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

 ةقيثولا هذه يف حضوملا جتنملا ىلع دودحلا ىصقأ ىلإ قبطنتو حئاوللا نم ًةرشابم ةدمتسم ةيلاتلا تاريذحتلا 
اًريطخ اًررض ببسي دق ميلسلا ريغ بيكرتلا نأل ؛اًديج تاميلعتلا عيمج ةاعارم كيلع .ةمالسلل ةمهم تاميلعتهيبنت
تاميلعتلا هذه نيزختب مق .ةيصخشلا ةمالسلا نامضل تاميلعتلا هذهل لاثتمالا مهملا نم .ةمالسلل ةمهم تاميلعتهيبنت

َّجوملا ءزجلل يلآلا ليغشتلل اًبسانم جتنملا اذه ناك اذإ امم صاخ هجوب ققحتو ،“ةينفلا جتنملا تافصاوم” نم ققحت ،بيكرتلا ءدب لبق • لمكت الو فقوتف ،بسانم ريغ ناك اذإف .بسانم ريغ مأ ه
بيكرتلا

“ليغشتلل زيهجتلاو رابتخالا” لصف يف ددحملا وحنلا ىلع هزيهجت مت اذإ الإ جتنملا مادختسا نكمي نل•
يتلاو ،ليغشتلا تالآب ةصاخلا لوعفملا ةيراسلا تاهيجوتلا اهحرطت يتلا ةقسنملا ريياعملل لاثتمالا عم يلآلا ليغشتلا ماظن ذيفنت متي نأ بجي ،ةرداصلا ةيبوروألا نيناوقلا ثدحأل اًقبط هيبنت

ليغشتلل زيهجتلاو ،جتنملا رابتخا ىلع ةوالع ،ةيسيئرلا ةيئابرهكلا تاليصوتلاب ةقلعتملا تايلمعلا عيمج نإف ،اذه ىلع ًءانبو .يلآلا ليغشتلل ةضرتفملا ةقباطملا نع نالعإلاب حمست 
!رهامو لهؤم ينف الإ اهيدؤي الأ بجي ،ةنايصلاو

اهل ةدعملا ةيقيبطتلا تالامعتسالل ةبسانمو ةديج ةلاحب داوملا عيمج نأ نم ققحت ،جتنملا بيكرت يف عورشلا لبق•
هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من ِقبل األشخاص )بما فيهم األطفال( الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من ِقبل أي شخص يفتقر إلى الخبرة الكافية بالمنتج •

أو معتاد على استخدامه
زاهجلا اذهب لافطألا ثبع رظحُي•
لافطألا لوانتم نع اًديعب دعُب نع مكحتلا ةزهجأب ظفتحا .جتنملا يف مكحتلا ةزهجأب ثبعلاب لافطألل حمست ال•

هليغشت متي رايت ردصمب هليصوت وأ ،تقؤملا لثم ،يجراخ لدبم زاهج لالخ نم زاهجلا اذه ليغشت مدع بجي ،يرارحلا عطقلا زاهجل ةدوصقملا ريغ نييعتلا ةداعإ نم رطخ يأ بنجتل هيبنت
ةيئابرهكلا ةرئادلا ةطساوب اًيرود هفاقيإ وأ

ةئفلا اهددحت يتلا فورظلا بسح اًمامت ةقاطلا لصفب حمست يبرهكلا سمالتلا حتف ةفاسم هب نوكت ،ةدحولل يسيئرلا ةقاطلا ردصم يف )جتنملا عم يتأي ال( يبرهكلا رايتلا لصفل زاهج ريفوتب مق •
ةدئازلا ةيطلفلل ةثلاثلا

بهللاو ةرارحلا رداصم نع اًديعب جتنملا ءاقبإ بجي .عون يأ نم لئاوسلا ةسمالم وأ طوقسلا وأ مادطصالا وأ رسكلل هضيرعت بنجت ىلع صرحلا عم ،بيكرتلا ءانثأ ةيانعب جتنملا عم لماعت •
ءالمعلا ةمدخ عم لصاوتو اًروف بيكرتلا فقوأ ،كلذ ثودح لاح يف .ليغشتلا يف للخ وأ رطخلا تالامتحا ةدايزو جتنملا فالتإ ىلإ يدؤي دق قبس امب مازتلالا يف ريصقتلا .فوشكملا

يطغي ال ،تالاحلا هذه لثم يفو .ةدحولا بيكرت تاميلعتل لاثتمالا مدع نع مجنت يتلا صاخشألا وأ ضارغألا وأ تاكلتمملاب قحلت يتلا رارضألا نع ةيلوؤسم يأ عينصتلا ةهج لمحتت ال •
ةيداملا بويعلا نامضلا

مستوى ضغط الصوت الموزون لالنبعاث “أ” أقل من 70 ديسيبل)أ(•
فارشإ نودب كلذب لافطألا مايق رظحيو ،مدختسملا لبِق نم اهتنايصو ةدحولا فيظنت بجي•
يسيئرلا ةقاطلا ردصم نم جتنملا لصفب اًمئاد مق ،)هفيظنت وأ هتنايص( ماظنلا عم لماعتلا لبق•
؛هل تاليدعت وأ تاحالصإ ءارجإ مزل اذإ جتنملا مدختست ال .لاطعألا وأ فلتلا تامالعو ةلمتحملا للخلا نطاوم فاشتكال تاماعدلاو تاكربنزلاو تالباكلا اميس ال ،ةيرود ةفصب ماظنلا صحفا •

ةباصإ ىلإ يدؤي دق حيحص لكشب بابلا نزاوت مدع وأ بيكرتلا ءانثأ يف لطع ثودح نأل اًرظن
ةيلحملا حئاوللاب مازتلالا عم جتنملا فيلغت داوم نم صلختلا يغبني•
أبق األشخاص بعيًدا عن البوابة عند تحريكها من خالل عناصر التحكم•
ةكرحلا يهتنت نأ ىلإ ةنمآ ةفاسم ىلع نيبيرقلا صاخشألا عيمج ءاقبإو ،ماظنلل يلآلا ليغشتلا ةيلآ ةبقارم رارمتسا بجي ،كيرحتلا دنع•
هيلع لامعأ يأ ذيفنتب حامسلا لبق هيف ةقاطلا ردصم لصفاو ،هيلع لمعي دحأ يأ ناك اذإ يلآلا ليغشتلا ءارجإب مقت ال•
رطاخم يأ يفالتل لثامم لكشب لهؤم صخش لبق نم وأ اهل ةعباتلا ةينفلا ةدعاسملا ةمدخ وأ عينصتلا ةهج لبق نم هلادبإ بجي ،ةقاطلا لباك فلت لاح يف•

احتياطات التركيب

قبل تركيب محرك التشغيل، تأكد من أن جميع المكونات الميكانيكية تعمل بشكل جيد، ومن اتزانها بشكل سليم، ومن سالمة سير عملية التشغيل اآللي•
إذا كانت البوابة أو الباب المطلوب تركيب نظام تشغيل آلي له، ملحًقا بها بوابة للمشاة، فإن النظام يجب أن يحتوي على جهاز للتحكم يمنع تشغيل المحرك عندما تكون بوابة المشاة مفتوحة•
تأكد من بقاء أجهزة التحكم بعيًدا عن األجزاء المتحركة، لكن في موضع بارز. •

ما لم تكن تستخدم مفتاح اختيار، يجب تركيب أجهزة التحكم على ارتفاع يبلغ 1.5 م على األقل، ويجب أال يسهل الوصول إليها
يجب غلق النوافذ التي يتجاوز عرض ما بين مصراعيها 200 مم في وضع الفتح، باستخدام مفتاح منزلق إذا كان يتم التحكم في حركة الفتح بنظام استشعار الحرائق•
تأكد من تجنب حدوث احتجاز بين الجزء المتحرك واألجزاء الثابتة المحيطة به بسبب حركة فتح الجزء المتحرك•
قم بتثبيت الملصق الخاص بالتحرير اليدوي مجاوًرا لعنصر التشغيل الخاص به تثبيًتا دائًما•
بعد تركيب محرك التشغيل، تأكد من أن الطريقة اآللية ونظام الحماية وكل عناصر التحريك اليدوية تعمل بشكل صحيح•
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ROBUS هي مجموعة من محركات التروس الكهروميكانيكية غير القابلة لالنعكاس المصممة للتشغيل اآللي للبوابات المنزلقة. وقد تم تجهيز محركات التروس هذه بوحدة تحكم إلكترونية وموصل 

وصف المنتج والغرض من االستخدام1

لجهاز االستقبال الالسلكي لوحدة التحكم عن ُبعد SMXI أو OXI )كالهما اختياري(. وقد تم تبسيط التوصيالت الكهربائية باألجهزة الخارجية بفضل استخدام “BLUEBUS”، وهي تقنية تسمح 
بتوصيل أجهزة متعددة بسلكين فقط. تعمل أجهزة ROBUS بالكهرباء، وفي حالة نقص الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، من الممكن تحرير هذه األجهزة باستخدام مفتاح مناسب وتحريك البوابة 

يدوًيا أو باستخدام الملحقات االختيارية: بطارية PS124 االحتياطية التي تسمح باستكمال محاوالت تحريك معينة حتى في حالة عدم وجود مصدر رئيسي للطاقة.
 تنبيه! – أي استخدام آخر يختلف عن ذلك المحدد في هذا الكتيب أو في ظروف بيئية تختلف عن تلك المذكورة في هذا الكتيب، سيتم اعتباره استخداًما غير مناسب وممنوًعا منًعا باًتا!

ROBUS الجدول 1 - مقارنة المواصفات األساسية لمحركات تروس
RB600 / RB600PRB1000 / RB1000PRB500HSRB500HS/V1

81288حد طول البوابة )م(

6001000500500حد الوزن )كجم(

220220220120مصدر الطاقة )فولت(

2.52.32.24.2سحب الطاقة )أمبير(

515450460460الطاقة )واط(

0.310.280.440.44السرعة )م/ثانية(

متر(  )نيوتن  التشغيل  بدء  لعزم  األقصى  الحد 
المقابل للقوة )نيوتن(

 18
600

 27
900

 13
360

 13
360

عزم الدوران االسمي )نيوتن متر( المقابل للقوة 
)نيوتن(

 9
300

 15
500

 5,9
164

 5,9
164

عدد الدورات )دورة/ساعة(
- طول البوابة يصل إلى 4 م
- طول البوابة يصل إلى 8 م

40
20

50
25

40
20

40
20

IP 44444444تصنيف الحماية

20- ... 50+20- ... 50+20- ... 50+20- ... 50+درجة حرارة التشغيل المحيطة )درجة مئوية(

االرتفاع 330 × 212 × 303االرتفاع 330 × 212 × 303االرتفاع 330 × 212 × 303االرتفاع 330 × 212 × 303األبعاد )مم(

11131111الوزن )كجم(

RBA3RBA3RBA3/HSRBA3/HSوحدة التحكم

مالحظة: 1 كجم = 9.81 نيوتن )على سبيل المثال: 600 نيوتن = 61 كجم(

 تنبيه! أي استخدام آخر أو االستخدام بأبعاد أكبر من تلك الُمحددة ُيعد استخداًما غير مطابق. وتخلي Nice كافة مسؤولياتها عن األضرار واإلصابات الناجمة عن االستخدام غير المطابق.

حدود االستخدام2

ُيشار إلى البيانات المتعلقة بأداء منتجات مجموعة ROBUS في الفصل 12 “المواصفات الفنية” وهي القيم الوحيدة التي تسمح بالتقييم الصحيح لمدى مالءمة المنتج لالستخدام.
إن الخصائص التركيبية لمنتجات ROBUS تجعلها مناسبة لالستخدام مع البوابات المنزلقة، وفًقا للحدود الُمحددة في الجدول 2.

تعتمد المالءمة الفعلية ألجهزة ROBUS في التشغيل اآللي لبوابة منزلقة معينة على االحتكاك وعوامل أخرى، حتى العوامل العارضة منها التي قد تعيق حركة البوابة، مثل وجود الثلج.
من أجل التحقق الفعلي، من الضروري للغاية قياس القوة الالزمة لتحريك البوابة عبر مجراها بالكامل والتأكد من عدم تجاوز ذلك لنصف “عزم الدوران االسمي” الموضح في الفصل 12 “المواصفات 
الفنية” )يوصى بنسبة هامش بمقدار %50 من القوة، نظًرا ألن الظروف المناخية غير المناسبة قد تتسبب في زيادة االحتكاك(؛ باإلضافة إلى ذلك، من الضروري مراعاة البيانات الموضحة في الجدول 

1 لتحديد عدد الدورات/ساعة وتحديد الدورات المتتالية والسرعة القصوى المسموح بها.
يحتوي الفصل 12 “المواصفات الفنية” على تقدير “لقوة التحمل” الخاصة بالمنتج، وهو متوسط العمر االفتراضي للمنتج. تتأثر قيمة قوة التحمل كثيًرا بشدة عمليات التحريك، أي مجموع جميع العوامل 

التي تساهم في تآكل المنتج. ويجب إجراء التقدير من خالل جمع جميع مؤشرات الشدة الُمحددة في الجدول 2؛ ويمكن حينها مقارنة النتيجة اإلجمالية بأرقام قوة التحمل المقدرة في المخطط.
 50% بمقدار  الشدة، ويتوافق مع مؤشر شدة  لتعزيز  م، مزودة بخاليا كهروضوئية وبدون عناصر أخرى   5 650 كجم بطول  بوابة  ُمركب على   ROBUS 1000 المثال، جهاز على سبيل 

)10+10+30(. يمكن االستدالل على قوة التحمل التقديرية لـ 80000 دورة من المخطط.
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الجدول 2 - قوة التحمل التقديرية فيما يتعلق بمؤشر شدة التحريك
RB600RB1000RB500HS مؤشر الشدة %

V1/RB500HS
قوة التحمل بالدورات

وزن مصراع البوابة )كجم(

مؤشر الشدة %

ت
را

دو
بال

ل 
حم

 الت
وة

ق

10530يصل إلى 200

400 – 200301040

500 – 400502060

600 – 500-30-

800 – 600-40-

900 – 800-50-

1000 – 900-60-

طول مصراع البوابة )م(
10515يصل إلى 4

6 – 4201025

8 – 6352035

10 – 8-35-

12 – 10-50-

عوامل أخرى تساهم في اإلهالك 
)يتم أخذها في االعتبار إذا تجاوزت قيمة الرجحان 10%( 

درجة الحرارة المحيطة أكبر من 40 درجة 
مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية، أو الرطوبة 

أكبر من 80%

101010

151515وجود أتربة ورمال

202020وجود ملوحة

151020التحريك الذي تقاطعه الخلية الكهروضوئية

252030التحريك الذي يقاطعه أمر Stop للتوقف

201525السرعة األكبر من “L4 سريع”

252025قوة الذروة النشطة

إجمالي مؤشر الشدة %:
مالحظة: إذا تجاوز مؤشر الشدة نسبة %100، فهذا يعني أن الظروف تجاوزت حدود المقبولية؛ وفي هذه الحالة، يوصى باستخدام طراز أكبر حجًما.

