنع(، فانتقل إلى الخطوة 08 لضبط زنبرك الموازنة )مالحظة: في المصنع، يتم تثبيته على فتحات غير نهائية(

WIDE S WIDE M WIDE L

7A أمتار

  مع الحاجز بعرض 7 م فقط ضع وحدات زنبرك الموازنة كما يظهر في الشكل “أ”

إذا احتجت إلى حاجز يتجه إلى اليمين والحجرة على اليسار فيجب القيام بما يلي:

7A أمتار

WIDE S WIDE M WIDE L

قم بتدوير موصل المحرك 180 درجة )المحرك - الشكل 5( وموصل المفاتيح الحدية )المفتاح الحدي - الشكل 5(

180°

180 درجة180°

180 درجة

أ

أ
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ضبط زنبرك الموازنة، بناًء على الطراز الذي تم شراؤه:08.

 في المصنع، زنبرك الموازنة مثبت في فتحات غير نهائية.
WIDE Sقم بتحريك مرفق زنبرك الموازنة إلى إحدى الفتحات في الذراع األخرى لرافعة الموازنة WIDE )بناًء على الطراز الذي تم شراؤه(

a b

c d

e f

l

90°

g h

i

WIDE S

90 درجة

أ ب

ج د

هـ و

ز ح

ط ل
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WIDE M
WIDE M

a b

c d

e f

l

90°

i

hg

90 درجة

أ ب

ج د

هـ و

ز ح

ط ل
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7 أمتار

7 أمتار

WIDE L
WIDE L

a b

c d

e f

l

90°

g h

i

A

A

 
  مع الحاجز بعرض 7 م فقط ضع وحدات زنبرك الموازنة كما يظهر في الشكل “أ”

أ ب

ج د

هـ و

ز ح

ط ل

90 درجة

أ

أ
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تركيب الحاجز والملحقات:08.
أ - أدخل السنين في موضعهما الصحيح )في عمود المحرك(

ب - ضع الدعامة على عمود التوجيه في وضع “الحاجز الرأسي” وثبتها باستخدام البراغي المحددة وافتح الحلقات المعدنية المجوفة مع التدوير بقوة
ج - ضع غطاء الحاجز وثبته جزئيًا باستخدام 6 براغي

aأ
bبcج

مجموعة حاجز تتكون من قطعة واحدة )كاملة أو مقطوعة(:09.

فقط للطراز WIDE L، ابدأ في التجميع من هذه النقطة:
أ - أدخلهما في الطرف الحر للحاجز )استخدم مطرقة مطاطية( وانتقل إلى الخطوة ‘10’

aأ

مجموعة الحاجز تتكون من قطعتين )كاملة أو مقطوعة(:

 تنبيه - مع الحواجز التي تتألف من قطعتين، يجب أن تثبت القطعة األقصر في الحاجز بالدعامة األلومنيوم.
فقط للطراز WIDE L، ابدأ في التجميع من هذه النقطة:

أ - أدخل الوصلة العامة في األطراف الحرة للحاجزين. مهم: انتبه لتوجه المفصل ألن رؤوس البرغي يجب أن تكون بنفس حجم فتحات الحواجز
ب - قم بفك البراغي الثالثة بقياس متساٍو لتوسيع المفصل داخل الحواجز وتابع من الخطوة ‘10’

aأbب
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أ - قم بتزييت قضيب األلومنيوم بشكل خفيف من كال الجانبين10.
ب - أدخل القطعة األولى من واقي الصدمات المطاطي في الفتحة حتى نهاية طرف الحاجز: قم بهذا اإلجراء على كال الجانبين

aأ

bب

المطاطي  الصدمات  بواقي  الخاص  المفصل  أدخل   - ج 
وكرر األمر مع القطع األخرى

مالحظة - يمكن أن يبرز واقي الصدمات المطاطي لمسافة 
1 سم تقريبًا من طرف الهيكل األلومنيوم

1 cm

c

د - ضع غطاء الحاجز وثبته باستخدام البرغيين المرفقين
هـ - ضع الغطاءين وثبتهما معًا لتغطية واقيات الصدمات 

المطاطية
d e

و - أدخل الحاجز بالكامل في غالف الدعامة حتى يتوقف ثم 
أحكم ربط البراغي الـ 6 بالكامل على الدعامة

f

ج

دهـ

و

1 سم
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إذا كانت هناك حاجة لتركيب أي من الملحقات في الحاجز، فيجب تركيبها عند هذه النقطة: راجع أدلة التعليمات ذات الصلة والقسم 8 )المزيد من التفاصيل( في هذا الدليل11.

اضبط السدادات الميكانيكية للمفاتيح الحدية12.

WIDE S WIDE M WIDE L

اضبط توازن الحاجز وفقًا للطراز الذي تم شراؤه:13.

:WIDE L مهم - اإلصدارات 
WIDE L بحاجز 5 م = يتطلب زنبرك توازن موضوع / مثبت بحيث يضمن التوازن عند زاوية 45 درجة

WIDE L بحاجز 7/6 م = يتطلب زنبركا توازن موضوعان / مثبتان بحيث يضمنان التوازن عند زاوية 45 درجة
أ - تحرير محرك التروس يدويًا

ب - قم بتحريك الحاجز يدويًا إلى حوالي نصف المسافة 
)45 درجة(: إذا ظل الحاجز ثابتًا، فهذا يعني أن التوازن 

صحيح )مسموح بعدم توازن طفيف(.

تحذير - يجب أال تكون حركة الحاجز ثقيلة مطلقًا.

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

أ

45°

20°

60°

45°

ب

 45

درجة 

1 = إذا كان الحاجز يميل إلى االرتفاع إذا لم يكن الحاجز ثابتًا، فانتقل إلى الخطوات التالية: 
2 = إذا كان الحاجز يميل إلى السقوط

a b
WIDE S

WIDE M

WIDE L

a b

45°

1 1
ب

ب

أ

أ

 45
درجة 
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45°

WIDE S
a b

WIDE M
a b

WIDE L

2

فاقفل محرك التروس14.
)على حسب الطراز الذي تم شراؤه(

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

إذا كانت هناك حاجة إلى تركيب أي أجهزة )ملحقات( أخرى في النظام، فيجب تركيبها عند هذه النقطة: راجع أدلة التعليمات ذات الصلة والقسم 8 )المزيد من التفاصيل( في هذا الدليل15.

التوصيالت الكهربية4

 تنبيه! - يجب إجراء كل التوصيالت الكهربية في أثناء إيقاف تشغيل النظام. يمكن أن تؤدي التوصيالت غير الصحيحة إلى التلف واإلصابة.
يوضح الشكل 4 توصيالت التركيب المعتادة؛ ويوضح الشكل 5 التوصيالت التي ستتم في وحدة التحكم.

4.1 - أنواع الكابالت الكهربية: الشكل رقم 4

الجدول 3 - أنواع الكابل الكهربي )راجع الشكل 4(
الحد األقصى للطولنوع الكابلالتوصيل

30 م *x 3 1.5 ملم2الطاقةأ
ب
ج

كابل واحد: x 2 1.5 ملم2وماض مع هوائي
كابل RG58 معزول واحد

10 أمتار
10 أمتار )يوصى بأقل من 5 أمتار(

كابل واحد: x 2 0.25 ملمTX( 2(الخاليا الضوئيةد
)RX( 20.25 ملم x 4 :كابل واحد

30 ملم
30 ملم

20 ملمكابالن: x 2 0.5 ملم2 **المفتاح الرئيسيهـ - و
* يمكن استخدام كابل لمصدر التيار الكهربي أطول من 30 م شريطة أن يحتوي على مقياس أكبر، على سبيل المثال، 3×2.5 ملم2، وأن يتوفر نظام تأريض آمن بالقرب من وحدة التشغيل اآللي.

** يمكن استبدال الكابلين x 2 0.5 ملم2 بكابل واحد x 4 0.5 ملم2.

ب

ب

2
أ

أ

 45 درجة 
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4.2 - توصيالت الكابالت الكهربية: الشكل رقم 5

الجدول 4 - وصف التوصيالت الكهربية )راجع الشكل 5(
الوصفالوظيفةاألطراف

خرج لوصلة المصباح الوامض؛ عندما تكون هناك مناورة جارية، فإن دائرة الوميض تعمل لمدة 0.5 ث وتنطفئ لمدة 0.5 ثمصباح وامض4-3
خرج بقوة 24 فولت من التيار المباشر )-30% + 50%( إلى خدمات الطاقة، بحد أقصى 200 مللي أمبيرالخدمات6-5
يضيء في بداية التشغيل وينطفئ بعد 60 ثانية من االنتهاءمصباح الصالون8-7 
9-7S.C.A.ينطفئ عند انغالق الحاجز ويضيء عندما تتوقف مناورة عندما يكون الحاجز في أي وضع؛ يومض ببطء في أثناء الفتح وبسرعة في أثناء اإلغالق

دخل النوع المغلق عادة )NC( لألجهزة التي تتحكم في أعمال الحجز أو اإليقاف الفوري للمناورة الجاريةإيقاف10-7
دخل النوع المغلق عادة )NC( ألجهزة األمان التي تتصبب في حركة عكسية أو إيقاف إذا تداخلت في أثناء مناورة إغالقصورة11-7
دخل النوع المغلق عادة )NC( ألجهزة األمان التي تتصبب في حركة عكسية أو إيقاف إذا تداخلت في أثناء مناورة فتحصورة 12-72
دخل النوع المفتوح عادة ألجهزة )NO( األمر الذي يؤدي تدخلها إلى فتح أو إغالق بالتسلسل فتح - إيقاف - إغالق - إيقافخطوة بخطوة13-7
دخل النوع المفتوح عادة ألجهزة )NO( األمر الذي يؤدي تدخلها إلى مناورة فتح بالتسلسل: فتح - إيقاف - فتح - إيقافمفتوح 14-7
دخل النوع المفتوح عادة ألجهزة )NO( األمر الذي يؤدي تدخلها إلى مناورة إغالق بالتسلسل إغالق - إيقاف - إغالق - إيقافمغلق15-7

دخل هوائي استقبال الالسلكي: يمكن دمج الهوائي في الضوء الوامض أو تركيبه خارجيًا.هوائي44-43
مالحظة 1: كبديل للطرف 7 )الشائع في كل المدخالت والمخرجات( يمكنك استخدام الطرف 6

مالحظة 2:
• إذا كانت مدخالت التالمس من النوع NC )مغلق عادة( غير مستخدمة، فيجب تركيب وصالت عليها بالطرف 6 أو 7.

• مدخالت التالمس من النوع NO )مفتوح عادة( يجب تركها فارغة إذا لم تكن مستخدمة.
• يجب أن تكون نقاط التالمس في األجهزة المتصلة بوحدة التحكم من النوع الميكانيكي وخالية من الجهد؛ وغير مسموح ألي وصالت لألجهزة التي تُعرف نقاط تالمسها بأنها من األنواع “مجمع 

.”NPN“ أو ”PNP“ مفتوح” أو

التوصيالت األخرى في 
وحدة التحكم

التوصيل باللف الثانوي في المحول- محول مصدر التيار الكهربي
خرج للتوصيل بالمحرك- المحرك

إدخال توصيالت المفاتيح الحدية للفتح واإلغالق- المفتاح الحدي
وصلة ألجهزة استقبال الالسلكي مع موصل SM )مثل OXI وما إلى ذلك(- الالسلكي )للملحقات(
وصلة للبطارية PS324- البطارية )للملحقات(
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PHOTO PHOTO PHOTO2 PHOTO2

+
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PROGRAM SWITCH
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TRIMMER TP FL FRI
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CLOSE
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P.P.

PHOTO2

PHOTO

ALT

LED FCA

1 2 3 4 5 6 7 8 910

15
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9
8

7
6

5
4

3

24 V

PS324

SM

5

AERIAL=هوائيLED PHOTO=للخاليا الضوئية LED مصابيح

PROGRAM SWITCH=مفاتيح صغيرةLED FCC= للمفتاح الحدي LED مصباح
لإلغالق

TRIMMER=أداة التهذيب للضبطLED FCA= للمفتاح الحدي LED مصباح
للفتح

LED OK=OK LED مصباحLIMIT SWITCH=المفتاح الحدي

LED OPEN=OPEN LED مصباحFLASH=مصباح وامض

LED CLOSED=CLOSED LED مصباحFUSE=منصهر

LED P.P.= للتشغيل خطوة LED مصباح
MOTOR )المحرك(=MOTORبخطوة

LED PHOTO2=للخاليا الضوئية LED مصابيح

إلجراء التوصيل الكهربي، اتبع الخطوات التالية مع الرجوع إلى الشكل 5:

أ - قم بإلغاء توصيل صندوق وحدة التحكم من موضعه01.
ب - افتح الصندوق

a

g

b

f

ج - احفر في األقسام المجهزة لتمرير الكابالت02.
الكابالت  أو  المستهدفة  األجهزة  كابالت  اسحب   - د 
ترك  )مع  الفتحة  خالل  من  النظام  في  بالفعل  الموجودة 
باألطراف،  للتوصيل  الكابل(:  إضافيين من  30/20 سم 

راجع الشكل 5

c

d

أ ب

ج

د

+24 فولت
+24 فولت

24 فولت

24 فولت
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هـ - قم أوالً بتوصيل كابل مصدر الطاقة الرئيسي03.

e

N

L

تنبيه! - قبل إغالق الغطاء، قم ببرمجة النظام بالشكل المرغوب فيه: القسم 7

و - أغلق الغطاء بالبرغي الخاص به04.
ز - قم بتوصيل صندوق وحدة التحكم

a

g

b

f

بدء التشغيل اآللي وفحص الوصالت5

5.1 - توصيل التشغيل اآللي بمصدر الطاقة الرئيسي 
 تنبيه! - يجب توصيل التشغيل اآللي بمصدر الطاقة الرئيسي من قبل فني كهرباء خبير وفقًا للوائح المحلية السارية.

تابع كما هو موضح أدناه:
أ - حرر محرك التروس يدويًا حسب الطراز الذي تم شراؤه01.

ب - حرك الحاجز يدويًا إلى نصف المسافة تقريبًا )45 درجة(
ج - أغلق محرك التروس يدويًا

ba cWIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L
45°

د - قم بتوصيل مصدر الطاقة الرئيسي بالتشغيل اآللي02.
هـ - تحقق من أن مصباح OK LED يبدأ في الوميض على فترات منتظمة بمعدل ومضة في الثانية تقريبًا

و - تحقق من أن مصابيح LED الخاصة بالمدخالت بنقاط التالمس من النوع NC تضيء )كل أجهزة السالمة نشطة( ومصابيح LED الخاصة بمدخالت التالمس NO مطفأة )ال يوجد أمر(

LED FCC

LED FCA

OFF

ON

d

g h

e

ON

o

ON

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5

f

LED OK

1 2 3 4 5 6 7 8 910 LED NA

LED NC

i

LED FCC

24 V

LED FCA

24 V

l

FUSEFUSE

24 V

24 V

nm

24 V

24 V

180°OFF

45°

LED FCC

LED FCA

LED FCC

LED FCA

ON

OFF

4

LED FCC

LED FCA

ON

ON

د

أ ب ج

هـ و

و ز

هـ

تشغيل

 45
درجة
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إذا لم يحدث هذا، فافصل مصدر الطاقة الرئيسي فوًرا وتحقق من وصالت األجهزة وكفاءتها بعناية أكبر

تحقق من مالءمة اتجاه المناورة مع مصباحي LED لمفتاحي FCC وFCA الحديين 03.
ز - حرر آلية الحاجز يدويًا

ح - حرك الحاجز يدويًا إلى أقصى وضع لإلغالق وتحقق من أن مصباح FCC LED مطفأ ومؤشر FCA LED مضيء
ط - حرك الحاجز يدويًا إلى أقصى وضع للفتح وتحقق من أن مؤشر FCA LED مطفأ ومؤشر FCC LED مضيء

ل - حرك الحاجز بزاوية 45 درجة وأغلق آلية الحاجز يدويًا

LED FCC

LED FCA
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d

g h

e
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o
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15
14
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10