التركيب3

 مهم! قبل تركيب المنتج، راجع الفصل 2 والفصل 12 )المواصفات الفنية(.
 تأكد من أن درجة الحرارة مناسبة لنوع التطبيق.

يوضح الشكل 2 موقع المكونات المختلفة للتركيب المعتاد باستخدام ملحقات Nice:يوضح الشكل 1 محتويات العبوة: تحقق من أن كل شيء موجود وصحيح.

ROBUS محرك تروس  -  a
الخاليا الكهروضوئية  -  b

حوامل للخاليا الضوئية  -  c
مفتاح االختيار / لوحة مفاتيح رقمية  -  d

المصباح الوامض  - eـ 
الجريدة المسننة  -  f

1
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D C BF AFE D

a
b

b

f

c c

d

e
2

قبل تركيب النظام، تحقق من األبعاد الكلية لمحرك التروس )الشكل 3( ومن قياسات التركيب )الشكل 4(:

3

330 مم

مم
 3

03

مم
 9

2

212 مم

مم
  9

8:
 H

S

4

0 – 10 مم

0 – 50 مم

192 مم

330 مم

0 – 10 مم

0 – 50 مم

192 مم

330 مم

قم بحفر األساس وإعداد أنابيب الكابالت الكهربائية01.
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قم بتثبيت مسماري التثبيت اللولبيين في لوح األساس باستخدام صامولة واحدة من 02.
أعلى وواحدة من أسفل المسمار اللولبي األخير.

 قم بإحكام ربط الصامولة السفلية بحيث يبرز الجزء العلوي بمقدار 25/35 
مم تقريًبا.

25 – 35 مم

قم بصب الخرسانة لتثبيت لوح األساس. 03.

 قبل أن تجف الخرسانة، تأكد من أن لوح األساس مستٍو تماًما ومتواٍز مع 
مصراع البوابة.

انتظر حتى تتصلب الخرسانة تماًما.04.

تثبيت محرك التروس:05.

أ - قم بإزالة الصواميل العلوية لمسامير التثبيت اللولبية

ب - ضع محرك التروس على مسامير التثبيت العلوية: تأكد من أنها تقع بالتوازي 
مع مصراع البوابة 

ج - ضع الحلقات والصواميل المرفقة وقم بإحكام ربطها قليالً 
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د - اضبط ارتفاع محرك التروس عن طريق إحكام ربط براغي جهاز الضبط 
عديمة الرأس: ضع الترس عند االرتفاع الصحيح مع ترك فجوة بمقدار 1–2 
محرك  على  البوابة  وزن مصراع  تطبيق  لمنع  )وهذا  المسننة  الجريدة  من  مم 

التروس( 

هـ / و / ز - قم بتحرير محرك التروس

1÷2 mm

g

h

ح - افتح مصراع البوابة يدوًيا بشكل كامل

1÷2 mm

g

h

تأكد  التروس:  محرك  ترس  على  المسننة  الجريدة  من  األول  الجزء  - ضع  ط 
من أنه متوافق مع بداية مصراع البوابة ومن وجود فجوة بمقدار 1–2 مم بين 
البوابة على محرك  الجريدة المسننة والترس )وهذا لمنع تطبيق وزن مصراع 

التروس(

1÷2 mm

g

h

ي - قم بتثبيت جزء الجريدة المسننة

1÷2 mm

g

h

1÷2 مم
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ك البوابة يدوًيا، وباستخدام الترس كمرجع قم بتثبيت األجزاء األخرى  ك - حرِّ
من الجريدة المسننة

1÷2 mm

g

h

ل - اقطع أي أجزاء زائدة من الجريدة المسننة من األطراف

1÷2 mm

g

h

حرك البوابة عن طريق فتحها وغلقها يدوًيا للتحقق من أن الجريدة المسننة بمحاذاة الترس بشكل صحيح.06.
مالحظة: تأكد من وجود فجوة بمقدار 1–2 مم بين الجريدة المسننة والترس للطول الكلي للبوابة

1÷2 mm

1÷2 mm

قم بإحكام ربط الصواميل بقوة لتثبيت محرك التروس بلوح األساس، وقم بتغطية 07.
الصواميل باألغطية ذات الصلة

قم بتثبيت دعامة المفتاح الحدي OPEN وCLOSE: قم بإجراء نفس العمليات لكال المفتاحين الحديين08.

 بالنسبة إلى اإلصدارين RB600P وRB1000P المزودين بمفتاح حدي 
تقاربي حثي، تكون المسافة المثلى للدعامة بين 3 و8 مم

3–8 مم

1÷2 مم
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الفتح:    
ك مصراع البوابة لفتحه يدوًيا، وقم بإيقافه قبل التوقف الميكانيكي بمقدار 2/3 سم أ - حرِّ

ك دعامة المفتاح الحدي بطول الجريدة المسننة في اتجاه الفتح حتى يتداخل المفتاح الحدي )سيتم سماع صوت “نقرة”( ب - حرِّ
ج - بعد سماع صوت “نقرة”، حرك الدعامة إلى األمام أكثر بمقدار 2 سم )كحد أدنى( 

د - قم بتثبيت الدعامة بالجريدة المسننة باستخدام البراغي عديمة الرأس المرفقة

2-3 cm

+2 cm

click!

الغلق:    
ك مصراع البوابة لغلقه يدوًيا، وقم بإيقافه قبل التوقف الميكانيكي بمقدار 2/3 سم أ - حرِّ

ك دعامة المفتاح الحدي بطول الجريدة المسننة في اتجاه الغلق حتى يتداخل المفتاح الحدي )سيتم سماع صوت “نقرة”( ب - حرِّ
ج - بعد سماع صوت “نقرة”، حرك الدعامة إلى األمام أكثر بمقدار 2 سم )كحد أدنى( 

د - قم بتثبيت الدعامة بالجريدة المسننة باستخدام البراغي عديمة الرأس المرفقة

2-3 cm

+2 cm

click!

أغلق محرك التروس يدوًيا09.

ضع الملصق الالصق الذي يوضح تعليمات التحرير10.

Per Sbloccare - P
our débrayer - T

o unblock 

Um zu entrie
geln - P

ara desbloquear 

Odblokowanie - O
m te deblokkeren - От

пере
ть

1

2

3

لتركيب األجهزة الخاصة بالنظام، ارجع إلى أدلة التعليمات ذات الصلة.

 مهم! – تمت تهيئة محرك التروس )إعدادات المصنع( للتركيب على الجانب األيمن )الشكل 5(؛ ولتركيبه على الجانب األيسر، قم بتنفيذ العمليات الموضحة في الشكل 6.

5

نقرة!

نقرة!

+2 مس

2-3 مس

2-3 مس

+2 مس
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6

التوصيالت الكهربائية4

 تنبيه! - ينبغي إتمام جميع التوصيالت الكهربائية أثناء فصل النظام من مصدر التيار الكهربائي. التوصيالت غير الصحيحة قد تتسبب في تلف الجهاز وإصابة األشخاص.
 H07RN-F للبيئات الداخلية، بينما ُيعد الكابل من نوع H03VV-F تنبيه! – يجب أن تكون الكابالت المستخدمة مناسبة لنوع التركيب؛ على سبيل المثال، يوصى باستخدام كابل من نوع 

مناسًبا للبيئات الخارجية.
يوضح الشكل 2 التوصيالت الكهربائية للتركيب المعتاد؛ ويوضح الشكل 7 التوصيالت التي ستتم في وحدة التحكم.

4.1 - أنواع الكابالت الكهربائية

الجدول 3 - أنواع الكابل الكهربي )راجع الشكل 2(
الحد األقصى للطولنوع الكابلالتوصيل

A30 م *كابل واحد: 3 × 1.5 مم2مصدر الطاقة

Bكابل واحد: 2 × 0.5 مم2مصباح وامض مع هوائي
RG58 كابل واحد محمي من نوع

20 م
20 م )الموصى به > 5 م(

C30 م **كابل واحد: 2 × 0.25 مم2الخاليا الكهروضوئية

D50 مكابالن: 2 × 0.5 مم2  ***مفتاح االختيار

E30 مكابل واحد: 2 × 0.5 مم2  ****أطراف ثابتة

F30 م *****كابل واحد: 2 × 0.5 مم2  ****أطراف متحركة

*
**

***
****

*****

إذا كان كابل مصدر الطاقة أطول من 30 م، فيجب استخدام كابل بمقياس أكبر، على سبيل المثال، 3 × 2.5 مم2، ويجب إعداد نظام تأريض للسالمة بالقرب من نظام التشغيل اآللي.
إذا كان كابل “BLUEBUS” أطول من 30 م حتى 50 م كحد أقصى، فيلزم استخدام كابل 2 × 1 مم2.

يمكن استبدال الكابلين 2 × 0.5 مم2 بكابل واحد 4 × 0.5 مم2.
في حالة وجود أكثر من طرف، ارجع إلى الفقرة 8.1 “مدخل أمر STOP” لمعرفة نوع التوصيل الموصى به.

يجب استخدام أجهزة خاصة تقوم بتمكين التوصيل لتوصيل األطراف المتحركة بالمصاريع المنزلقة، حتى في حالة تحرك المصراع.

4.2 - توصيالت الكابالت الكهربائية: الشكل 7

الجدول 4 - وصف التوصيالت الكهربائية
الوصفالوظيفة

FLASH
- خرج لتوصيل مصباح وامض من Nice )راجع الطرز ضمن “المواصفات الفنية” في صفحة 28(. أثناء التحريك، يومض المصباح لمدة 0.5 ثانية عند اإلضاءة 

و0.5 ثانية عند االنطفاء
OGI خرج “مؤشر فتح البوابة”؛ يمكن توصيل مصباح إشارة بقوة 24 فولت )بحد أقصى 4 واط(. كذلك، يمكن برمجته لوظائف أخرى؛ راجع الفقرة 7.4 “وظائف -

المستوى 2”

BLUEBUS يتيح هذا الطرف توصيل األجهزة المتوافقة، ويتم توصيلها جميًعا على نحو متواٍز مع سلكين فقط لتوصيل الطاقة وإشارات التوصيل. مزيد من المعلومات حول -
”BLUEBUS“ 8.1 موضحة في الفقرة BLUEBUS

STOP مدخل لألجهزة التي تعيق أو حتى توقف التحريك الحالي، يمكن توصيل نقاط تالمس من النوع “المغلق عادة” أو نقاط تالمس من النوع “المفتوح عادة” أو أجهزة -
المقاومة الكهربائية الثابتة من خالل ترتيبات خاصة بالمدخل

Sbs”مدخل لألجهزة التي تتحكم في الحركة في وضع التشغيل خطوة بخطوة؛ من الممكن توصيل نقاط تالمس من النوع “المفتوح عادًة -

OPEN”مدخل لألجهزة التي تتحكم في حركة الفتح فقط؛ من الممكن توصيل نقاط تالمس من النوع “المفتوح عادًة -

CLOSE”مدخل لألجهزة التي تتحكم في حركة الغلق فقط؛ من الممكن توصيل نقاط تالمس من النوع “المفتوح عادًة -

AUX_IN ويمكن تغيير ،Oview بهذا المدخل؛ باستخدام )NC( مدخل لألجهزة التي تعيق أو توقف التحريك قيد التقدم؛ يمكن توصيل نقاط التالمس من النوع المغلق عادًة -
ALT وظيفة اإلدخال؛ ويتم تهيئة المدخل في المصنع على

AERIAL)LUCY B مدخل لتوصيل هوائي جهاز استقبال الترددات الالسلكية )يكون الهوائي مدمًجا في -

إلجراء التوصيالت الكهربائية، تابع كما هو موضح أدناه وارجع إلى الشكل 7:
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افتح الغطاء: قم بفك البرغي وارفع الغطاء01.

قم بإدخال كابل الطاقة عبر الفتحة المناسبة )اترك 20/30 سم من الكابل(، وقم بتوصيله بالمشبك الطرفي ذي الصلة02.

قم بإدخال كابالت األجهزة المراد تركيبها أو الموجودة بالفعل في النظام من خالل الفتحة المناسبة )اترك 20/30 سم من الكابل(، وقم بتوصيلها بالمشابك الطرفية كما هو موضح في 03.
الشكل 7

قبل إغالق الغطاء، قم ببرمجة النظام: الفصل 047.

أغلق الغطاء بالبراغي ذات الصلة 05.
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CLOSE OPENAUX IN

NO NONC

STOP

NO
NC
8K2

SBS
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SELECTORمحدد االتجاهOGIمؤشر فتح البوابة
KEYSمفاتيح البرمجة والتحكمTX - RXالخاليا الكهروضوئية

 LEDللوظائف LED مصابيحSTOP
NO-NC-8K2

إيقاف
الحافة الحساسة

RECEIVERجهاز االستقبال الالسلكيSBSخطوة بخطوة
AERIALالهوائيOPENفتح

FUSEمنصهرCLOSEغلق

FLASHمصباح وامضAUX_INمدخل مساعد
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بدء التشغيل اآللي وفحص الوصالت5

5.1 - توصيل نظام التشغيل اآللي بمصدر الكهرباء الرئيسي 
 تنبيه! – يجب توصيل نظام التشغيل اآللي بمصدر الكهرباء الرئيسي بواسطة خبير ومهني كهربائي، وفًقا لقوانين المعايير واللوائح المحلية المعمول بها.

تابع كما هو موضح أدناه

قم بتحرير محرك التروس يدوًيا حتى يمكن فتح البوابة وغلقها01.
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ك مصراع البوابة إلى منتصف مسارها02. حرِّ

أغلق محرك التروس يدوًيا03.
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شغل نظام التشغيل اآللي وتحقق من أن:04.
- مصباح LED الخاص بـ BLUEBUS يومض بشكل منتظم بمعدل ومضة واحدة في الثانية

- مصابيح LED الخاصة بالخاليا الكهروضوئية )على كل من TX وRX( تومض أيًضا؛ وليس من المهم نوع الوميض، حيث إنه يعتمد على عوامل أخرى
ON وأن مصباح المؤشر المتصل بمخرج "مؤشر فتح البوابة” في الوضع ،ON في الوضع FLASH مصباح الوميض المتصل بمخرج -

ON
OGI

OFF

1.6AT

Fl
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h

Bl
ue

bu
s
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s
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Au
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In
L1

L2
L3

L4
L5

L6
L7

O
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n
St

op
/S

et
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O
G

I

TX RX

FLASH

في حالة عدم استيفاء أي من هذه الشروط، تابع على النحو التالي )الخطوة 05(

أغلق مصدر الطاقة الرئيسي لنظام التشغيل اآللي وافحص التوصيالت الكهربائية ومحاذاة الخاليا الكهروضوئية والمنصهرات05.

االختبار والتجهيز للتشغيل6

هذه هي أهم المراحل في ترتيب التشغيل اآللي لضمان أقصى قدر من سالمة النظام.
يجب أن يقوم بهذه المراحل خبير مؤهل فنًيا، وهو الذي يجب أن يحدد االختبارات الالزمة للتحقق من الحلول المعتمدة لمواجهة أي مخاطر قائمة، والتحقق من االمتثال للقوانين واللوائح والمعايير: ال 

.EN 12453و EN 12445و EN 13241-1 سيما جميع متطلبات معايير االتحاد األوروبي
يجب اختبار أي معدات تكميلية بشكل منفصل من حيث التشغيل، ولتصحيح التفاعل مع ROBUS: راجع أدلة المستخدم المعنية.

6.1 - االختبار
يمكن أيًضا إجراء االختبار كفحص دوري على أجهزة التشغيل اآللي. يتطلب كل مكون من مكونات النظام )الحواف الحساسة والخاليا الكهروضوئية وإيقاف الطوارئ، وما إلى ذلك( مرحلة اختبار 

ُمحددة؛ وبالنسبة إلى هذه األجهزة، عليك مراعاة اإلجراءات الموصوفة في أدلة التعليمات ذات الصلة.
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قم بتشغيل االختبار كما يلي:

تأكد من أن جميع المواصفات المذكورة في فصل "التحذيرات” قد تم االلتزام بها بدقة تامة01.

حرر محرك التروس وتأكد من إمكانية تحريك البوابة يدوًيا في كال االتجاهين )فتح وغلق( بقوة ال تزيد عن القيمة المقابلة لحدود االستخدام الموضحة في الجدول 021.
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قم بقفل محرك التروس03.
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باستخدام المفتاح الرئيسي أو مفتاح التحكم أو جهاز اإلرسال الالسلكي، اختبر فتح البوابة وغلقها وتأكد من أنها تتحرك في االتجاه المقصود04.

ينبغي إجراء االختبار عدة مرات للتحقق من أن البوابة تتحرك بسالسة، ومن عدم وجود نقاط احتكاك زائد، ومن عدم وجود عيوب في التجميع أو التعديل05.

تحقق من التشغيل الصحيح لكل جهاز سالمة موجود في النظام )الخاليا الكهروضوئية والحواف الحساسة وما إلى ذلك( 06.

تحقق من تشغيل الخاليا الكهروضوئية وأي تداخل مع األجهزة األخرى:07.
RX ثم بالقرب من TX 1 -  قم بتمرير أسطوانة بقطر 5 سم وطول 30 سم عبر المحور البصري، أوالً بالقرب من

2 -  تحقق من أن الخاليا الكهروضوئية تتداخل أًيا كانت الظروف، وتتحول من الحالة النشطة إلى حالة اإلنذار والعكس
3 - تأكد من أن تداخل الخلية الكهروضوئية ُتحدد االستجابة المقصودة لوحدة التحكم: على سبيل المثال، تتسبب في عكس الحركة أثناء التحريك للغلق

4 - عندما يتداخل أحد األجهزة، يجب أن يومض مصباح LED الخاص بـ "BLUEBUS” بوحدة التحكم مرتين بسرعة، مما يؤكد على أن وحدة التحكم تتعرف على الحدث

.08EN 12453 إذا تمت الوقاية من حدوث المواقف الخطيرة التي تسببها حركة البوابة من خالل الحد من قوة التأثير، فيجب على القائم بالتركيب قياس قوة التأثير وفًقا لمعايير

إذا تم استخدام ضبط "السرعة” والتحكم في "قوة المحرك” لمساعدة النظام في الحد من قوة التأثير، فحاول العثور على التعديالت التي توفر أفضل النتائج

6.2 - التجهيز للتشغيل
ال يمكن التجهيز للتشغيل إال بعد االنتهاء من جميع مراحل االختبار بشكل ناجح )الفقرة 6.1(.

ويمنع منًعا باًتا تنفيذ التجهيز الجزئي أو "المؤقت”.

قم بإعداد الوثائق الفنية للتشغيل اآللي وتخزينها )لمدة 10 أعوام على األقل(. يجب أن يتضمن ذلك على األقل: الرسم التجميعي للتشغيل اآللي، والمخطط الرسومي لشبكة أسالك النظام، 01.
وتحليالً للمخاطر والحلول ذات الصلة المتبناة، وإعالن المطابقة الخاص بجهة التصنيع فيما يتصل بجميع األجهزة التي تم تركيبها )بالنسبة إلى جهاز ROBUS استخدم إعالن المطابقة 

للوائح االتحاد األوروبي المرفق(، ونسخة من دليل تعليمات نظام التشغيل اآللي، وجدول الصيانة

باستخدام مفتاح االختيار الرئيسي أو جهاز اإلرسال، اختبر فتح البوابة وغلقها وتأكد من أنها تتحرك في االتجاه المقصود02.

امأل إعالن المطابقة الخاص بنظام التشغيل اآللي وسلمه إلى المالك03.

قم بتسليم المالك "دليل المستخدم” )المطوية المرفقة(04.

قم بإعداد الجدول الزمني لنظام التشغيل اآللي وسلمه للمالك05.

ُيعد تعديل القوة عامالً مهًما من عوامل األمان، ويجب إجراؤه بأقصى قدر من العناية بواسطة فنيين مؤهلين. مهم! - قم بضبط القوة بما يكفي لتمكين حركة البوابة على النحو المطلوب؛ 06.
حيث يمكن أن تؤدي قيم القوة العالية الالزمة لتحريك البوابة إلى إصابة الحيوانات واألشخاص أو تلف الممتلكات إذا اصطدمت البوابة بعائق

قبل التجهيز لتشغيل البوابة، أبلغ المالك كتابًيا وبشكل كاٍف بالمخاطر المتبقية على الحاضرين07.
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7.1 - البرمجة
يتوفر عدد من الوظائف القابلة للبرمجة على وحدة التحكم في الجهاز ROBUS. ويتم ضبط هذه الوظائف باستخدام المفاتيح الثالثة الموجودة على وحدة التحكم: ]▲[ و 

.L8….L1 :LED [ و]▼[ ويتم عرضها من خالل 8 مصابيحStop/Set[

الوظيفةالمفاتيح

يعمل مفتاح “OPEN” على تمكين المستخدم من التحكم في فتح البوابة أو تحريك نقطة البرمجة إلى أعلى ▲

Stop/
Setإيقاف التحريك. وإذا تم الضغط عليه لمدة تزيد عن 5 ثواٍن، فسيتيح الدخول إلى وضع البرمجة ”STOP/SET“ يتيح زر

يعمل مفتاح “CLOSE” على تمكين المستخدم من غلق البوابة أو تحريك نقطة البرمجة إلى أسفل▼

)ON-OFF 7.2 - وظائف المستوى 1 )وظيفتا
يتم ترتيب الوظائف المتوفرة القابلة للبرمجة على جهاز ROBUS في مستويين:

المستوى 1: الوظائف التي يمكن ضبطها في وضع ON-OFF )نشط أو غير نشط(، في هذه الحالة، يشير كل مصباح L8….L1 :LED إلى وظيفة؛ في حالة اإلضاءة تكون 
الوظيفة نشطة، وفي حالة االنطفاء تكون الوظيفة غير نشطة؛ انظر الجدول 5.

الجدول 5 - الوظائف القابلة للبرمجة: المستوى 1
LEDالوصفالوظيفة

L1تتسبب هذه الوظيفة في إغالق البوابة تلقائًيا بعد انقضاء وقت اإليقاف المؤقت الُمبرَمج. زمن اإليقاف المؤقت إلعداد المصنع إغالق تلقائي
هو 30 ثانية، ولكن يمكن تغييره إلى 5 أو 15 أو 30 أو 45 أو 60 أو 80 أو 120 أو 180 ثانية. إذا لم يتم تنشيط الوظيفة، 

فسيتم تطبيق الوضع “شبه تلقائي”

L2تعمل هذه الوظيفة على تمكين بقاء البوابة مفتوحة فقط لمدة الفترة الالزمة للعبور. تعمل “الخلية الكهروضوئية” دائًما على إعادة الغلق بعد خلية كهروضوئية
اإلغالق التلقائي مع اإليقاف المؤقت لمدة 5 ثواٍن )بغض النظر عن القيمة الُمبرَمجة(

يتغير هذا اإلجراء تبًعا لما إذا كانت الوظيفة “إغالق تلقائي” نشطة أم ال

البرمجة7

في هذا الدليل، تم شرح إجراءات البرمجة باستخدام الرموز وستجد معانيها في مسرد المصطلحات التالي:

مسرد المصطلحات
الوصفالرمزالوصفالرمز

 
إجراء صحيحمصباح LED قيد التشغيل

 
إجراء غير صحيحمصباح LED قيد اإليقاف

LED الفتح▲وميض قصير لمصباح = ”OPEN" زر

 
LED الغلق▼وميض طويل لمصباح = ”CLOSE" زر

LED وميض سريع جًدا لمصباحStop/Set إيقاف = ”STOP" زر
زر "Set” = يستخدم للبرمجة

ON

الضغط مع االستمرار على المفتاحمصدر الطاقة الرئيسي

 

OFF

 

إغالق مصدر الطاقة الرئيسي

 

تحرير المفتاح

 
الضغط على المفتاح وتحريرهانتظار ...

ON

OFF
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عندما تكون وظيفة “اإلغالق التلقائي” غير نشطة: ستصل البوابة دائًما إلى وضع الفتح الكامل )حتى إذا تم فصل الخلية 
الكهروضوئية أوالً(. يعمل فصل الخلية الكهروضوئية على تنشيط اإلغالق التلقائي مع اإليقاف المؤقت لمدة 5 ثواٍن

عندما تكون وظيفة “اإلغالق التلقائي” نشطة: تتوقف حركة الفتح على الفور بعد فصل الخاليا الكهروضوئية. وبعد 5 ثواٍن، 
ستبدأ البوابة في إعادة الغلق بشكل تلقائي.