9
8

7
6

5

f

LED OK

1 2 3 4 5 6 7 8 910 LED NA

LED NC

i

LED FCC

24 V

LED FCA

24 V

l

FUSEFUSE

24 V

24 V

nm

24 V

24 V

180°OFF

45°

LED FCC

LED FCA

LED FCC

LED FCA

ON

OFF

4

LED FCC

LED FCA

ON

ON

مالحظة - لالستفادة من وظيفة اإلبطاء بالفعالية الكبرى، من الضروري تشغيل المفتاح الحدي بزاوية 20 درجة تقريبًا قبل الوصول إلى نقطة التوقف الميكانيكية؛ واضبط الحدبتين 
عند الضرورة لتعيين النقطة المرغوب فيها.

a b

a b e

d

c

c

± 20°

± 20°

LED FCC

LED FCA

ON

OFF

LED FCC

LED FCA

OFF

ON

إذا لم يحدث هذا، فيجب عمل ما يلي:
م - قطع مصدر الطاقة الرئيسية للتشغيل اآللي

ن - تدوير موصل المفتاح الحدي حتى 180 درجة في وحدة التحكم )المفتاح الحدي - الشكل 5(
س - قم بتوصيل مصدر الطاقة الرئيسي بالتشغيل اآللي
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e
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LED FCA
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تحقق من أن اتجاه المناورة متوافق مع األمر المرسل:04.
ع - اضبط كل مفاتيح الترتيب على ‘إيقاف التشغيل’ لتشغيل ‘الضغط باستمرار للتشغيل’

ف - مع وضع الحاجز بزاوية 45 درجة، قدم أمر نبض قصيًرا ألحد األجهزة المتصلة بإدخال ‘الفتح’ )T1 - الشكل 5( وتحقق من أن حركة الحاجز في وضع تشغيل الفتح
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 45 درجة 
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180 درجة 
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االختبار وبدء التشغيل6

تعد هذه أهم المراحل في التشغيل اآللي لضمان أعلى درجات األمان للنظام.
 EN 13241-1 يجب أن تتم على يد فني مؤهل يوافق على تشغيل االختبارات، وفحص الحلول بحثًا عن أي مخاطر قائمة إلى جانب التحقق من االمتثال للوائح والمعايير والقانون: وخاصة متطلبات

.EN 12453 و EN 12445و
يجب اختبار أي معدات تكميلية بشكل منفصل من حيث التشغيل، والتفاعل مع WIDE: راجع أدلة المستخدم المعنية.

االختبارات  - 6.1
وهذا االختبار يمكن إجراؤه ككشف دوري ألجهزة التشغيل اآللي. يتطلب كل مكون من مكونات النظام )الحواف الحساسة والخاليا الكهروضوئية ونقطة التوقف في حاالت الطوارئ وما إلى ذلك( 

مرحلة اختبار محددة. لعمل ذلك، اتبع اإلجراءات الواردة في أدلة التعليمات.
قم بتشغيل االختبار كما يلي:

تأكد من االلتزام بكل المواصفات الواردة في القسم 1 “التحذيرات”01.

تحقق من الموازنة الصحيحة للحاجز: القسم 3 - التركيب )الخطوة 13(02.

تحقق من التشغيل الصحيح للتحرير واإلغالق اليدويين على حسب الطراز الذي تم شراؤه:03.

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

باستخدام محدد المفتاح أو الزر الضغطي لألمر، قم بإجراء بعض االختبارات على الفتح واإلغالق واإليقاف آللية الحاجز وتحقق من أن الحركة توافق األوامر الصادرة: يوصى بإجراء 04.
عدة اختبارات لتقييم حركة الحاجز وما إذا كانت أي أخطاء قد حدثت في التجميع أو التعديل وما إذا كانت هناك أي نقاط معينة لالحتكاك

تحقق من صحة تشغيل كل أجهزة السالمة في النظام )الخاليا الضوئية والحواف الحساسة وما إلى ذلك(: عند تنشيط جهاز، يومض مصباح OK LED في وحدة التحكم مرتين بسرعة؛ 05.
مما يؤكد أن وحدة التحكم قد تعرفت على الحدث.

تحقق من تشغيل الخاليا الضوئية وأي تداخل مع األجهزة األخرى: تحتاج إلى كتلة أو كتلتين 06.
من مادة صلبة )مثل األلواح الخشبية( مقاس x 30 x 70 20 سم. يجب أن تكون هناك ثالثة 
جوانب في كل كتلة من مادة عاكسة )مثل مرآة أو طالء أبيض المع( واحدة لكل بُعد وثالثة 

جوانب من مادة غير شفافة )مثل طالء أسود مطفأ(.
لفحص الخاليا الكهروضوئية الموضوعة على مسافة 50 سم من األرض، يجب وضع الكتلة 
على األرض أو رفعها بمقدار 50 سم الختبار الخاليا الكهروضوئية الموضوعة على بعد 

متر واحد من األرض.
االختبار  كتلة  تكون  أن  فيجب  الكهروضوئية،  الخاليا  من  زوج  على  االختبار  كان  إذا 
موضوعة تحت مركز الحاجز مباشرة بحيث تواجه الجوانب التي يبلغ طولها 20 سم الخاليا 

الضوئية وتتحرك بطول الحاجز بكامله.
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إذا كان الحاجز يتحرك نحو وضع اإلغالق، فتابع كما يلي:
ص - افصل مصدر الطاقة الرئيسي للتشغيل اآللي

ق - قم بتدوير موصل المحرك حتى 180 درجة )المحرك - الشكل 5(
ر - قم بتوصيل مصدر الطاقة الرئيسي بالتشغيل اآللي
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إذا كان االختبار على زوجين من الخاليا الكهروضوئية، فينبغي إجراء الفحص فرديًا على 
كل زوج على حدة أوالً مع استخدام كتلة اختبار ثم تكراره باستخدام كتلتي اختبار.

يجب أن توضع كل كتلة اختبار بشكل جانبي بالنسبة إلى مركز الحاجز، على مسافة 15 سم 
ثم تحريكها بطول الحاجز.

في أثناء هذه الفحوصات، يجب اكتشاف كتلة االختبار بواسطة الخاليا الكهروضوئية في أي 
وضع تكون عليه بطول الحاجز بالكامل.
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أ - تحقق من عدم وجود تداخل بين الخاليا الضوئية وبين األجهزة األخرى:07.
- قاطع المحور البصري الرابط بزوج من الخاليا الضوئية باستخدام أسطوانة )القطر 5 سم 

والطول 30 سم(
- قم بتمرير األسطوانة أوالً بالقرب من خلية اإلرسال الضوئية، ثم بالقرب من خلية االستقبال 

الضوئية وأخيًرا في المركز بين الخليتين الضوئيتين.
ب - تحقق من أن الجهاز يتداخل مع كل الحاالت، بدًءا من الحالة النشطة إلى حالة اإلنذار 

وبالعكس
ج - تحقق من أنه يؤدي إلى اإلجراء المقصود في وحدة التحكم )مثل حركة عكسية في أثناء 

مناورة اإلغالق(.
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تحقق من الحماية من خطر الرفع: في أوضاع التشغيل اآللية بحركة رأسية، يجب التأكد من عدم وجود خطر رفع. قم بتشغيل االختبار كما يلي:08.
- عند نقطة في منتصف الحاجز، قم بتعليق وزن يبلغ 20 كجم )مثل حقيبة حصى(

- أرسل أمر فتح وتحقق من أنه في أثناء المناورة، ال يتجاوز الحاجز ارتفاع 50 سم فوق موضع إغالقه. إذا تجاوز الحاجز هذا االرتفاع، فمن الضروري تقليل قوة التشغيل باستخدام أداة 
التهذيب FL )القسم 7.1(.

تتم الحماية من المواقف الخطرة الناتجة عن حركة الحاجز بتحديد قوة االصطدام، يجب قياس قوة االصطدام )الخطوة 8( وفقًا لمعايير EN 12445، وعند استخدام التحكم في “قوة 09.
المحرك” لمساعدة النظام في خفض قوة االصطدام، فمن الضروري التجريب وفي النهاية معرفة الضبط الذي يحقق أفضل نتائج.