تكون وظيفة “الغلق بعد خلية كهروضوئية” معطلة دائًما عند التحريك الذي يقطعه أمر إيقاف
إذا كانت وظيفة “الغلق بعد خلية كهروضوئية” غير نشطة، فستكون مدة اإليقاف المؤقت حسب ما تم برمجته، أو لن تكون 

هناك عملية إعادة إغالق تلقائي إذا كانت الوظيفة غير نشطة

L3ستتداخل وظيفة “الغلق الدائم”، وسيتم غلق البوابة، إذا تم اكتشاف حالة البوابة المفتوحة عند عودة مصدر الطاقة. ألسباب الغلق الدائم
تتعلق بالسالمة، تسبق حالة التحريك فترة زمنية تبلغ 5 ثواٍن من الوميض. إذا كانت الوظيفة غير نشطة عند عودة مصدر 

الطاقة، فستظل البوابة ثابتة

L4تسمح هذه الوظيفة بتقليل االستهالك، وهي مفيدة بشكل خاص في الحاالت التي يتم فيها استخدام البطارية االحتياطية. في حالة وضع االستعداد
تمكين هذه الوظيفة، وبعد دقيقة من اكتمال التحريك، ستتوقف وحدة التحكم في مخرج BLUEBUS )وبالتالي جميع األجهزة( 
وجميع مصابيح LED، باستثناء مصباح LED الخاص بـ BLUEBUS الذي يومض بسرعة أبطأ. عند وصول أمر، ستقوم 

وحدة التحكم باستعادة األداء الكامل. إذا كانت هذه الوظيفة غير نشطة، فلن يكون هناك انخفاض في االستهالك

L5إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، فسيتم فصل التسارع التدريجي عند بداية كل تحريك؛ مما يسمح بقوة دفع قصوى، وهذا مفيد في الذروة
حالة ارتفاع االحتكاك الثابت، على سبيل المثال في حالة وجود ثلج أو جليد يعيق البوابة. إذا كانت وظيفة الذروة غير نشطة، 

فسيبدأ التحريك بتسارع تدريجي

L6مع وظيفة الوميض المسبق، تتم إضافة فترة إيقاف مؤقت مدتها 3 ثواٍن بين تشغيل المصباح الوامض وبداية التحريك، من الوميض المسبق
أجل تحذير المستخدم قبل حدوث أي موقف محتمل الخطورة. وإذا كانت وظيفة الوميض المسبق غير نشطة، فسيتم تشغيل 

المصباح الوامض عندما يبدأ التحريك

L7”في الجدول 7(“الغلق” يصبح “الفتح الجزئي L6 LED على نتشيط الفتح الجزئي )راجع ”CLOSE“ عند تنشيط هذه الوظيفة، يعمل مدخل

L8 ”Slave“ مصاريع الوضع على  المحركات  من  اثنين  بمزامنة  يسمح  وهذا   :”Slave“ وضع  في   ROBUS جهاز يصبح  الخيار،  هذا  مع 
البوابة المتعارضة، بحيث يعمل أحد المحركين كـ Master واآلخر كـ Slave؛ ولمزيد من المعلومات، راجع الفقرة 8.3 

”Slave“ في وضع ”ROBUS“

أثناء التشغيل العادي لجهاز ROBUS، يتم تشغيل/إيقاف تشغيل مصابيح L8….L1 LED حسب حالة الوظيفة المعنية، على سبيل المثال، يكون L1 مضاء عندما تكون وظيفة “اإلغالق التلقائي” 
نشطة.

)ON-OFF 7.3 - برمجة المستوى 1 )وظيفتا
بشكل افتراضي، يتم ضبط جميع وظائف المستوى 1 على “OFF”، ولكن يمكن تعديلها في أي وقت كما هو موضح في الجدول 6. كن حذًرا أثناء إجراءات التعديل، نظًرا لوجود 

فاصل زمني أقصى بمقدار 10 ثواٍن بين الضغط على المفاتيح المختلفة؛ وإال فسيتم إنهاء اإلجراء تلقائًيا، ويتم تخزين التغييرات التي تمت حتى ذلك الوقت.

ON-OFF مثالالجدول 6 - تغيير وظيفتي

اضغط مع االستمرار على المفتاح ]Stop/Set[ لمدة 3 ثواٍن تقريًبا 01.
St  3 ثواٍن

op
/S

et

حرر المفتاح ]Stop/Set[ عندما يبدأ مصباح L1 LED في الوميض02.

St
op

/S
et

   L1 

اضغط على المفتاح ]▲[ أو ]▼[ وحرره لتحويل وميض مصباح LED إلى مصباح “LED”: المطلوب )L8...L1 - الجدول 5(03.
 Cl

os
e

Op أو 
en

.04 )ON = وميض طويل ،OFF = وحرره لتغيير حالة الوظيفة )وميض قصير ]Stop/Set[ اضغط على المفتاح

St
op

/S
et

OFF

ON   

 10 ثواٍنانتظر لمدة 10 ثواٍن للخروج من وضع البرمجة بعد الوصول إلى أقصى فاصل زمني05.

.OFF أو ON مالحظة: يمكن تكرار النقطتين 3 و4 أثناء إجراء نفس مرحلة البرمجة لضبط الوظائف األخرى على
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7.4 - وظائف المستوى 2 )المعلمات القابلة للضبط(
المستوى 2: يمكن ضبط المعلمات على مقياس من القيم )من 1 إلى 8(؛ وفي هذه الحالة، يشير كل مصباح من مصابيح L8….L1 LED إلى القيمة الُمحددة بين 8 إعدادات 

ممكنة، ارجع إلى الجدول 7.

الجدول 7 - الوظائف القابلة للبرمجة: المستوى 2 
LEDالوصفالقيمةالمستوىالمعلمة

مالحظة: المعلمات ذات الخلفية الرمادية هي إعدادات المصنع
L15 ثواٍن

لضبط وقت اإليقاف المؤقت، وهو الوقت المنقضي قبل إعادة اإلغالق 
التلقائي. ويكون فعاالً فقط في حالة تمكين وظيفة اإلغالق التلقائي

L215 ثانية

L330 ثانية

L1مدة اإليقاف المؤقتL445 ثانية

L560 ثانية

L680 ثانية

L7120 ثانية

L8180 ثانية

L1فتح - إيقاف - غلق - إيقاف

األمر  أو  بخطوة”  “خطوة  بمدخل  المرتبط  األوامر  تسلسل  لضبط 
الالسلكي األول

L2 فتح - إيقاف - غلق - فتح

L3فتح - غلق - فتح - غلق

L2وظيفة خطوة بخطوةL4إعاقة المساحة

L5 إعاقة المساحة 2 )عند وجود أكثر من 2 بوصة يبدأ
اإليقاف(

L6 خطوة بخطوة 2 )عند وجود أقل من 2 بوصة يحدث
الفتح الجزئي(

L7االستمرار في التشغيل

L8”فتح “شبه تلقائي”، غلق “االستمرار في التشغيل

L1بطيء جًدا

لضبط سرعة المحرك في أثناء الحركة العادية. 
L5 = 500: إعداد المصنعHS الطراز

L2بطيء

L3 متوسط

L3سرعة المحركL4سريع

L5 سريع جًدا

L6 فائق السرعة

L7”يفتح “سريع”، ويغلق “بطيء

L8”يفتح “فائق السرعة”، ويغلق “سريع

L1).G.O.I( ”وظيفة “مؤشر فتح البوابة

لضبط الوظيفة المرتبطة بمخرج OGI )بغض النظر عن الوظيفة 
المرتبطة، يوفر المخرج جهًدا كهربائًيا بمقدار 24 فولت  )30%- 

%50+( بطاقة قصوى تساوي 4 واط عند التنشيط(

L2التشغيل عند إغالق البوابة

L3التشغيل عند فتح البوابة

L4OGI مخرجL4 2 نشط مع المخرج الالسلكي رقم

L53 نشط مع المخرج الالسلكي رقم

L64 نشط مع المخرج الالسلكي رقم

L7مؤشر الصيانة

L8القفل الكهربائي

L1بوابة فائقة الخفة

لضبط النظام الذي يتحكم في قوة المحرك من أجل تكييفه مع وزن 
القوة على قياس درجة الحرارة  التحكم في  البوابة. كما يعمل نظام 
الحرارة  درجات  حالة  في  القوة  من  تلقائًيا  يزيد  مما  المحيطة، 

المنخفضة

L2بوابة خفيفة للغاية

L3بوابة خفيفة

L5قوة المحركL4بوابة متوسطة

L5بوابة متوسطة الثقل

L6بوابة ثقيلة

L7بوابة ثقيلة للغاية

L8بوابة فائقة الثقل

L10.5 م

لضبط قياس الفتح الجزئي. يمكن التحكم في الفتح الجزئي من خالل 
إذا كانت   ،”CLOSE“ باستخدام وظيفة أو   2 الالسلكي رقم  األمر 

وظيفة “Close” موجودة، يصبح “الفتح جزئي”

L21 م

L31.5 م

L6الفتح الجزئيL42 م

L52.5 م

L63 م
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L73.4 م

L84 م

L1)تلقائي )اعتماًدا على شدة التحريك

للتحكم في عدد مرات التحريك التي يتم بعدها إرسال إخطار صيانة 
آلي )راجع الفقرة 8.5 “إخطار الصيانة”(

L21000

إخطار الصيانة

L32000

L7L44000

L57000

L610000

L715000

L820000

L1)نتيجة التحريك األول )األحدث

للسماح بالتحقق من نوع الخطأ الذي حدث في آخر 8 عمليات تحريك 
)راجع الفقرة 9.1 “قائمة سجل األعطال”(

L2نتيجة التحريك الثاني
L3نتيجة التحريك الثالث

L8قائمة األعطالL4نتيجة التحريك الرابع
L5نتيجة التحريك الخامس
L6نتيجة التحريك السادس
L7نتيجة التحريك السابع
L8نتيجة التحريك الثامن

يمكن ضبط جميع المعلمات إذا لزم األمر دون أي موانع؛ فقط قد تحتاج عملية ضبط “قوة المحرك” إلى اهتمام خاص:
• ال تستخدم قيًما عالية القوة للتعويض عن نقاط االحتكاك غير المعتادة للمصراع. فالقوة المفرطة يمكن أن تؤثر في تشغيل نظام السالمة أو تؤدي إلى تلف المصراع.

.EN 12453 إذا تم استخدام عنصر تحكم “قوة المحرك” لمساعدة نظام تخفيض قوة التأثير، فقم بقياس القوة مرة أخرى بعد كل تعديل وفًقا لمعايير •
• قد يؤثر التآكل والظروف الجوية في حركة البوابة، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى إعادة تعديل القوة الدورية.

7.5 - برمجة المستوى 2 )المعلمات القابلة للضبط(
” ولكن يمكن تغييرها في أي وقت كما هو موضح في الجدول 8. كن حذًرا  يتم ضبط المعلمات القابلة للضبط في المصنع كما هو موضح في الجدول 7، من خالل العالمة: “
أثناء إجراءات التعديل، نظًرا لوجود فاصل زمني أقصى بمقدار 10 ثواٍن بين الضغط على المفاتيح المختلفة؛ وإال فسيتم إنهاء اإلجراء تلقائًيا، ويتم تخزين التغييرات التي تمت 

حتى ذلك الوقت.

مثالالجدول 8 - تغيير المعلمات القابلة للضبط

اضغط مع االستمرار على المفتاح ]Stop/Set[ لمدة 3 ثواٍن تقريًبا 01.
St  3 ثواٍن

op
/S

et

حرر المفتاح ]Stop/Set[ عندما يبدأ مصباح L1 LED في الوميض02.

St
op

/S
et

 L1 

اضغط على المفتاح ]▲[ أو ]▼[ وحرره لتحويل وميض مصباح LED إلى مصباح “LED”: المطلوب )L8...L1 - الجدول 7(03.
  Cl

os
e

Op أو 
en

اضغط مع االستمرار على المفتاح ]Stop/Set[، الذي يجب الحفاظ عليه مضغوًطا في جميع الخطوات 5 و6 04.

St
op

/S
et

انتظر لمدة 3 ثواٍن تقريًبا، حيث سيضيء بعدها مصباح LED المرتبط بالمستوى الحالي للمعلمة المراد تعديلها 05.

اضغط على المفتاح ]▲[ أو ]▼[ وحرره لتحويل مصباح LED الذي يمثل قيمة المعلمة06.
  Cl

os
e

Op أو 
en

.07]Stop/Set[ حرر

St
op

/S
et

 10 ثواٍنانتظر لمدة 10 ثواٍن للخروج من وضع البرمجة بعد الوصول إلى أقصى فاصل زمني08.

مالحظة: يمكن أن تتكرر الخطوات من 3 إلى 7 أثناء نفس مرحلة البرمجة لتعديل معلمات أخرى.
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7.6 - التعرف على األجهزة 
بعد توصيل مصدر الطاقة، يجب إعداد وحدة التحكم للتعرف على األجهزة المتصلة بالمدخلين BLUEBUS وSTOP. وقبل هذه المرحلة، سيومض مصباحا L1 LED وL2 لإلشارة إلى أنه يجب 

التعرف على األجهزة.

.01]Stop/Set[و ]▲[ اضغط مع االستمرار على

حرر المفاتيح عندما يبدأ مصباحا L1 LED وL2 في الوميض بسرعة )بعد 3 ثواٍن تقريًبا(02.

انتظر لبعض ثواٍن حتى تنتهى وحدة التحكم من إجراء التعرف على األجهزة03.

بمجرد االنتهاء من مرحلة التعرف، يجب أن يظل مصباح LED الخاص بـ STOP مضاًء، بينما سينطفئ مصباحا 04.
L1 LED وL2 )قد يبدأ مصباحا L3 LED وL4 في الوميض(

يمكن تكرار مرحلة التعرف على األجهزة في أي وقت، حتى بعد التركيب )على سبيل المثال، إذا تم تركيب جهاز إضافي(؛ وإلكمال إجراء التعرف الجديد، راجع الفقرة 8.4 “التعرف على األجهزة 
األخرى”.

7.7 - التعرف على طول البوابة
بمجرد التعرف على األجهزة، سيبدأ مصباحا L3 LED وL4 في الوميض؛ وهذا يعني أن وحدة التحكم يجب أن تتعرف على طول مصراع البوابة )المسافة بين مفتاح الغلق الحدي ومفتاح الفتح 

الحدي(؛ وهذا القياس ضروري لحساب نقاط التباطؤ ونقطة الفتح الجزئي.

اضغط مع االستمرار على ]Stop/Set[ و]▼[01.

حرر المفاتيح عندما يبدأ التحريك )بعد حوالى 3 ثواٍن(02.