تحقق من فاعلية نظام التحرير اليدوي:10.
أ - ضع الحاجز في وضعه المغلق، وقم بإجراء التحرير اليدوي لمحرك التروس مع التأكد من أنه يحدث بسهولة

ب - تحقق من أن القوة اليدوية لتحريك الحاجز إلى وضع الفتح ال تتجاوز 200 نيوتن )حوالي 20 كجم(؛ يتم قياس القوة بشكل عمودي على الحاجز وعلى مسافة متر واحد من محور التدوير
ج - تحقق من أن مفتاح التحرير اليدوي متاح بالقرب من التشغيل التلقائي.

تحقق من نظام فصل اإلمداد بالطاقة:11.
أ - قم بتشغيل جهاز فصل الطاقة وافصل أي بطاريات احتياطية متاحة

ب - تحقق من أن كل مصابيح LED في وحدة التحكم مطفأة وأن الحاجز يظل ثابتًا عند إرسال أمر
ج - تحقق من كفاءة نظام القفل اليدوي لمنع أي توصيل غير متعمد أو غير مصرح به

6.2 - التجهيز للتشغيل
ال يمكن أن يتم التجهيز للتشغيل إال بعد انتهاء كل مراحل االختبار بنجاح )الجزء 6.1(.

ويمنع منعًا باتًا تنفيذ التجهيز الجزئي أو المؤقت.

قم بإعداد المستندات الفنية الخاصة بالتشغيل التلقائي واحتفظ بها لمدة 10 أعوام على األقل. يجب أن يتضمن ذلك على األقل: الرسم التجميعي للتشغيل اآللي، والمخطط الرسومي لشبكة 01.
أسالك النظام، وتحليل للمخاطر والحلول المتبناة لمواجهتها، وإعالن المطابقة الخاص بجهة التصنيع فيما يتصل بجميع األجهزة التي تم تركيبها )استخدم إعالن المطابقة للوائح االتحاد 

األوروبي المرفق( المرفق، ونسخة من كتيب تعليمات نظام التشغيل التلقائي، وجدول الصيانة
ضع ملصقًا أو لوحة دائمة على آلية الحاجز تحمل تعليمات حول كيفية التحرير اليدوي لمحرك التروس: استخدم األشكال المدرجة في نهاية دليل المستخدم )المرفق القابل للفك(02.
باستخدام المفتاح الرئيسي أو جهاز اإلرسال الالسلكي، اختبر فتح آلية الحاجز وإغالقها وتأكد من أنها تتحرك في االتجاه المقصود03.
قم بتحضير إعالن المطابقة للوائح االتحاد األوروبي CE الخاص بنظام التشغيل اآللي وسلمه إلى المالك04.
قدم دليل المستخدم إلى المالك )المرفق القابل للفصل(05.
ضع جدوالً للصيانة وقدمه إلى المالك06.
قبل التجهيز لتشغيل البوابة، أبلغ المالك كتابيًا بالمخاطر المتبقية على الحاضرين.07.
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البرمجة7

إعدادات المصنع )االفتراضية(

المفاتيح الصغيرة: إيقاف التشغيل
1

ON
OFF

2 3 4 5 6 7 8 9 10

TP أداة التهذيب
)مدة اإليقاف المؤقت(

FL أداة التهذيب
)قوة العمل(

FR أداة التهذيب
)قوة التباطؤ(

I أداة التهذيب
)أمبير التوقف(

7.1 - وحدة التحكم
تحتوي وحدة التحكم على عدة إعدادات من المصنع يمكن إعادة برمجتها: يصف هذا الفصل الوظائف المتاحة وكيفية برمجتها. راجع أيًضا الفصل 8 ‘المزيد من التفاصيل’.

وحدة التحكم مجهزة بمفاتيح صغيرة وأدوات تهذيب )الشكل 4(:

الوصفالرمزاالسم

تنشط وظيفةمفاتيح صغيرة

TP تُستخدم في تعديل معامل ‘مدة اإليقاف المؤقت’: يضبط المدة بين نهاية مناورة فتح وبين بداية مناورة إغالق.أداة التهذيب
فقط إذا كانت وحدة التحكم مبرمجة على وضع التشغيل ‘اآللي’ )الجدول 5(

FL أداة التهذيب
تُستخدم في ضبط معامل ‘قوة العمل’: تضبط الحد األقصى لسرعة الحاجز قبل أن يبدأ الحاجز في مرحلة اإلبطاء وتوجد بين المفتاح الحدي 

وبين السدادة الميكانيكية.
الضبط: يجب تعيينه كي ال يؤدي إلى حركات مهتزة في أثناء التشغيل العادي؛ يجب أن تكون الحركة مستوية قدر اإلمكان.

FR تُستخدم في تعديل معامل ‘قوة التباطؤ’: تضبط سرعة التباطؤ التي يقوم بها الحاجز بين المفتاح الحدي وبين السدادة الميكانيكية.أداة التهذيب
الضبط: يجب تعيينه كي ال يؤدي إلى حركات مهتزة في أثناء التشغيل العادي؛ يجب أن تكون الحركة مستوية قدر اإلمكان.

I أداة التهذيب
تُستخدم في تعديل معامل ‘أمبير التوقف’: تضبط حد التدخل في نظام تتبع العوائق على وحدة التحكم: يتدخل النظام في كل من الفتح واإلغالق.

مالحظة - بما أن المحرك يحتاج إلى المزيد من الطاقة في بداية كل مناورة )المغادرة(، يتم استبعاد ‘نظام تتبع العوائق’. 
الضبط: يجب تعيينه بحيث يتوقف الحاجز أو يعكس مناورته إذا تم اتخاذ إجراء عكسي يمنع حركته

لتقييم أثر عمليات ضبط أداة التهذيب، يوصى بأن تؤدي آلية الحاجز القليل من مناورات الفتح واإلغالق: نفذ هذه العملية يدويًا )اضغط باستمرار للتشغيل(:

اضبط المفاتيح الصغيرة على ‘إيقاف التشغيل’01.

اضبط أدوات التهذيب مؤقتًا:02.
- ‘أمبير التوقف’ و ‘قوة العمل’ = أقصى شوط 

- ‘قوة التباطؤ’ = نصف المسافة
بتشغيل األجهزة المتصلة بإدخاالت خطوة بخطوة وفتح وإغالق، اجعل آلية الحاجز تؤدي بعض مناورات الفتح واإلغالق: تحقق من أن حركة الحاجز تبدأ بمرحلة تسارع تليها سرعة ثابتة 03.

وأنها تبدأ مرحلة التباطؤ قبل 20 بوصة من السدادة الميكانيكية
حرر مفتاح األمر للتوقف الفوري للمناورة: إذا كان إدخال S.S )خطوة بخطوة( يُستخدم كأمر، فإن الحركة األولى بعد السدادة ستكون مناورة فتح04.
اضبط أدوات التهذيب بحيث يكون تشغيل النظام اآللي على النحو المطلوب05.

7.2 - الوظائف القابلة للبرمجة
تحتوي وحدة التحكم على مجموعة من المفاتيح الصغيرة )مفتاح البرنامج - الشكل 5( التي تنشط الوظائف ليتكيف التشغيل اآللي مع احتياجات المستخدم إلى جانب تأمين استخدامها.

تسمح المفاتيح الصغيرة للمستخدم بتحديد أوضاع التشغيل المتعددة وبرمجة الوظائف المطلوبة كما هو موضح في الجدول 5.
لتنشيط / إلغاء تنشيط وظيفة:

عدم التنشيط = ال تعملالتنشيط = تعملالمفاتيح الصغيرة: 1 ... 10

مهم! - بعض الوظائف ضرورية للسالمة؛ احرص على التحقق من الوظيفة األكثر أمانًا.

تشغيل
إيقاف التشغيل
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الجدول 5
الوصفالعمليةالمفتاحان 2-1

إيقاف التشغيل - 
إيقاف التشغيل

يدوي
)اضغط باستمرار للتشغيل(

ال يتم تنفيذ المناورة إال في أثناء نشاط األمر )يتم الضغط على زر الناقل باستمرار للتشغيل(

تشغيل - إيقاف 
التشغيل

يؤدي إرسال أمر إلى تنفيذ مناورة الفتح أو اإلغالق بالكامل.شبه آلي
تنبيه! - إذا حدث في أثناء مناورة اإلغالق أن تدخل أحد األجهزة المتصلة بدخل الصورة، فيتم تنشيط ‘اإلغالق اآللي’ مما يتسبب في عكس 

المناورة )أي فتحها( ثم التوقف المؤقت واإلغالق.
آليإيقاف - تشغيل

)غلق آلي(
يؤدي إرسال أمر إلى إجراء مناورة فتح ثم يتوقف النظام مؤقتًا ثم يتم إجراء مناورة إغالق آليًا.