تأكد من أن التحريك الحالي هو تحريك للفتح، وإال فاضغط على ]Stop/Set[ وراجع الفصل 3 )الشكلين 5 و6( 03.
بعناية؛ ثم كرر التسلسل من النقطة 1

انتظر وحدة التحكم لفتح البوابة بالكامل حتى تصل إلى المفتاح الحدي للفتح؛ وسيبدأ التحريك للغلق فوًرا بعد ذلك04.

انتظر وحدة التحكم لغلق البوابة بالكامل05.

500HS نموذج 2 للتعرف على طول مصراع البوابة للطراز
يسمح ذلك بتهيئة:

• “التباطؤ” عند عالمة 10 سم أثناء الفتح والغلق؛ 
• “إعداد سرعة المحرك” للفتح والغلق بنسبة %100 )الوضع فائق السرعة، راجع الجدول 8(.

ينشط وضع التشغيل هذا أثناء مرحلة التعرف على األجهزة، من خالل الضغط مع االستمرار على الزرين ]Stop/Set[ و]▼[ ألكثر من 8 ثواٍن. بعد 8 ثواٍن، يبدأ مصباحا L3 LED وL4 في 
الوميض بسرعة كبيرة؛ وعند هذه النقطة، حرر المفتاحين ]Stop/Set[ و]▼[.

إذا لم يتم تحقيق الشروط السابق ذكرها، فقم فوًرا بإغالق مصدر الطاقة المتصلة بوحدة التحكم، وتحقق بعناية من التوصيالت الكهربائية.

7.8 - فحص حركات البوابة 
بمجرد اكتمال التعرف على طول البوابة، من المستحسن تنفيذ بعض عمليات التحريك من أجل التأكد من أن البوابة تتحرك بشكل صحيح.

اضغط على المفتاح ]▲[ إلصدار أمر تحريك “بالفتح”؛ وتحقق من حدوث عملية الفتح بشكل صحيح، بدون أي اختالفات في السرعة؛ ويجب أن تبطئ البوابة من سرعتها وتتوقف عندما 01.
تكون بين 70 و50 سم من مفتاح الفتح الحدي، وتتوقف كنتيجة للمفتاح الحدي عند 2–3 سم من نقطة توقف الفتح الميكانيكية

اضغط على المفتاح ]▼[ إلصدار أمر تحريك “بالغلق”؛ وتحقق من حدوث عملية الفتح بشكل صحيح، بدون أي اختالفات في السرعة؛ ويجب أن تبطئ البوابة من سرعتها وتتوقف عندما 02.
تكون بين 70 و50 سم من مفتاح الغلق الحدي، وتتوقف كنتيجة للمفتاح الحدي عند 2–3 سم من نقطة توقف الغلق الميكانيكية

أثناء التحريك، تحقق من أن مصباح الوميض يومض على فترات زمنية بمقدار 0.5 ثانية لإلضاءة و0.5 ثانية لالنطفاء. وعند حدوث ذلك، تحقق أيًضا من ومضات المصباح المتصل 03.
بطرف OGI: ومضات بطيئة أثناء الفتح، وومضات سريعة أثناء اإلغالق.

افتح البوابة وأغلقها عدة مرات للتأكد من أنه ال توجد مواضع احتكاك زائد وأنه ال توجد عيوب في التجميع أو التعديالت04.

تحقق من أن محرك تروس ROBUS والجريدة المسننة ودعامات المفتاح الحدي مثبتة بشكل ثابت وآمن، ومقاومة بشكل مناسب أثناء حركات التسارع والتباطؤ المفاجئة.05.
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7.9 - وظائف الضبط المسبق 
تحتوي وحدة التحكم في ROBUS على العديد من الوظائف القابلة للبرمجة. ويتم تعيين هذه الوظائف في المصنع بشكل يجب أن يتناسب مع أغلب عمليات التشغيل اآللي.

يمكن تعديل الوظائف في أي وقت من خالل إجراء برمجة مناسبة؛ لتنفيذ ذلك، راجع الفقرة 7.1 “البرمجة”.

7.10 - جهاز االستقبال الالسلكي
للتحكم عن ُبعد في ROBUS، تم تضمين موصل SM خاص بأجهزة االستقبال الالسلكية االختيارية من النوع SMXI أو OXI في وحدة التحكم.

لمزيد من المعلومات راجع دليل تعليمات جهاز االستقبال الالسلكي. إلدخال جهاز استقبال السلكي، 
أكمل العمليات الُمشار إليها في الشكل. 

يصف الشكل 9 االرتباط بين مخرج جهاز االستقبال الالسلكي واألمر الذي سيقوم جهاز 
الجدول ROBUS9 بتنفيذه: 

األمرالمخرج
N° 1)خطوة بخطوة( Sbs
N° 2الفتح الجزئي
N° 3فتح
N° 4غلق

معلومات إضافية8

8.1 - إضافة أجهزة أو إزالتها
يمكن إضافة أجهزة أو إزالتها من نظام ROBUS للتشغيل اآللي في أي وقت. بصفة خاصة، يمكن توصيل أنواع متعددة من األجهزة بالمدخلين “BLUEBUS” و“STOP” كما هو موضح في 

الفقرات التالية.
بعد إضافة أجهزة أو إزالتها، من الضروري إعادة تشغيل إجراء التعرف على األجهزة كما هو موضح في الفقرة 8.4 “التعرف على أجهزة أخرى”.

Bluebus
إن BLUEBUS أسلوب يسمح بتوصيل األجهزة المتوافقة باستخدام سلكين اثنين فحسب يحمالن إشارات كل من مصدر الطاقة وإشارات االتصاالت. يتم توصيل جميع األجهزة بالتوازي على 
نفس السلكين الخاصين بجهاز BLUEBUS، ودون الحاجة إلى مراقبة أي أقطاب؛ حيث يتم التعرف على كل جهاز على حدة؛ ألنه يتم تعيين عنوان موحد لكل جهاز أثناء التركيب. يمكن توصيل 
الخاليا الكهروضوئية وأجهزة األمان ومفاتيح التحكم ومصابيح اإلشارة، وما إلى ذلك، بـ BLUEBUS. تقوم وحدة التحكم في ROBUS بالتعرف على جميع األجهزة المتصلة بشكل فردي من 
خالل عملية تعرف مناسبة، ويمكنها اكتشاف جميع الحاالت الشاذة الممكنة بدقة مطلقة. لهذا السبب، في كل مرة تتم فيها إضافة جهاز متصل بـ BLUEBUS أو إزالته، يجب أن تقوم وحدة التحكم 

بالمرور عبر إجراءات التعرف كما هو موضح في الفقرة 8.4 “التعرف على أجهزة أخرى”.

STOP مدخل
STOP هو المدخل الذي يتسبب في المقاطعة الفورية للتحريك )من خالل تشغيل عكسي سريع(. يمكن توصيل األجهزة المزودة بمخرج يدعم نقاط التالمس من النوع المفتوح عادة “NO” واألجهزة 

المزودة بنقاط تالمس من النوع المغلق عادة “NC”، فضالً عن األجهزة المزودة بمخرج ذي مقاومة ثابتة مقدارها 8.2 كيلو أوم مثل األطراف الحساسة بهذا المدخل.
وعلى غرار BLUEBUS، تتعرف وحدة التحكم على نوع الجهاز المتصل بمدخل STOP أثناء مرحلة التعرف )راجع الفقرة 8.4 “التعرف على أجهزة أخرى”(؛ وفي وقت الحق، يتم تشغيل 

عملية التوقف عند حدوث أي تغيير فيما يتعلق بالحالة المعروفة.
يمكن توصيل أجهزة متعددة، حتى إن كانت ذات أنواع أخرى، بالمدخل STOP في حالة إجراء ترتيبات مناسبة:

• يمكن توصيل أجهزة متعددة من النوع NO بعضها ببعض بالتوازي دون حد للكمية.
• يمكن توصيل أجهزة متعددة من النوع NC بعضها ببعض بشكل متسلسل دون حد للكمية.

• يمكن توصيل جهازين مزودين بمخرج ذي مقاومة ثابتة مقدارها 8.2 كيلو أوم بالتوازي؛ وإذا كان هناك أكثر من جهازين، فيجب توصيلها جميًعا على التوالي، مع مقاومة بمقدار 8.2 كيلو أوم.
 NC من خالل وضع نقطتي تالمس على التوازي، مع الحرص على وضع مقاومة بمقدار 8.2 كيلو أوم بشكل متسلسل مع نقطة التالمس NCو NO من الممكن استخدام مجموعات من األجهزة •

)وهذا يسمح بدمج 3 أجهزة: جهاز NO وآخر NC ومقاومة 8.2 كيلو أوم(.
 إذا تم استخدام مدخل STOP لتوصيل أجهزة ذات وظائف للسالمة، فإن تلك األجهزة فحسب التي توجد بها مقاومة ثابتة بمقدار 8.2 كيلو أوم تضمن السالمة من الفئة 3 ضد األعطال المتوافقة 

.EN 954-1 مع المعيار



20 – العربية

الخاليا الكهروضوئية
من خالل العنونة باستخدام وصالت عبور خاصة، يعمل نظام “BLUEBUS” على تمكين وحدة التحكم من التعرف على الخاليا الضوئية وتعيين وظيفة االكتشاف الصحيحة. ويجب تنفيذ عمليات 

العنونة على كل من TX وRX )وضع وصالت العبور بنفس الطريقة(، مع التأكد من عدم وجود أزواج أخرى من الخاليا الكهروضوئية بنفس العنوان.
في إحدى آليات التشغيل اآللي للبوابات المنزلقة باستخدام ROBUS، من الممكن تركيب خاليا كهروضوئية كما هو موضح في الشكل.

في كل مرة تتم فيها إضافة خلية كهروضوئية أو إزالتها، يجب أن تقوم وحدة التحكم بالمرور عبر عملية التعرف كما هو موضح في الفقرة 8.4 “التعرف على أجهزة أخرى”.

الجدول 10
وصالت العبورالخاليا الكهروضوئية

PHOTO50 = خلية كهروضوئية بارتفاع
مع التنشيط عند الغلق

PHOTO II100 = خلية كهروضوئية بارتفاع
مع التنشيط عند الغلق

PHOTO 150 = خلية كهروضوئية بارتفاع
مع التنشيط عند الغلق

PHOTO 1 II100 = خلية كهروضوئية بارتفاع
مع التنشيط عند الغلق

PHOTO 2يتم تنشيط الخلية الكهروضوئية الخارجية
عند فتح البوابة

PHOTO 2 IIيتم تنشيط الخلية الكهروضوئية الداخلية
عند فتح البوابة 

PHOTO 3خلية كهروضوئية واحدة تغطي نظام التشغيل اآللي بأكمله

 يتطلب التركيب المشترك لـ PHOTO 3 وPHOTO II أن يتوافق موضع العناصر المكونة للخلية الكهروضوئية )TX - RX( مع االحتياطات الواردة في دليل تعليمات الخلية الكهروضوئية.

FT210B 8.2 - المستشعر الكهروضوئي
يجمع المستشعر الكهروضوئي FT210B في جهاز واحد بين جهاز تقييد القوة )النوع C وفًقا للمعيار EN12453( وجهاز اكتشاف العوائق الذي يكتشف وجود عوائق على المحور البصري 
بين جهاز اإلرسال TX وجهاز االستقبال RX )النوع D وفًقا للمعيار EN12453(. يتم إرسال إشارات حالة الطرف الحساس على المستشعر الكهروضوئي FT210B من خالل شعاع الخلية 
الكهروضوئية، ومن ثم دمج النظامين في جهاز واحد. ويوجد جزء اإلرسال بالمصراع المتنقل ويتم تشغيله بواسطة البطارية، ومن ثم يتم التخلص من أنظمة االتصال غير المرغوب فيها ويتم تقليل 

استهالك البطارية من خالل دوائر خاصة لضمان الحصول على قوة تحمل للبطارية تصل إلى 15 عاًما )راجع تفاصيل التقييم في تعليمات المنتج(.
عن طريق الجمع بين جهاز FT210B وطرف حساس )على سبيل المثال، TCB65(، يمكن تحقيق مستوى األمان لـ “الطرف األساسي” حسبما يتطلب معيار السالمة EN12453 الخاص بجميع 

“أنواع االستخدام” و“أنواع التنشيط”.
ُتعد عملية الجمع بين المستشعر الكهروضوئي FT210B والحواف الحساسة “المقاومة” )8.2 كيلو أوم( آمنة ضد األعطال الفردية. وهي مزودة بدائرة خاصة مضادة للتصادم لمنع التداخل مع أجهزة 
الكشف األخرى، حتى األجهزة غير المتزامنة، مما يسمح بإضافة خاليا كهروضوئية أخرى؛ على سبيل المثال، في حالة نقل مركبات ثقيلة، حيث يتم وضع خلية كهروضوئية ثانية عادة على ُبعد 1 

م من األرض.
راجع دليل تعليمات FT210B للحصول على مزيد من المعلومات حول طرق التوصيل والعنونة.
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”Slave“ في وضع ROBUS - 8.3
عند برمجة جهاز ROBUS وتوصيله بشكل صحيح، فإنه يعمل في الوضع “Slave”؛ حيث يتم استخدام هذا النوع من الوظائف عند الحاجة إلى تشغيل مصراعين متقابلين للبوابة بشكل آلي مع 
تحريك المصراعين بشكل متزامن. في هذا الوضع، تعمل إحدى وظائف ROBUS كـ Master إلصدار أوامر الحركة، بينما تعمل وظائف ROBUS كـ Slave، من خالل تنفيذ األوامر المرسلة 

.)Master يتم ضبطها في المصنع للعمل كوحدات ROBUS جميع أجهزة( Master من قبل الوحدة
لتهيئة ROBUS كجهاز Slave، يجب تنشيط وظيفة واحدة للمستوى األول “الوضع Slave” )راجع الجدول 5(.

.01 ROBUS Slave وجهاز ROBUS Master بين جهاز االتصال  إجراء  يتم 
.BLUEBUS عبر

 في هذه الحالة، يجب اعتبار قطبية التوصيالت بين جهازي ROBUS، كما هو 
موضح في الشكل )تستمر األجهزة األخرى بدون الحاجة إلى القطبية(

:Slaveو Master في الوضع ROBUS اتبع العمليات أدناه لتركيب جهازي
- قم بتركيب المحركين

وال يهم أي من المحركين يجب أن يعمل كوحدة Slave أو وحدة Master؛ ولكن يجب عند االختيار، مراعاة مالءمة التوصيالت وحقيقة أن أمر “خطوة بخطوة” الذي تصدره الوحدة 
Slave هو الذي يسمح بفتح المصراع Slave بالكامل

- قم بتوصيل المحركين
- حدد اتجاه التحريك للفتح لكال المحركين )الشكالن 5-6(

- قم بتشغيل المحركين
- قم ببرمجة وظيفة “الوضع Slave” بالوحدة ROBUS في الوضع Slave )راجع الجدول 5(

- قم بتشغيل التعرف على األجهزة بالوحدة ROBUS Slave )راجع الفقرة 7.6 “التعرف على األجهزة”(
- قم بتشغيل التعرف على األجهزة بالوحدة ROBUS Master )راجع الفقرة 7.6 “التعرف على األجهزة”(

- قم بتشغيل التعرف على طول مصراع البوابة بالوحدة ROBUS Master )راجع الفقرة 7.7 “التعرف على طول مصراع البوابة”(
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 عند توصيل جهاَزي ROBUS في الوضع Master-Slave، تأكد من:
• يجب توصيل جميع األجهزة بالوحدة Master ROBUS، بما في ذلك جهاز االستقبال الالسلكي.

- عند استخدام بطاريات احتياطية، فإن كل محرك يجب أن يكون به بطاريته الخاصة به.
- يتم تجاهل جميع أنشطة البرمجة التي يتم تنفيذها على Slave ROBUS )تعمل األنشطة التي يتم تنفيذها على Master ROBUS على تجاهل األنشطة األخرى( باستثناء تلك 

المذكورة في الجدول 11.
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Master ROBUS بشكل مستقل عن Slave ROBUS الجدول 11 - البرمجة على
)ON-OFF وظائف المستوى 2 )المعلمات القابلة للضبط(وظائف المستوى 1 )وظيفتا

سرعة المحركوضع االستعداد

مخرج OGIالذروة

Slave قوة المحركالوضع

قائمة األخطاء

في الوضع Slave، يمكن توصيل:
)Flash( مصباح وميض •
)OGI( مؤشر فتح البوابة •

)Stop( طرف حساس •
• جهاز إصدار أوامر )خطوة بخطوة( الذي يتحكم في الفتح الكامل لمصراع البوابة Slave فقط

.Aux_Inو Closeو Open ال يتم استخدام مداخل ،Slave في الوضع

8.4 - التعرف على األجهزة األخرى
عادة ما يتم التعرف على األجهزة المتصلة بمدخلي BLUEBUS وSTOP أثناء مرحلة التركيب. وعلى الرغم من ذلك، إذا تمت إضافة أجهزة جديدة أو تمت إزالة أجهزة قديمة، يتم إكمال عملية 

التعرف مرة أخرى عن طريق المتابعة كما هو موضح في الجدول 12.

مثالالجدول 12 - التعرف على األجهزة األخرى

.01]Stop/Set[و ]▲[ اضغط مع االستمرار على
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op
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Op و 
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حرر المفاتيح عندما يبدأ مصباحا L1 LED وL2 في الوميض بسرعة )بعد 3 ثواٍن تقريًبا(02.
L1  L2 St

op
/S

et

Op
en

انتظر لبعض ثواٍن حتى تنتهى وحدة التحكم من إجراء التعرف على األجهزة03.

في نهاية عملية التعرف، سيتوقف مصباحا L1 LED وL2 عن الوميض، ويجب أن يظل مصباح LED الخاص بـ STOP مضاًء، 04.
 L1    L2بينما ستضيء مصابيح L8...L1 LED استناًدا إلى حالة وظائف ON-OFF التي تمثلها

 بعد إضافة أجهزة أو إزالتها، يجب اختبار نظام التشغيل اآللي مرة أخرى كما هو محدد في الفقرة “6.1 االختبار”.

8.6 - الوظائف الخاصة

Oview 8.5 - توصيل مبرمج
يمكن توصيل وحدة البرمجة Oview بوحدة التحكم عبر واجهة IBT4N باستخدام كابل ناقل 
مزود بـ 4 أسالك كهربائية بداخله. تسمح هذه الوحدة ببرمجة الوظائف بسرعة وبشكل شامل، 
وتسمح بضبط المعلمات وبتحديث البرنامج الثابت لوحدة التحكم وبتشغيل التشخيصات للكشف عن 

أي أعطال والصيانة الروتينية.

تسمح وحدة Oview باستخدام وحدة التحكم على مسافة 100 م تقريًبا. وإذا كانت هناك العديد من 
 Oview من خالل توصيل وحدة ،”BusT4" وحدات التحكم المتصلة ببعضها البعض في شبكة
بإحدى وحدات التحكم هذه، يمكن عرض جميع وحدات التحكم المتصلة بالشبكة على الشاشة )بحد 

أقصى 16 وحدة تحكم(.

يسمح  مما  للمشغل،  العادي  التشغيل  أثناء  التحكم  بوحدة  متصلة   Oview وحدة  تظل  أن  يمكن 
للمستخدم بإرسال األوامر عبر قائمة محددة.

 تحذير! – قبل توصيل واجهة IBT4N، افصل وحدة التحكم عن مصدر الطاقة الكهربائية 
الرئيسي.
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وظيفة “الفتح دائًما”
وظيفة “الفتح دائًما” هي إحدى وظائف وحدة التحكم التي تتيح للمستخدم إمكانية التحكم في إحدى حركات الفتح عندما يستمر األمر “خطوة بخطوة” لمدة تزيد عن ثانيتين. وهذا مفيد عند توصيل 
نقطة تالمس المؤقت لطرف “خطوة بخطوة” من أجل الحفاظ على البوابة مفتوحة لفترة معينة من الوقت، على سبيل المثال. هذه الخاصية صالحة بغض النظر عن برمجة مدخل “خطوة بخطوة”، 

باستثناء مدخل “Close” – ارجع إلى معلمة “وظيفة خطوة بخطوة” في الجدول 7.
  إذا تم استخدام مدخل STOP لتوصيل األجهزة بوظائف السالمة، فإن األجهزة المزودة بمقاومة ثابتة مقدارها 8.2 كيلو أوم فقط هي التي تضمن السالمة الكافية ضد األعطال.
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وظيفة “التحريك بأي حال”
في حالة عدم عمل أحد أجهزة األمان بطريقة صحيحة أو تعطله، ال يزال باإلمكان إصدار األوامر وتحريك البوابة في الوضع “وجود بشري”.
الرجاء مراجعة الفقرة “التحكم في أجهزة السالمة في حالة تعطلها” الموجودة في المرفق “دليل المستخدم” للحصول على مزيد من المعلومات.

إخطار الصيانة
تسمح أجهزة ROBUS بإخطار المستخدم عندما يتطلب نظام التشغيل اآللي التحكم في الصيانة. يمكن اختيار عدد عمليات التحريك بعد اإلخطار من بين 8 مستويات، عن طريق المعلمة “إخطار 

الصيانة” القابلة للتعديل )راجع الجدول 7(.
إن المستوى 1 للضبط هو مستوى “تلقائي” ويضع شدة التحريك في االعتبار، وعلى أساس ذلك يتم تحديد قوة التحريك ومدته، بينما يتم إجراء عمليات الضبط األخرى وفًقا لعدد عمليات التحريك.

يتم تقديم إخطار الصيانة من خالل مصباح الوميض “Flash” أو من خالل المصباح المتصل بالمخرج OGI عند برمجته “كمؤشر صيانة” )راجع الجدول 7(.
يقدم كل من المصباح الوامض “Flash” ومؤشر الصيانة اإلشارات الموضحة في الجدول 13 بناًء على عدد عمليات التحريك التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالحدود المبرمجة.

الجدول - 13  إشارات إشعار الصيانة
إشارة مؤشر الصيانةإشارة “Flash”عدد عمليات التحريك

مضاء لمدة ثانيتين في بداية الفتحعادي )0.5 ثانية مضاء، 0.5 ثانية مغلق(أقل من %80 من الحد

يومض طيلة التحريكعند بداية التحريك، يظل مضاًء لمدة ثانيتين ثم يستمر بشكل طبيعيبين %81 و%100 من الحد

يومض دائًماعند بداية ونهاية التحريك، يظل مضيئا لمدة ثانيتين، ثم يستمر بشكل طبيعيأعلى من %100 من الحد

التحقق من عدد عمليات التحريك التي تم إجراؤها 
يمكن التحقق من عدد عمليات التحريك التي تم إجراؤها باعتبارها النسبة المئوية للحد الُمعيَّن من خالل الوظيفة “إخطار الصيانة”. للتحقق تابع كما هو موضح في الجدول 14.

مثالالجدول 14 - التحقق من عدد عمليات التحريك التي تم إجراؤها
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اضغط على المفتاح ]▲[ أو ]▼[ وحرره لتحويل وميض LED بـ L7، المعروف بـ “مدخل LED” والمرتبط بمعلمة “إخطار الصيانة”03.
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اضغط مع االستمرار على المفتاح ]Stop/Set[، الذي يجب الحفاظ عليه مضغوًطا في جميع الخطوات 5 و6 و7 04.
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 3 ثواٍنانتظر لمدة 3 ثواٍن، حيث يتم بعدها إضاءة مصباح LED المرتبط بالمستوى الحالي لمعلمة “إخطار الصيانة” 05.

اضغط على ]▲[ و]▼[06.
  Cl
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.07

يومض مصباح LED المناظر للمستوى المحدد مرات قليلة. يشير عدد الومضات إلى النسبة المئوية لعدد عمليات التحريك التي تم 
إجراؤها )بمضاعفات %10( فيما يتعلق بالحد المعيَّن.

على سبيل المثال: عند تعيين إخطار الصيانة على L6 وبالتحديد 10000، فإن %10 تقابل 1000 عملية تحريك؛ فإذا أومضت مصابيح 
LED المرئية 4 مرات، فهذا يعني أنه تم الوصول إلى %40 من عمليات التحريك )بين 4000 و4999 عملية تحريك(. إذا لم يتم 

الوصول إلى %10 من عمليات التحريك، فلن يومض مصباح LED على اإلطالق

?=n   ...   

.08]Stop/Set[ حرر
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اد التحريك إعادة تعيين عدَّ
بعد إجراء الصيانة على النظام، يجب إعادة ضبط عداد التحريك.

تابع كما هو موضح في الجدول 15.

اد التحريك مثالالجدول 15 - إعادة تعيين عدَّ

St  3 ثواٍناضغط مع االستمرار على المفتاح ]Stop/Set[ لمدة 3 ثواٍن تقريًبا 01.
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حرر المفتاح ]Stop/Set[ عندما يبدأ مصباح L1 LED في الوميض02.
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L7    Clاضغط على المفتاح ]▲[ أو ]▼[ وحرره لتحويل وميض LED بـ L7، المعروف بـ “مدخل LED” والمرتبط بمعلمة “إخطار الصيانة”03.
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اضغط مع االستمرار على المفتاح ]Stop/Set[، الذي يجب الحفاظ عليه مضغوًطا في جميع الخطوات 5 و6 و7 04.
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التشخيصات9

في حالة التعطل بسبب مشكالت أثناء التركيب أو وجود عطل، ارجع إلى الجدول 16: 

الجدول 16
الحلالمشكلة

 LED جهاز اإلرسال الالسلكي ال يتحكم في البوابة، ومصباح
على جهاز اإلرسال ال يضيء

تحقق مما إذا كانت بطاريات جهاز اإلرسال فارغة وقم باستبدالها إذا لزم األمر

 LED جهاز اإلرسال الالسلكي ال يتحكم في البوابة، ومصباح
على جهاز اإلرسال يضيء

تحقق من حفظ جهاز اإلرسال بشكٍل صحيح في جهاز استقبال الترددات الالسلكية
تأكد من إمداد ROBUS بجهد كهربائي رئيسي

ال تبدأ أي عمليات تحريك، وال يومض مصباح LED الخاص 
”BLUEBUS“ بـ

تأكد من أن المنصهرات غير محترقة، وإذا كانت محترقة، فحدد سبب المشكلة وقم باستبدالها بأخرى لديها نفس تصنيف التيار 
ونفس الخصائص

تحقق من أن األمر يتم استقباله فعالً. في حالة وصول األمر إلى مدخل “خطوة بخطوة”، يجب أن ُيضيء مصباح LED المقابل 
الخاص بـ “خطوة بخطوة”؛ وإذا كنت ـ بدالً من ذلك ـ تستخدم جهاز اإلرسال الالسلكي؛ فيجب أن يومض مصباح LED الخاص 

بـ “BlueBus” مرتين بسرعة
تحقق من أن األمر يتم استقباله فعالً. في حالة وصول األمر إلى مدخل “خطوة بخطوة”، يجب أن ُيضيء مصباح LED المقابل ال تبدأ أي عمليات تحريك ومصباح الوميض منطفئ

الخاص بـ “خطوة بخطوة”؛ وإذا كنت ـ بدالً من ذلك ـ تستخدم جهاز اإلرسال الالسلكي؛ فيجب أن يومض مصباح LED الخاص 
بـ “BlueBus” مرتين بسرعة

 3 ثواٍنانتظر لمدة 3 ثواٍن، حيث يتم بعدها إضاءة مصباح LED المرتبط بالمستوى الحالي لمعلمة “إخطار الصيانة” 05.