تنبيه! - إذا حدث في أثناء التوقف المؤقت أن تدخل أحد األجهزة المتصلة بدخل الصورة، فتتم إعادة تعيين المؤقت بقيمة جديدة. - إذا تدخل 
أحد األجهزة المتصلة بدخل ‘التوقف’، فستتم إعادة تعيين وظيفة إعادة اإلغالق واستبدالها بحالة ‘التوقف’.

إذا عادت الطاقة بعد انقطاعها، واكتشفت وحدة التحكم أن الحاجز في وضع الفتح، فإنها تبدأ تلقائيًا مناورة إغالق تسبقها 5 ثواٍن من الوميض آلي + ينغلق دائًماتشغيل - تشغيل
المسبق.

مالحظة - للتشغيل ‘شبه اآللي’ و ‘اآللي’ و ‘اآللي + يغلق دائًما’:
- إذا تم إرسال أمر فتح في وضع الضغط باستمرار للتشغيل، فعندما يصل الحاجز إلى أقصى فتح، يظل محتجًزا إلى حين تحرير زر األمر ثم سيؤدي مناورة اإلغالق

- إذا تم إرسال أمر إغالق في وضع الضغط باستمرار للتشغيل، فعندما يصل الحاجز إلى أقصى إغالق، يظل محتجًزا إلى حين تحرير زر األمر ثم يمكن إجراء مناورة فتح
الوصفالعمليةمفتاح 3

تشغيل
مشترك

)غير متاح في الوضع 
اليدوي(

- عند إرسال أمر “خطوة بخطوة” ويبدأ الحاجز في الفتح، ال يمكن إيقافه بواسطة أي أمر “خطوة بخطوة” أو “فتح” يتم إرساله بالالسلكي 
إلى أن تكتمل المناورة.

- وعلى العكس، عند إغالق الحاجز، فسيؤدي أمر خطوة بخطوة جديد إلى التوقف وعكس الحركة.
معطلإيقاف التشغيل

الوصفالعمليةمفتاح 4
تشغيل

دورة خطوة بخطوة
فتح - إغالق - فتح - إغالق

فتح - إيقاف - إغالق - إيقافإيقاف التشغيل
الوصفالعمليةمفتاح 5

تشغيل
قبل الوميض

عند إرسال أمر، يبدأ المصباح الوامض في الوميض وبعد 5 ثواٍن )ثانيتين في الوضع اليدوي(، تبدأ الحركة.
معطلإيقاف التشغيل

الوصفالعمليةمفتاح 6
المصباح الوامض أيًضا عند تشغيل

التوقف المؤقت
يظل المصباح الوامض نشًطا طوال المناورة وكذلك في أثناء التوقف المؤقت لتوضيح أن هناك مناورة إغالق على وشك الحدوث.

ال يظل المصباح الوامض نشًطا إال في أثناء المناورة )الفتح أو اإلغالق(إيقاف التشغيل
الوصفالعمليةمفتاح 7

أغلق بعد ‘الصورة’ فوًرا تشغيل
)فقط إذا تم التعيين على 

وضع التشغيل ‘اآللي’(

عند التعيين على وضع التشغيل اآللي، يظل الحاجز في وضع الفتح للمدة المطلوبة فقط لمرور المركبات أو المشاة عبره؛ والحقيقة أنه عند 
تجاوز أجهزة سالمة الصورة، تتوقف المناورة وتبدأ مناورة إغالق تلقائيًا بعد 5 ثواٍن.

معطلإيقاف التشغيل
الوصفالعمليةمفتاح 8

تشغيل
سالمة ‘الصورة’ أيًضا في 

الفتح

- يؤدي تدخل جهاز السالمة أيًضا إلى انقطاع المناورة في أثناء الفتح.
- عند التعيين على الوضعين ‘شبه آلي’ أو ‘آلي’، تبدأ مناورة الفتح مرة أخرى بمجرد تجاوز أجهزة السالمة.

يؤدي تدخل جهاز السالمة إلى انقطاع مناورة اإلغالق.إيقاف التشغيل
الوصفالعمليةمفتاح 9

اتجاه تشغيل في  المرور  مصباح 
واحد

يتحكم خرج .S.C.A في تشغيل مصباح المرور في اتجاه واحد:
- مصباح المرور مطفأ = عند إغالق الحاجز أو في أثناء إغالقه

- مصباح المرور مضيء = عند فتح الحاجز أو في أثناء فتحه
 يوضح هذا حالة الحاجز.S.C.Aإيقاف التشغيل

الوصفالعمليةمفتاح 10
مصباح المرور في كال تشغيل

االتجاهين
وظيفة للتحكم في تدفق المركبات في االتجاهين باستخدام العبور المتحكم به من آلية الحاجز. يمكن تعيين أمر فتح مختلف لكل اتجاه مرور: 

‘.S. S’ إلدخال ‘.S.S 2’ )إدخال ‘فتح’( للمغادرة.
يجب تركيب مصباحي مرور باللونين ‘األحمر’ و ‘األخضر’ وتوصيلهما مع مخرجات ‘.S.C.A’ و ‘مصباح الصالون’:

- أمر ‘.S.S’ لإلدخال، وتمكين مخرج ‘SCA’ = ضوء أخضر عند الدخول وضوء أحمر عند الخروج.
- أمر ‘.S.S 2’ لإلدخال، وتمكين مخرج ‘مصباح الصالون’ = ضوء أخضر عند الخروج وضوء أحمر عند الدخول.

الفتح: يظل الضوء نشًطا طوال التشغيل والتوقف المؤقت الالحق.
اإلغالق: المصباحان ‘األخضر’ و ‘األحمر’ نشطان في الوقت نفسه والنتيجة هي ضوء بلون ‘أصفر’ لإلشارة إلى أنه ال يوجد حق عبور معين
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تفاصيل أخرى8

8.1 - توصيل جهاز االستقبال الالسلكي
تتسم وحدة التحكم بموصل من نوع SM لالتصال بأجهزة االستقبال من نوع SMXI، و SMXIS، و OXI، أو أجهزة االستقبال الالسلكية المماثلة )غير مرفق مع المنتج(.

يوضح الجدول 6 اإلجراءات التي تتم بواسطة وحدة التحكم وفقًا للمخرجات المفعلة أو األوامر المرسلة من خالل جهاز االستقبال الالسلكي.
لتوصيل جهاز االستقبال الالسلكي، راجع الشكل 6.

6
الجدول 6

وصف األمر مخرج 

خطوة بخطوة1

إيقاف2

مفتوح3

مغلق4

8.2 - طاقة األجهزة الخارجية
لتوفير الطاقة لألجهزة الخارجية )جهاز استقبال السلكي أو إضاءة خلفية لمفتاح رئيسي(، يمكنك توصيل الجهاز بوحدة التحكم في المنتج كما هو موضح 

في الشكل أدناه.

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5

24 V     (30 Vac max)
0

يساوي جهد مصدر الطاقة 24 فولت  -30% إلى +50% بحد أقصى 200 مللي أمبير من التيار الكهربي المتاح.

العمليةضوء أخضرضوء أحمر
الحاجز مغلق - ال يوجد مرور في أي من االتجاهينإيقاف التشغيلإيقاف التشغيل
الحاجز مفتوح - بدون عبورتشغيلإيقاف التشغيل

الحاجز مفتوح - العبور مشغولإيقاف التشغيلتشغيل
الحاجز يغلق أو ال يتم التحكم في المرورتشغيلتشغيل

تستطيع مخرجات ‘.S.C.A’ و ‘مصباح اإلذن’ التحكم في المصابيح الصغيرة ذات التيار المباشر 24 فولت )الحد األقصى لإلجمالي 10 
وات للخرج(. إذا كنت بحاجة إلى استخدام مصابيح ذات جهد كهربي أعلى، فيجب أن تستخدم مرحالت مدارة بواسطة المخرجات في وحدة 

التحكم والتي تتحكم بدورها في مصابيح المرور.

S.C.A (9)
S.C.A (9)

R

V

R

ENTRAWIDE

COMANDO
CON P.P.