اضغط مع االستمرار على الزرين ]▲[ و]▼[ لمدة 5 ثواٍن على األقل، ثم حرر الزرين.06.
اد التحريك  و  5 ثواٍن  يومض مصباح LED المقابل للمستوى الُمحدد بسرعة لإلشارة إلى إعادة تعيين عدَّ

.07]Stop/Set[ حرر
 

8.7 - توصيل أجهزة أخرى
في حالة حاجة المستخدم إلى تشغيل أجهزة خارجية، مثل قارئ التقارب الخاص ببطاقات جهاز المرسل المستجيب أو مصباح اإلضاءة الخاص بمفتاح اختيار 

سكينة التشغيل، من الممكن النقر فوق الطاقة كما هو موضح في الشكل. 

يساوي جهد مصدر الطاقة 24 فولت )%30- %50+( بحد أقصى 100 مللي أمبير من التيار المتاح.

STOP
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D
 (-)

24V     (+)

SBS

8.8 - الملحقات
:ROBUS تتوفر الملحقات االختيارية التالية لـ

• جهاز االستقبال الالسلكي SMXI أو OXI عند 433.92 ميجاهرتز مع التشفير الرقمي للرمز الرقمي المتغير
• بطارية احتياطية PS124 24 فولت - 1.2 أمبير مزودة بشاحن بطارية مدمج

• نظام الطاقة الشمسية SOLEMYO )للتركيب والتوصيل راجع دليل تعليمات المنتج(

SMXI o OXIPS124
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ال تبدأ أي عمليات تحريك، ويومض مصباح الوميض مرات 
قليلة

قم بحساب عدد الومضات وتحقق من القيمة المناظرة لها في الجدول 18

يمكن أن تكون القوة المختارة منخفضة جًدا لهذا النوع من البوابات. تأكد من عدم وجود أي عقبات، وقم بزيادة القوة إذا لزم األمريبدأ التحريك لكن تصاحبه عملية عكس حركة على الفور
التحريك )إذا كان متقطًعا، فلن تكون يتم تنفيذ التحريك، ولكن ال يعمل مصباح الوميض أثناء  إذا كان هناك جهد كهربائي بطرف FLASH الخاص بمصباح الوميض  تحقق مما 

قيمة الجهد الكهربائي ذات جدوى: حوالي 30-10 فولت من التيار المستمر(؛ فإذا كان هناك جهد كهربائي، فإن المشكلة تكمن في 
المصباح؛ وفي هذه الحالة استبدل المصباح بآخر له نفس الخصائص؛ أما في حالة عدم وجود أي جهد كهربائي، فربما يرجع ذلك 

إلى وجود تحميل زائد على مخرج FLASH. تحقق من عدم وجود دائرة قصر بالكابل
تحقق من نوع الوظيفة التي تمت برمجتها لمخرج OGI )الجدول 7( يتم تنفيذ التحريك، ولكن مؤشر فتح البوابة )OGI( ال يعمل

عندما ينبغي أن يكون مصباح المؤشر مضاًء، تحقق من وجود جهد كهربائي على الطرف OGI )حوالي 24 فولت(. إذا كان هناك 
جهد كهربائي، فإن المشكلة تكمن في مصباح المؤشر الذي سيتعين استبداله بواحد له نفس الخصائص. في حالة عدم وجود جهد 

كهربائي، قد يكون هناك تحميل زائد على مخرج OGI. تحقق من عدم وجود دائرة قصر بالكابل

9.1 - قائمة سجل األعطال 
يمكن لـ ROBUS عرض األخطاء التي وقعت في آخر 8 عمليات تحريك، على سبيل المثال انقطاع عملية تحريك بسبب تنشيط خلية كهروضوئية أو طرف حساس. للتحقق من قائمة األعطال، تابع 

على النحو الموضح في الجدول 17.

مثالالجدول 17 - سجل العطل
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اضغط مع االستمرار على المفتاح ]Stop/Set[، الذي يجب الحفاظ عليه مضغوًطا في جميع الخطوات 5 و6 04.
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انتظر لمدة 3 ثواٍن تقريًبا وستومض مصابيح LED المناظرة لعمليات التحريك المعطلة. يشير مصباح L1 LED إلى نتيجة عملية 

التحريك األخيرة، بينما يشير مصباح L8 LED إلى نتيجة عملية التحريك الثامنة. إذا كان مصباح LED مضاًء، فهذا يعني أن األعطال 
3 ثواٍن  قد وقعت أثناء التحريك، وإذا كان مصباح LED منطفًئا، فهذا يعني عدم حدوث عطل أثناء التحريك

.06
اضغط على مفتاحي ]▲[ و]▼[ لتحديد التحريك المطلوب: 

يرسل مصباح LED المناظر عدًدا من الومضات مساوًيا لتلك التي تنبعث عادًة من المصباح الوامض بعد وقوع عطل )راجع الجدول 
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9.2 - عمليات التشخيص واإلشارات 
توفر بعض األجهزة إشارات خاصة بشكل مباشر تساعد في وصف حالة التشغيل أو أي عطل.

9.2.1 - إشارات المصباح الوامض 
أثناء التحريك، يومض المصباح الوامض FLASH مرة كل ثانية. عند حدوث عطل، يصبح الوميض أكثر تكرارية، ويومض المصباح مرتين مع توقف مؤقت لمدة ثانية واحدة بين الومضات.

الجدول 18
الحلالسبباإلشارة

ومضة واحدة
توقف مؤقت لثانية واحدة

ومضة واحدة

Bluebus مع تلك التي تم حفظها خالل مرحلة التعرف. قد خطأ بنظام BLUEBUS في بداية التحريك، قد ال تتوافق األجهزة المتصلة بـ
يحدث عطل بجهاز واحد أو أكثر؛ تحقق من ذلك، وإذا لزم األمر، فقم باستبداله؛ وفي حالة إجراء تعديالت يجب تكرار 

عملية التعرف 
ومضتان

توقف مؤقت لثانية واحدة
ومضتان

في بداية التحريك، قامت خلية ضوئية واحدة أو أكثر بمنع الحركة؛ تحقق من وجود أي عوائق.تداخل خلية ضوئية
ُيعد هذا األمر طبيعًيا عندما يكون هناك عائق يعوق حركة البوابة

3 ومضات
توقف مؤقت لثانية واحدة

3 ومضات

د السببتنشيط جهاز تقييد “قوة المحرك” أثناء الحركة، يوجد احتكاك شديد بالبوابة؛ حدِّ

4 ومضات
توقف مؤقت لثانية واحدة

4 ومضات

STOP حدد السببتداخل لمدخل ،STOP في بداية التحريك أو خالل الحركة، حدث تداخل في مدخل

5 ومضات
توقف مؤقت لثانية واحدة

5 ومضات

ب إصدار أمر؛ وفي حالة استمرار الحالة، فإن ذلك يعني وجود عطل خطير وأنه خطأ في المعلمات الداخلية لوحدة التحكم انتظر 30 ثانية على األقل، ثم جرِّ
يجب استبدال اللوحة اإللكترونية
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6 ومضات
توقف مؤقت لثانية واحدة

6 ومضات

انتظر بضع دقائق حتى ينخفض جهاز تقييد التحريك أسفل الحد األقصىتم تجاوز الحد األقصى للتحريك في الساعة

7 ومضات
توقف مؤقت لثانية واحدة

7 ومضات

افصل جميع دوائر الطاقة لبضع ثواٍن ثم جرب إصدار أمر مرة أخرى. إذا استمرت الحالة، فهذا يعني أن هناك عطالً خطأ في الدوائر الكهربائية الداخلية
خطيًرا ويجب استبدال اللوحة اإللكترونية

8 ومضات
توقف مؤقت لثانية واحدة

8 ومضات

يوجد بالفعل أمر ال يسمح بتنفيذ أوامر 
أخرى

تحقق من نوع األمر الموجود دائًما؛ فربما يكون أمًرا صادًرا عن مؤقت موجود على مدخل “الفتح”، على سبيل المثال

9 ومضات
التوقف مؤقًتا لثانية واحدة

9 ومضات

تم حظر المشغل بواسطة أمر “حظر 
المشغل” 

قم بتحرير المشغل عن طريق إرسال أمر “تحرير المشغل”.

9.2.2 - إشارات وحدة التحكم
تحتوي وحدة ROBUS على سلسلة من مصابيح LED، يمكن لكل منها إصدار إشارات خاصة 

أثناء التشغيل المنتظم وعند حدوث عطل.
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الجدول 19 - مصابيح LED الموجودة في أطراف وحدة التحكم
BLUEBUS الخاص بـ LED اإلجراءالسببمصباح

تأكد من وجود مصدر طاقة؛ وتحقق مما إذا كانت المنصهرات محترقة، وحدد سبب هذا العطل ثم قم العطلإيقاف 
باستبدالها بأخرى من نفس النوع

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

تعمل وحدة التحكم بشكل طبيعيال توجد أي مشكالتوميض كل ثانية
ُيعد هذا األمر طبيعًيا عندما يوجد تغيير في أحد اإلدخاالت: يستخدم أمر OPEN، أو STOP أو إطالق تباين حالة المدخالتومضتان سريعتان

الخاليا الضوئية لجهاز اإلرسال الالسلكي
مجموعة من الومضات يتخللها إيقاف 

مؤقت لمدة ثانية واحدة
هذه نفس اإلشارة التي تظهر على المصباح الوامض. راجع الجدول 18متنوع

STOP الخاص بـ LED اإلجراءالسببمصباح
تحقق من األجهزة المتصلة بمدخل STOPتداخل لمدخل STOPإيقاف 
مدخل STOP نشطال توجد أي مشكالتتشغيل

Sbs الخاص بـ LED اإلجراءالسببمصباح
مدخل Sbs غير نشطال توجد أي مشكالتإيقاف 
طبيعي إن كان الجهاز المتصل بمدخل Sbs نشًطاتداخل مدخل Sbsتشغيل

OPEN الخاص بـ LED اإلجراءالسببمصباح
مدخل OPEN غير نشطال توجد أي مشكالتإيقاف 
طبيعي إذا كان الجهاز المتصل بمدخل OPEN نشًطاتداخل مدخل OPENتشغيل

CLOSE الخاص بـ LED اإلجراءالسببمصباح
مدخل CLOSE غير نشطال توجد أي مشكالتإيقاف 
طبيعي إذا كان الجهاز المتصل بمدخل CLOSE نشًطاتداخل مدخل CLOSEتشغيل

AUX_IN الخاص بـ LED اإلجراءالسببمصباح
تحقق من األجهزة المتصلة بمدخل AUX_INنقطة تالمس مدخل AUX_IN مفتوحةإيقاف 
مدخل AUX_IN نشطال توجد أي مشكالتتشغيل
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الجدول 20 - مصابيح LED الموجودة في مفاتيح وحدة التحكم
L1 الخاص بـ LED الوصفمصباح

أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “اإلغالق التلقائي” غير نشطإيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “اإلغالق التلقائي” نشطتشغيل
• برمجة الوظائف قيد التقدميومض

• إذا كانت تومض مع L2، فهذا يعني أنه يجب تنفيذ مرحلة التعرف على األجهزة )الفقرة 7.6(
L2 الخاص بـ LED الوصفمصباح

أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الغلق بعد خلية كهروضوئية” غير نشطإيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الغلق بعد خلية كهروضوئية” نشطتشغيل
• برمجة الوظائف قيد التقدميومض

• إذا كانت تومض مع L1، فهذا يعني أنه يجب تنفيذ مرحلة التعرف على األجهزة )الفقرة 7.6(
L3 الخاص بـ LED الوصفمصباح

أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الغلق الدائم” غير نشطإيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الغلق الدائم” نشطتشغيل
• برمجة الوظائف قيد التقدميومض

• إذا كانت تومض مع مصباح LED الخاص بـ L4، فهذا يعني أنه يجب تنفيذ مرحلة التعرف على طول مصراع البوابة )الفقرة 7.7(
L4 الخاص بـ LED الوصفمصباح

أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “االستعداد” غير نشطإيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “االستعداد” نشطتشغيل
• برمجة الوظائف قيد التقدميومض

• إذا كانت تومض مع مصباح LED الخاص بـ L3، فهذا يعني أنه يجب تنفيذ مرحلة التعرف على طول مصراع البوابة )الفقرة 7.7(
L5 الخاص بـ LED الوصفمصباح

أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الذروة” غير نشطإيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الدفع” نشطتشغيل
برمجة الوظائف قيد التقدميومض

L6 الخاص بـ LED الوصفمصباح
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الوميض المسبق” غير نشطإيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وضع “الوميض المسبق” نشطتشغيل
برمجة الوظائف قيد التقدميومض

L7 الخاص بـ LED الوصفمصباح
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن مدخل “CLOSE” يعمل على تنشيط التحريك للغلق إيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن مدخل “CLOSE” يعمل على تنشيط التحريك للفتح الجزئيتشغيل
برمجة الوظائف قيد التقدميومض

L8 الخاص بـ LED الوصفمصباح
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وحدة ROBUS تمت تهيئتها كـ Masterإيقاف 
أثناء التشغيل العادي يشير إلى أن وحدة ROBUS تمت تهيئتها كـ Slaveتشغيل
برمجة الوظائف قيد التقدميومض

التخلص من المنتج10

هذا المنتج جزء ال يتجزأ من نظام التشغيل اآللي، ومن ثمَّ يجب التخلص منه مع نظام التشغيل اآللي.
كما في مرحلة التركيب، فور وصول المنتج إلى نهاية عمر استخدامه، يجب إجراء عملية تفكيكه وتكهينه من ِقبل الموظفين المؤهلين.