ESCE

V

COMANDO
CON P.P.2

دخول

خروج

S.S.2 أمر مع

S.S. أمر مع
ز

ز

ص

ص

مصباح المرور معطل: يستخدم .S.C.A ومصباح الصالون إعدادات المصنع.S.C.A ومصباح المصباحإيقاف التشغيل

WIDE

24 فولت 
0

)9( S.C.A.
)9( S.C.A.
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8.3 - توصيل مصابيح الحاجز

 مهم! - راجع دليل تعليمات كابل المصباح للتحقق من تفاصيل التحذير.01.
تابع على النحو الموضح في الصورة أدناه:

WIDE L

WIDE S
WIDE M

a

b

c d

STOP

MANUAL

RED

BLACK

FUSE

8
7

6
5

4
3

8.4 - توصيل الخاليا الضوئية في آلية الحاجز )الحجرة(
يمكنك تركيب الخلية الضوئية لإلرسال أو االستقبال داخل حجرة آلية الحاجز في المساحة المتوفرة.

تابع على النحو الموضح في الصورة أدناه:01.
أ - أزل بطاقة الخلية الضوئية من صندوقها عن طريق رفعها باستخدام مفك براغي. تنبيه! - ال تتلف المكونات الكهربية الداخلية

ب - افتح الصندوق المجهز للخاليا الضوئية التي في صندوق أجزاء األجهزة الصغيرة

أ ب

ج - قم بتثبيت البطاقة في أسفل الصندوق
د - اصنع فتحة عبر المطاط المجهز لمرور الكابل الكهربي 

هـ - قم بتوصيله ببطاقة الخلية الضوئية )راجع أيًضا الشكل 5 - القسم 4(

هـدج

RX TXاالستقبال اإلرسال

أ

ب

ج د

أحمر

أسود

يدوي

إيقاف

منصهر
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و - أغلق الصندوق بغطاء يحجب المطاط بداخل حاويته
ز - اربط الصندوق فوق العدسات داخل الحجرة مع تمريره من أعلى إلى أسفل

و ز

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالخاليا الكهروضوئية.

)PS324 8.5 - توصيل البطارية االحتياطية )الطراز
تم تصميم آلية حاجز الطريق لتستوعب البطارية االحتياطية طراز PS324 )غير مرفقة( بحيث في حالة انقطاع التيار، تقدم الطاقة إلى التشغيل اآللي لوقت محدد )راجع دليل تشغيل البطارية(.

 تنبيه! - يجب عدم توصيل البطارية االحتياطية إال بوحدة التحكم بعد استكمال كل مراحل التركيب والبرمجة ألن البطارية مخصصة لتوفير الطاقة في حالة الطوارئ.
لتركيب البطارية االحتياطية، اتبع الخطوات التالية:

تابع على النحو الموضح في الصورة أدناه:01.

a b

l

f g h

c

i

e d
OFF

m

ON

أ ب ج

هـد
إيقاف التشغيل

a b

l

f g h

c

i

e d
OFF

m

ON

و ز ح

a b
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ط
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استكشاف األخطاء وإصالحها بشكل أساسي...10

في حالة التعطل بسبب مشكالت في أثناء تركيب األجزاء أو تعطلها، راجع الجدول 6: 

الجدول 6
OK LED الحلالمشكلةمصباح

د سبب العطل العطلإيقاف التشغيل تأكد من وجود مصدر تيار كهربي، وتحقق من عدم احتراق المنصهرات، وحّدِ
عند الضرورة، ثم استبدل ما يلزم بمنصهرات لها نفس الخصائص.

ب إيقاف تشغيل وحدة التحكم لبضع ثواٍن؛ وفي حالة استمرار المشكلة، عطل خطيرتشغيل  يوجد عطل خطير؛ جّرِ
فإن ذلك يعني وجود عطل ويجب استبدال لوحة الدوائر الكهربية

التشغيل العادي لوحدة التحكمال توجد أي مشكالتوميض كل ثانية
يُعد هذا األمر طبيعيًا عندما يوجد تغيير في أحد اإلدخاالت: يتم تلقي أمر “خطوة بخطوة” أو تغيرت حالة المدخالتومضتان سريعتان

“فتح” أو “إغالق” أو “توقف” أو “صورة / صورة 2” أو أمر ما من جهاز بث الالسلكي
STOP LED الحلالمشكلةمصباح

تحقق من األجهزة المتصلة بإدخال STOP )اإليقاف(تداخل أحد األجهزة المتصلة بإدخال STOP )اإليقاف(إيقاف التشغيل
إدخال اإليقاف نشطال توجد أي مشكالتتشغيل

FOTO LED الحلالمشكلةمصباح
تحقق من األجهزة المتصلة بإدخال PHOTO )صورة(تداخل أحد األجهزة المتصلة بإدخال PHOTO )صورة(إيقاف التشغيل

إدخال الصورة نشطال توجد أي مشكالتتشغيل
LED 2 PHOTO الحلالمشكلةمصباح

2 إيقاف التشغيل  PHOTO بإدخال  المتصلة  األجهزة  أحد  تداخل 
)الصورة 2(

تحقق من األجهزة المتصلة بإدخال PHOTO 2 )الصورة 2(

إدخال الصورة 2 نشطال توجد أي مشكالتتشغيل
مصباح LED للتشغيل خطوة 

بخطوة
الحلالمشكلة

إدخال “خطوة بخطوة” غير نشطال توجد أي مشكالتإيقاف التشغيل
من الطبيعي أن يكون أحد األجهزة المتصلة بإدخال “خطوة بخطوة” نشًطاتداخل المدخل خطوة بخطوةتشغيل

الحلالمشكلةمصباح LED OPEN )مفتوح(
اإلدخال “مفتوح” غير نشطال توجد أي مشكالتإيقاف التشغيل

من الطبيعي أن يكون أحد األجهزة المتصلة بإدخال “فتح” نشًطاتداخل اإلدخال “فتح”تشغيل
الحلالمشكلةمصباح LED CLOSE )مغلق(

اإلدخال “إغالق” غير نشطال توجد أي مشكالتإيقاف التشغيل
من الطبيعي أن يكون أحد األجهزة المتصلة بإدخال “إغالق” نشًطاتداخل اإلدخال “إغالق”تشغيل

التخلص من المنتج9

هذا المنتج هو جزء ال يتجزأ من نظام التشغيل اآللي، ومن ثم يجب التخلص منه مع نظام التشغيل اآللي.
كما هو الحال بالنسبة للتركيب، وفي نهاية العمر االفتراضي للمنتج، يجب إجراء عمليات التفكيك والتجريد من قبل طاقم مؤهل.

هذا المنتج مصنوع من أنواع مختلفة من المواد، وبعضها يمكن إعادة تدويره في حين يجب أن يتم التخلص من بعضها اآلخر. اطلب معلومات عن نظم إعادة التدوير والتخلص من المنتج التي وضعتها 
اللوائح المحلية في منطقتك لهذه الفئة من المنتجات.

 تنبيه! – قد تحتوي بعض أجزاء المنتج على مواد ملوثة أو خطرة قد تشكل خطًرا جسيًما على البيئة والصحة عند التخلص منها في البيئة.
كما هو واضح من الرمز، يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية. قم بفرز المواد التي ستتخلص منها، وفقًا لألساليب التي وضعتها التشريعات الحالية في منطقتك، أو 

أعد المنتج إلى تاجر التجزئة عند شراء منتج مكافئ.

 تنبيه! – قد تتضمن التشريعات المحلية تطبيق غرامات كبيرة في حال التصرف في المنتج على نحو غير سليم.

 تنبيه! – قد تحتوي البطاريات، حتى في حالة تفريغ شحنها، على مواد ملوثة، وبالتالي يجب أال يتم التخلص منها في نقاط جمع النفايات العادية. بل يجب التخلص منها 
وفقًا ألساليب جمع النفايات المنفصلة على النحو الموافق مع المعايير المحلية الحالية.
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المواصفات الفنية11

 جميع الخصائص الفنية المنصوص عليها هنا تشير إلى أن تكون درجة حرارة الغرفة من 20 درجة مئوية )± 5 درجات مئوية(. • تحتفظ شركة .Nice S.p.A بالحق في تطبيق تعديالت على 
المنتج في أي وقت أينما يكون ذلك ضروريًا، مع الحفاظ على نفس االستخدامات والوظائف المستهدفة.

WIDES - WIDESIWIDEM - WIDEMIWIDEL - WIDELI
آلية حاجز الطريق الكهروميكانيكية لالستخدام السكني والعام والصناعيالنوع

230 فولتالجهد الكهربي االسمي
60/50 هرتزالتردد االسمي

360 وات300 وات300 واتأقصى قدر من الطاقة
1.2 أمبير1.1 أمبير1 أمبيراالمتصاص

5 ثواٍن3.5 ثواٍن4 ثواٍنالحد األدنى لوقت الفتح
200 نيوتن متر140 نيوتن متر100 نيوتن مترعزم الدوران االسمي

200 دورة / الساعة300 دورة / الساعة100 دورة / الساعةدورة العمل
نعم - البطارية االحتياطية للطراز PS324مصدر الطاقة في حالة الطوارئ

المصدر الطاقة الكهروضوئية
لمصباح وامض واحد طراز ML24 أو ML24T )طاقة المصباح القصوى = 25 وات(مخرج فالش

خرج المصباح بطاقة تيار مباشر 24 فولت: الطاقة القصوى = 10 وات(خرج مصباح الصالون
S.C.A. خرج المصباح بطاقة تيار مباشر 24 فولت: الطاقة القصوى = 10 وات(إخراج

لنقاط التالمس المغلقة عادةدخل إيقاف
لنقاط التالمس المفتوحة عادةدخل “خطوة بخطوة” 

لنقاط التالمس المفتوحة عادةدخل الفتح
لنقاط التالمس المفتوحة عادةدخل اإلغالق

موصل SM ألجهزة االستقبال SMXI و SMXIS و OXI و OXITموصل الترددات الالسلكية
Ω 50 لطراز RG58 أو كابل من نوع مماثلمدخل هوائي الترددات الالسلكية

باستخدام أدوات التهذيب )الفقرة 7.1( والمفاتيح الصغيرة )مفتاح البرنامج - الفقرة 7.2(الوظائف القابلة للتعديل
االستخدام في األجواء الحمضية أو المالحة أو القابلة 

اللالنفجار

-20 درجة مئوية ... +50 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل
IP 54فئة الحماية 
H 1000 × 178 × 280H 1000 × 205 × 320H 1030 × 205 × 420األبعاد )ملم(

54 كجم46 كجم40 كجمالوزن

WIDES/V1 - WIDESI/V1WIDEM/V1 - WIDEMI/V1WIDEL/V1 - WIDELI/V1
آلية حاجز الطريق الكهروميكانيكية لالستخدام السكني والعام والصناعيالنوع

120 فولتالجهد الكهربي االسمي
60/50 هرتزالتردد االسمي

360 وات300 وات300 واتأقصى قدر من الطاقة
2.4 أمبير2.2 أمبير2 أمبيراالمتصاص

5 ثواٍن3.5 ثواٍن4 ثواٍنالحد األدنى لوقت الفتح
200 نيوتن متر140 نيوتن متر100 نيوتن مترعزم الدوران االسمي

200 دورة / الساعة300 دورة / الساعة100 دورة / الساعةدورة العمل
نعم - البطارية االحتياطية للطراز PS324مصدر الطاقة في حالة الطوارئ

المصدر الطاقة الكهروضوئية
لمصباح وامض واحد طراز ML24 أو ML24T )طاقة المصباح القصوى = 25 وات(مخرج فالش

خرج المصباح بطاقة تيار مباشر 24 فولت: الطاقة القصوى = 10 وات(خرج مصباح الصالون
S.C.A. خرج المصباح بطاقة تيار مباشر 24 فولت: الطاقة القصوى = 10 وات(إخراج

لنقاط التالمس المغلقة عادةدخل إيقاف
لنقاط التالمس المفتوحة عادةدخل “خطوة بخطوة” 

لنقاط التالمس المفتوحة عادةدخل الفتح
لنقاط التالمس المفتوحة عادةدخل اإلغالق

موصل SM ألجهزة االستقبال SMXI وSMXIS وOXI وOXITموصل الترددات الالسلكية
Ω 50 لطراز RG58 أو كابل من نوع مماثلمدخل هوائي الترددات الالسلكية

باستخدام أدوات التهذيب )الفقرة 7.1( والمفاتيح الصغيرة )مفتاح البرنامج - الفقرة 7.2(الوظائف القابلة للتعديل
االستخدام في األجواء الحمضية أو المالحة أو القابلة 

اللالنفجار

-20 درجة مئوية ... +50 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل
IP 54فئة الحماية 
H 1000 × 178 × 280H 1000 × 205 × 320H 1030 × 205 × 420األبعاد )ملم(

54 كجم46 كجم40 كجمالوزن
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جدول الصيانة
تنبيه! - يجب أن يقوم فنيون مؤهلون بكل أعمال الصيانة في هذا النظام، بشكل يمتثل تماًما 
لمعايير السالمة التي تنص عليها القوانين السارية وتعليمات السالمة الواردة في القسم 1 - - 

“احتياطات وتحذيرات السالمة العامة” الموجودة في بداية هذا الدليل.
الدوري  بالفحص  فالقيام  آلية حاجز الطريق هذه صيانة خاصة، ومع ذلك،  وعامة، ال تتطلب 

يضمن كفاءة النظام والتشغيل الصحيح لنظم األمان التي تم تركيبها.
لصيانة األجهزة المضافة إلى آلية حاجز الطريق، اتبع البنود الواردة في جداول الصيانة ذات 

الصلة.
كقاعدة عامة، يوصى بإجراء فحص دوري كل 6 أشهر أو 50,000 مناورة.

يرجى مالحظة أنه حتى في حالة انكسار الزنبرك، ال تزال آلية حاجز الطريق متوافقة مع الشرط 
.EN 12604:2000 في 4.3.4 من المعيار

• ينبغي أن يتم فحص نظام موازنة الحاجز مرتين سنويًا على األقل. ويفضل عمل ذلك عند تغيير 
المواسم.

يجب إجراء عمليات الفحص واالستبدال هذه على فترات الصيانة المحددة في الجدول:
افصل جميع مصادر التيار الكهربي.  1

تحقق من عدم وجود أي تلف في المكونات التي تشكل آلية الحاجز، مع االنتباه بشكل خاص   2
المعايير  الهيكلية. واستبدل أي أجزاء تكون دون  تأكسد في األجزاء  أو  تآكل  لعدم وجود 

المطلوبة.
تحقق من أن توصيالت البراغي مثبتة بإحكام )خصوًصا تلك الخاصة بزنبرك التوازن(  3

البرغي  ربط  أحكم  الخرج.  قضيب  وبين  التوازن  عتلة  بين  فرجة  وجود  عدم  من  تحقق   4
المركزي عند الضرورة.

قم بتشحيم الرأس الدوار لزنبرك التوازن وأداة التثبيت السفلية.  5
في اإلصدار WIDEL، تحقق من الغلق التام بين قطاعي الحاجز. اضبط براغي التوسع عند   6

الضرورة.
ضع الحاجز في وضع منتصب وتحقق من أن الرقعة التي بين ملفات زنبرك التوازن ثابتة   7

دون تشوهات.
الفتح  معوقات خالل  أي  إلى  باإلضافة  منه  وتحقق  للحاجز  الصحيح  التوازن  بتحرير  قم   8

واإلغالق اليدوي.
أعد اإلغالق وأجر االختبار.  9

تحقق من الحماية من أي خطر رفع: في أوضاع التشغيل التلقائي بحركة رأسية، يجب أن   10
تضمن أنه لم يعد هناك خطر رفع. يمكن إجراء هذا االختبار كالتالي: قم بتعليق وزن يبلغ 20 
كجم )مثل حقيبة حصى( في منتصف طول الحاجز؛ وأصدر أمًرا بمناورة فتح، وتحقق من أن 
الحاجز في أثناء المناورة، ال يتجاوز ارتفاع 50 سم فوق موضع إغالقه. إذا تجاوز الحاجز 

هذا االرتفاع، فمن الضروري تقليل قوة التشغيل باستخدام أداة التهذيب FL )القسم 7.1( 

تتم الحماية من المواقف الخطرة الناتجة عن حركة الحاجز بتحديد قوة االصطدام، يجب قياس   11
قوة االصطدام وفقًا لمعايير EN 12445، وعند استخدام “قوة المحرك” لمساعدة النظام في 
خفض قوة االصطدام، فمن الضروري التجريب وفي النهاية معرفة الضبط الذي يحقق أفضل 

نتائج.
تحقق من فاعلية نظام التحرير اليدوي: أ - قم بوضع الحاجز في وضعه المغلق وإجراء   12
التحرير اليدوي لمحرك التروس )راجع الفقرة 3.6( مع التأكد من أنه يحدث بدون صعوبات. 
تحقق من أن القوة اليدوية لتحريك الحاجز إلى وضع الفتح ال تتجاوز 200 نيوتن )حوالي 
20 كجم(؛ يتم قياس القوة بشكل عمودي على الحاجز وعلى مسافة متر من محور التدوير. 