هذا المنتج مصنوع من أنواع مختلفة من المواد، وبعضها يمكن إعادة تدويره في حين يجب أن يتم تكهين األخرى. 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 إفرازها في البيئة.
كما هو واضح من الرمز المجاور هنا، يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية. قم بفرز المواد التي ستتخلص منها، وفًقا لألساليب التي وضعتها اللوائح الحالية في 

منطقتك، أو أعد المنتج إلى تاجر التجزئة عند شراء منتج مكافئ.

 تنبيه! - تتضمن التشريعات المحلية تطبيق غرامات ثقيلة في حال التصرف في المنتج على نحو غير سليم.
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المواصفات الفنية12

 تشير جميع المواصفات الفنية المذكورة هنا إلى درجة الحرارة المحيطة التي تبلغ 20 درجة مئوية )± 5 درجات مئوية(. • تحتفظ شركة Nice S.p.A بالحق في تطبيق تعديالت على المنتج 
في أي وقت متى كان ذلك ضرورًيا، مع الحفاظ على نفس االستخدامات والوظائف المستهدفة.

RB600P / RB600RB1000P / RB1000RB500HSV1/RB500HS
محرك تروس كهروميكانيكي للحركة التلقائية للبوابات المنزلقة الخاصة باالستخدامات السكنية، بما في ذلك وحدة التحكم اإللكترونيةنوع المنتج 

Z15m4Z15m4Z18m4Z18m4ترس
الحد األقصى لتكرار دورات التشغيل )عند 

عزم الدوران االسمي(
100 دورة / اليوم 

)تقوم وحدة التحكم بقصر 
الدورات على العدد األقصى 

المحدد في الجدول 2(

150 دورة / اليوم 
)تقوم وحدة التحكم بقصر 

الدورات على العدد األقصى 
المحدد في الجدول 2(

100 دورة / اليوم 
)تقوم وحدة التحكم بقصر 

الدورات على العدد األقصى 
المحدد في الجدول 2(

100 دورة / اليوم 
)تقوم وحدة التحكم بقصر الدورات على 

العدد األقصى المحدد في الجدول 2(

الحد األقصى لوقت التشغيل المستمر )عند 
7 دقائق عزم الدوران االسمي(

)تقوم وحدة التحكم بقصر 
التشغيل المستمر على القيمة 

القصوى المحددة في الجدول 2(

5 دقائق 
)تقوم وحدة التحكم بقصر 

التشغيل المستمر على القيمة 
القصوى المحددة في الجدول 2(

6 دقائق 
)تقوم وحدة التحكم بقصر 

التشغيل المستمر على القيمة 
القصوى المحددة في الجدول 

)2

6 دقائق 
)تقوم وحدة التحكم بقصر التشغيل 

المستمر على القيمة القصوى المحددة 
في الجدول 2(

ROBUS قادرة بشكل عام على تشغيل البوابات آلًيا لما يصل إلى حدود الوزن والطول الُمحددة في الجدول 1حدود االستخدام
تقدر بين 20,000 و250,000 دورة، اعتماًدا على الظروف الواردة في الجدول 2قوة التحمل

مصدر الطاقة 
V1 اإلصدار

220 فولت~ )10%+ 15%-( 
60 هرتز

120 فولت~ 60 هرتز

220 فولت~ )10%+ 
%15-( 60 هرتز

120 فولت~ 60 هرتز

220 فولت )10%+ 
120 فولت 60 هرتز%15-( 60 هرتز 

الحد األقصى لدخل الطاقة عند الذروة ]المقابل 
باألمبير[

515 واط ]2,5 أمبير[ 
]V1/ 4,8 أمبير إصدار[

450 واط ]2,3 أمبير[ 
]V1/ 460 واط ]4,8 أمبير[460 واط ]2,5 أمبير[]4,4 أمبير إصدار

1 )ُيستلزم نظام تأريض آمن(فئة العزل
مع الملحق االختياري PS124مصدر الطاقة في حالة الطوارئ

لمصباحي LED من النوع الوامض ELDC أو بحد أقصى لمبات 2 × 12 فولت 21 واطمخرج المصباح الوامض
)OGI( لمصباح واحد بجهد 24 فولت وحد أقصى 4 واط )قد يتباين مخرج الجهد الكهربائي بين 30- و%50+ كما يمكن أن يتحكم في مرحالت مخرج مؤشر فتح البوابة

صغيرة(
BLUEBUS مخرجBLUEBUS مخرج واحد بحمل أقصى يبلغ 15 وحدة

 STOP لنقاط التوصيل المغلقة عادة أو المفتوحة عادة أو للمقاومة الثابتة التي تبلغ 8.2 كيلو أوم ذاتية التعرف )أي اختالف عن الحالة المحفوظة في مدخل
)”STOP“ الذاكرة يشغل أمر

بالنسبة إلى نقاط التالمس المفتوحة عادًة )يؤدي غلق نقطة التالمس إلى إصدار أمر “خطوة بخطوة”(مدخل “خطوة بخطوة” 
OPEN مدخل)”OPEN“ بالنسبة إلى نقاط التالمس المفتوحة عادًة )يؤدي غلق نقطة التالمس إلى إصدار أمر

CLOSE مدخل)”CLOSE“ بالنسبة إلى نقاط التالمس المفتوحة عادًة )يؤدي غلق نقطة التالمس إلى إصدار أمر
AUX_IN مدخل)ALT بالنسبة إلى نقاط التالمس المغلقة عادًة )يؤدي فتح نقطة التالمس إلى إصدار أمر

موصل SM ألجهزة االستقبال SMXI وOXIموصل الترددات الالسلكية
52 أوم لطراز RG58 أو كابل من نوع مماثلمدخل ANTENNA الالسلكي

8 وظائف من النوع ON-OFF و8 وظائف قابلة للضبط )راجع الجدولين 5 و7(الوظائف القابلة للبرمجة
التعرف التلقائي على األجهزة المتصلة بمخرج BLUEBUSوظائف التعرف الذاتي

التعرف الذاتي على األجهزة من نوع “STOP” )نقطة تالمس مفتوحة عادة، أو نقطة تالمس مغلقة عادة، أو مقاومة ثابتة تبلغ 8.2 كيلو أوم( 
التعرف الذاتي على طول البوابة وحساب نقاط التباطؤ ونقاط الفتح الجزئي

الصيانة11

لضمان مستويات أمان ثابتة طوال فترة الخدمة، يجب صيانة النظام بشكل منتظم: كل 6 أشهر على األقل أو بعد 20000 حركة كحد أقصى منذ آخر صيانة. تم تجهيز وحدة ROBUS بعّداد تحريك 
ونظام إخطار بالصيانة؛ راجع الفقرة 8.5 "إخطار الصيانة”.

 تنبيه! – يجب إجراء عمليات الصيانة مع االلتزام الصارم بتوجيهات السالمة الواردة في هذا الدليل ووفًقا للتشريعات والمعايير المعمول بها.

.01

 

OFFتحقق من عدم وجود أي تلف بجميع المواد التي تشكل نظام التشغيل اآللي: وانتبه بشكل خاص لتآكل وتأكسد المكونات الهيكلية. استبدل أي أجزاء غير قياسية

تحقق من حالة تآكل األجزاء المتحركة: الترس والجريدة المسننة وجميع أجزاء مصراع البوابة؛ وقم باستبدال أي مكونات متآكلة إذا لزم األمر02.

.03ONقم بإجراء جميع االختبارات والفحوصات المشار إليها في الفقرة 6.1 - االختبار
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دليل المستخدم
)يتم تسليمه للمستخدم النهائي(

عنــد اســتخدام نظــام التشــغيل اآللــي ألول مــرة، يجــب علــى فنــي التركيــب • 
إخبــار المســتخدم عــن المخاطــر القائمــة، ويجــب على المســتخدم اســتغراق 

بعــض الوقــت لقــراءة دليــل المســتخدم هــذا.

مــن المهــم تخزيــن دليــل المســتخدم هــذا )المقــدم بواســطة فنــي التركيــب( • 
للرجــوع إليــه فــي المســتقبل وتســليمه إلــى المالــك الجديــد عنــد نقــل نظــام 

التشــغيل اآللــي. 

ــي •  ــر الت ــذ األوام ــاز ينف ــو جه ــك ه ــاص ب ــي الخ ــغيل اآلل ــام التش إن نظ
ُتصدرهــا إليــه بدقــة؛ لــذا فــإن إســاءة االســتعمال أو االســتعمال غيــر 
المعقــول قــد يــؤدي إلــى التعــرض لمخاطــر: ال تقــم بتشــغيل النظــام بينمــا 

ــغيل. ــاق التش ــي نط ــياء ف ــات أو أش ــخاص أو حيوان ــد أش يوج

ــتويات •  ــر مس ــن توف ــة لتضم ــغيل اآللي ــة التش ــم أنظم ــم تصمي ــال: ت األطف
ــع  ــزة اكتشــاف تمن ــا بأجه ــم تزويده ــد ت ــة مــن األمــن والســالمة. وق عالي
ــن  ــغيلها، وم ــاق تش ــي نط ــياء ف ــخاص أو أش ــاك أش ــة إذا كان هن الحرك
ــن  ــك، م ــع ذل ــة التشــغيل. وم ــر الســالمة وموثوقي ــن توفي ــا تضم ــم فإنه ث
المستحســن تجنــب الســماح لألطفــال باللعــب بالقــرب مــن نظــام التشــغيل 
ــاول  ــن متن ــدة ع ــد بعي ــن ُبع ــم ع ــزة التحك ــل أجه ــب أن تظ ــي، ويج اآلل

ــة! ــي ليســت لعب ــم - فه أيديه

ــاف •  ــات الكتش ــركات والدعام ــالت والزنب ــيما الكاب ــام: ال س ــص النظ فح
ــال. ــف أو األعط ــات التل ــة وعالم ــل المحتمل ــن الخل مواط

– تأكــد مــن أن النظــام آمــن علــى أســاس شــهري باســتخدام معــدات الســالمة   
ذات األطــراف الحساســة. 

– ال تســتخدم نظــام التشــغيل اآللــي أثنــاء إجــراء إصالحــات أو تعديــالت؛   
فقــد يــؤدي أي خطــأ أو تــوازن البوابــة بشــكل غيــر صحيــح إلــى إصابــة 

جســدية.

األعطــال: إذا تعطــل نظــام التشــغيل اآللــي، فقــم بإيقــاف تشــغيل مصــدر • 
ــام بــأي أعمــال إصــالح، واتصــل بفنــي التركيــب  الطاقــة. ال تحــاول القي

ــى مســاعدته. ــي للحصــول عل المحل

ــو  ــا ه ــروس كم ــر محــرك الت ــم بتحري ــا: ق ــن تشــغيل النظــام يدوًي – يمك  
موضــح فــي القســم “تحريــر محــرك التــروس يدوًيــا”.

ل النظــام أو برمجتــه ومعلمــات الضبــط بــأي حــال مــن األحــوال:  – ال تعــدِّ  
ــات. ــك العملي ــد عــن تل ــب هــو المســؤول الوحي ــي التركي فن

ــات  ــة وأي إصالح ــة الدوري ــي والصيان ــار النهائ ــق االختب ــب توثي – يج  
ــق ذات  ــن الوثائ ــم تخزي ــام بهــا، ويجــب أن يت ــذي ق بواســطة الشــخص ال

ــام. ــك النظ ــل مال ــن قب ــة م الصل

ــزة  ــت أجه ــن إذا كان ــت ممك ــرب وق ــي أق ــام ف ــالح النظ ــم بإص ــم: ق مه  
ــة مفتوحــة  ــة. “غيــر مســموح بالعبــور إال إذا كانــت البواب الســالمة معطل

بالكامــل وثابتــة”.

التخلــص مــن الجهــاز: بعــد انتهــاء العمــر التشــغيلي لنظــام التشــغيل • 
اآللــي، تأكــد مــن أن عمليــة التخلــص تتــم بواســطة أشــخاص مؤهليــن، كمــا 
يجــب إعــادة تدويــر المــواد أو التخلــص منهــا وفًقــا للتشــريعات المعمــول 

ــا لهــذه الفئــة مــن المنتجــات. بهــا محلًي

الصيانــة: كمــا هــو الحــال مــع جميــع اآلالت، يتطلــب نظــام التشــغيل اآللــي • 
ــل  ــغيلي طوي ــر تش ــل وعم ــغيل األمث ــان التش ــة لضم ــة دوري ــذا صيان ه
وســالمة كاملــة. قــم بالترتيــب مــع فنــي التركيــب إلجــراء جــدول صيانــة 
ــة كل ســتة أشــهر  ــة. هــذا وتوصــي Nice بإجــراء فحــوص صيان دوري
لضمــان التشــغيل بشــكل عــادي بالمنــزل، لكــن ذلــك الفاصــل الزمنــي قــد 
يتبايــن بحســب شــدة االســتخدام. ال ُيصــرح إال لألشــخاص المؤهليــن، 
ــام بإجــراء الفحوصــات وعمليــات الصيانــة وعمليــات  دون غيرهــم، بالقي

اإلصــالح. 

 •
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