وأخيًرا تحقق من أن مفتاح التحرير اليدوي متاح بالقرب من التشغيل اآللي.
بطاريات  أي  وافصل  الطاقة  بتشغيل جهاز فصل  قم  بالطاقة:  اإلمداد  نظام فصل  افحص   13
احتياطية متاحة؛ وتحقق من أن كل مصابيح LED في وحدة التحكم مطفأة وأن الحاجز يظل 
ثابتًا عند إرسال أمر. تحقق من كفاءة نظام اإلغالق لمنع أي توصيل غير مقصود أو غير 

مصرح به.

جدول الصيانة
)WIDE يُمنح للمستخدم النهائي لطراز(

سجل الصيانة
مهم – قبل تقديم سجل الصيانة هذا إلى مالك آلية التشغيل اآللي، احرص على ملء كل الفجوات بالمعلومات المطلوبة.

يجب أن يحتوي هذا السجل على قائمة بكل نشاطات الصيانة وأعمال اإلصالح واالستبدال في التشغيل اآللي. يجب تحديث السجل في كل مرة يتم فيها تنفيذ العمل ويجب تخزينه بعناية بحيث يكون 
متاًحا ألي فحوصات قد تفرضها السلطات المعنية.
يشير سجل الصيانة هذا إلى التشغيل اآللي التالي:

الطراز: WIDE - الرقم المسلسل: ......................................... تاريخ التركيب ................................, - عند ...............................................................................

تعد الوثائق المرفقة طيه جزًءا من سجل الصيانة:
1( - جدول الصيانة

............................................................................................ - )2

............................................................................................ - )3

............................................................................................ - )4

............................................................................................ - )5

............................................................................................ - )6

ووفقًا للمستند المرفق “جدول الصيانة”، ينبغي أن تتم عمليات الصيانة في الفترات الزمنية التالية: كل 6 أشهر أو كل 50,000 دورة مناورة، أيهما يحدث أوالً.
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كتيب التشغيل
)يُمنح للمستخدم النهائي(

قبل استخدام التشغيل اآللي للمرة األولى، احرص على أن يشرح مسؤول التركيب 
مصادر المخاطر المتبقية واهتم بقراءة دليل اإلرشادات. احتفظ بهذا الدليل للرجوع 

إليه مستقبالً واحرص على منح المالك الدليل الجديد لنظام التشغيل اآللي.
تنبيه! - نظام التشغيل اآللي هو جهاز يدعمك؛ وقد يؤدي االستخدام غير الواعي 

أو غير المالئم إلى مواقف خطيرة:
– ال تقم بتنشيط عناصر التحكم في نظام التشغيل اآللي في حالة وجود حيوانات 

أو أي أجسام في نطاق عمله.
– ال تلمس أجزاء نظام التشغيل اآللي في أثناء تحرك الحاجز!

– يُسمح بالعبور فقط اذا كان الحاجز مفتوًحا تماًما وثابتًا! 
السالمة •  من  مرتفعة  مستويات  لضمان  اآللية  التشغيل  نظم  تصميم  تم  األطفال: 

أو  أشخاص  وجود  حالة  في  الحركة  تمنع  تتبع  بأجهزة  مجهزة  وهي  واألمان، 
أجسام في الطريق مما يضمن التنشيط اآلمن والموثوق فيه. إال أنه يوصى دائًما 
بضمان عدم لعب األطفال بجوار النظام لتجنب التنشيط غير المقصود ويجب أن 

تظل عناصر التحكم عن بُعد بعيًدا عن متناولهم. فهو ليس لعبة!
هذا المنتج غير مخصص لالستخدام بواسطة األشخاص، بما في ذلك األطفال، • 

الذين يعانون من قصور في القدرات البدنية أو الشعورية أو الذهنية، أو الذين 
يفتقرون للخبرة أو المعلومات الضرورية، ما لم يتم تدريبهم على استخدام هذا 

المنتج، واإلشراف عليهم، بواسطة شخص مسؤول عن سالمتهم.
األعطال: بمجرد أن تالحظ وجود عطل أو تشغيل غير طبيعي، قم بفصل مصدر • 

الطاقة عن النظام وتنشيط التحرير اليدوي. ال تحاول إصالح النظام بنفسك، لكن 
بمجرد  يدويًا  الباب  تشغيل  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي  التركيب.  بمسؤول  اتصل 
فصل تعشيق محرك التروس كما هو موضح أدناه. في حالة األعطال أو انقطاع 
مسؤول  انتظار  أثناء  في  اآللي  التشغيل  نظام  استخدام  يمكن  يزال  ال  التيار، 
يكن  لم  لو  حتى  الكهربي  التيار  الستعادة  أو  للنظام  الصيانة  إلجراء  التركيب 
هناك نظام بطارية احتياطية. يجب عليك إجراء التحرير اليدوي لمحرك التروس 
وتحريك  التروس(  لمحرك  اليدويان  واإلغالق  التحرير   -  9 الخطوة  )راجع 

الحاجز يدويًا كالمطلوب.
التشغيل اآللي بأسرع ما •  ل أجهزة السالمة، فيجب إصالح نظام  تعّطِ في حالة 

يمكن.
على •  تعديلها  أو  المعلمات  برمجة  أو  النظام  على  تعديالت  إجراء  إلى  تعمد  ال 

أي حال، حتى وإن كنت ترى أنه يمكنك القيام بذلك: ذلك أن فني التركيب هو 
الشخص المسؤول عن النظام.

إصالح •  عمليات  وأي  الدورية  الصيانة  وعمليات  النهائي  االختبار  توثيق  يجب 
بواسطة الشخص الذي قام بإجرائها؛ ويجب أن تبقى هذه الوثائق في عهدة مالك 
النظام. الوظيفة الوحيدة التي يمكن أن يقوم بها المستخدم والتي نوصي بعملها 
بانتظام هي تنظيف عدسات الخلية الضوئية وألواح زجاج نظام التشغيل اآللي. 
نظام  تحرر  أن  تذكر  الحاجز،  آلية  بتنشيط  األشخاص  أحد  قيام  دون  للحيلولة 
قليالً  مبتلة  قماش  قطعة  إال  تستخدم  ال  أدناه(.  موضح  هو  )كما  اآللي  التشغيل 

للتنظيف.
التخلص من الجهاز: بعد انتهاء العمر التشغيلي للنظام اآللي، تأكد من أن عملية • 

التخلص من الجهاز تتم بواسطة أشخاص مؤهلين، كما يجب إعادة تدوير المواد 
أو التخلص منها وفقًا للوائح محليًا.

تحرير وقفل محرك التروس يدويًا: محرك التروس مزود بنظام ميكانيكي يسمح • 
بالفتح واإلغالق اليدوي للحاجز. يجب إجراء هذه العمليات في حالة انقطاع التيار 

أو حدوث أعطال للنظام.
 

تحرير محرك التروس يدويًا )حسب الطراز الذي تم شراؤه(  -

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L)إغالق محرك التروس يدويًا )حسب الطراز الذي تم شراؤه -

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L

WIDE S

WIDE M WIDE L



www.niceforyou.com

ID
V0

38
4B

04
M

M
_2

0-
08

-2
01

8_
D

IG
IT

AL
 V

ER
SI

O
N

Nice S.p.A.
Via Callalta, 1

Oderzo TV Italy 31046
info@niceforyou.com


