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GENERAL INFORMATION
The chain gearmotors to which this instruction booklet refers
are designed for operating rolling shutters not balanced
with springs or weights. If these products are to be used
for different applications, it is recommended to first discuss
them with the Manufacturer.
The declaration loses its validity if the gearmotor is modified
(e.g. wiring reversal).

SAFETY STANDARDS
• IMPORTANT! – This manual contains important instructions
and warnings regarding safety. Incorrect installation may cause
serious injury. Before commencing work, all sections of the manual
must be read carefully. If in any doubt, suspend installation and call
the Nice Support Service for clarification.
• IMPORTANT! – This manual contains important instructions. Keep it for future maintenance work and disposal of
the product.
• IMPORTANT! – Under the latest European legislation, automatic door and gate installations must be compliant with
the standards specified in Directive 2006/42/EC (formerly
98/37/EC) (the Machinery Directive) and the standards EN
12445, EN 12453, EN 12635 and EN 13241-1 in particular,
which enable conformity of the automated functionality
to be declared. In the light of the above, all work involving
installation, connection, testing and maintenance of the
product must be carried out exclusively by qualified and
competent technicians!

INSTALLATION RULES

device bearing the words “CAUTION! MAINTENANCE IN PRO
GRESS”.
• The Control unit must be connected to an electricity supply line
equipped with protective earthing.
• Handle the product with care during installation, taking care to
avoid crushing, denting or dropping it, or contact with liquids of
any kind. Keep the product away from sources of heat and naked
flames. Failure to observe the above can damage the product, and
increase the risk of danger or malfunction. Should this occur, sus
pend installation work immediately and contact the Nice Support
Service.
• The electrical power line must be fitted with a device that ena
bles complete disconnection of the automation from the mains.
The disconnection device must have a gap between contacts
that ensures complete disconnection in the conditions of over
voltage category III, in compliance with installation regulations.
• Do not modify any part of the product. Prohibited modifications
can only lead to malfunctions. The manufacturer declines all
responsibility for damage re
sulting from unauthorized changes
made to the product.
• If the gate or door being automated has a pedestrian gate, then
the system must include a control device that will inhibit the opera
tion of the motor when the pedestrian gate is open.
• The product’s packaging material must be disposed of in full com
pliance with local regulations.
Warnings for use
• The product is not intended for use by persons, including children,
with limited physical, sensory or mental capacities, or who lack
experience or knowledge, unless supervised or trained in the use
of the product by a person responsible for their safety.
• Any children near the automation system must be kept under
supervision to ensure that they do not play with it.
• Do not allow children to play with the fixed control devices. Keep
remote control devices out of the reach of children.
The instructions shall contain at least the following information:
• the business name and full address of the manufacturer and,
where applicable, hisauthorized representative;
• model or type reference of the appliance as marked on the appli
ance itself, except for the serial number;
• the designation of the appliance together with its explanation in
case it is given by acombination of letters and/or numbers.
• the general description of the appliance, when needed due to the
complexity of the appliance;
• specific precautions if required during installation, operation,
adjusting, user maintenance, cleaning, repairing or moving;
• when needed drawings, diagrams, descriptions and explanations
necessary for the safe use and user maintenance of the appliance;
• the possible reasonably foreseeable misuse and, whenever rel
evant, a warning againstthe effects it may have on the safe use of
the appliance.
The words “Original instructions” shall appear on the language
version(s) verified by the manufacturer or by the authorized repre
sentative.
When a translation of the original instructions has been provided by
a person introducing the appliance on the market; the meaning of
the sentence “Translation of the original instructions” has to appear
in the relevant instructions delivered with the appliance.
The instructions for maintenance/service to be done by specialized
personnel, mandated by the manufacturer or the authorized repre
sentative may be supplied in only one Community language which
the specialized personnel understand.
The instructions shall indicate the type and frequency of inspections
and maintenance required for safe operation including the preven
tive maintenance measures.

• Before commencing the installation, check if the product is suit
able for the desired type of use. If it is not suitable, DO NOT con
tinue with the installation.
• The contents of this manual refer to a standard system.
• All installation and maintenance work must be carried out
with the automation system disconnected from the electricity supply. If the power disconnection device cannot be seen
from where the automation system is po
sitioned, then before
starting work a notice must be attached to the disconnection
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PARACHUTE DEVICE
BUILT INTO THE REDUCTION UNIT

According to the VDE 0113 booklet, the emergency stop
devices must also be perfectly efficient regardless of the
gearmotor operation mode. Any release of the emergency
stop device must absolutely not cause an uncontrolled or
undefined restarting.

The gearmotors are positive clutch startup controls with built-in
parachute device, irrespective of the rpm and position.
The parachute device follows the movement without load and wear,
and it releases in the case of failure of the mechanism.
No electrical disconnection is necessary because in the case of
failure of the mechanism, the transmission between motor, hollow
shaft and worm screw is interrupted.
After the release of the parachute device, the gearmotor is no longer
able to operate and must be replaced.

EN

GENERAL DANGER WARNINGS AND
PREVENTIVE SAFETY

ASSEMBLY INSTRUCTIONS /
FIXING THE MECHANISM
Gearmotor coupling
The gearmotor is to be coupled on the end of the winding shaft
that must be previously greased to make these tool-less assembly
operations easier. If the seat of the key on the shaft is through, the
key (tab) must be blocked to prevent accidental movement.
The winding shaft must not be axially secured to the gearmotor
(gearmotor side = mobile bearing). Fixing against an axial traverse of
the winding shaft is executed on the side opposite the ball bearing
using an adjustment screw or a fixing ring (Fig. 1)
The fixing brackets enable assembly both horizontally (vertical
gearmotor) and vertically (suspended motor). For different assembly
positions and for different reduction unit fixing systems (different
heights of the fixing brackets and accessories of the rolling shutter
systems), contact the manufacturer. The fixing brackets are mounted
so that the winding shaft is horizontal.
It is important to ensure that the welded shafts are concentric and
aligned with the central axis of the main winding shaft since otherwise
the unbalances and angle defects that occur in this case could
cause damages or excessive wear to the transmission components.
If an additional coat of paint is applied on the gearmotor, carefully
avoid soiling the ring seals (oil seals) of the shaft. The key (tab) is to
be blocked on the through seat of the shaft with 1 screw (or, as an
alternative, with a fixing ring) to prevent accidental movement. (Fig. 2)

The parachute device has the following characteristics:
- protection against the breaking and wear of the toothed wheel
- it is independent from the rpm
- it is independent from the direction of rotation
- it is independent from the position
- it is independent from the vibrations
- it does not require maintenance
- it has good damping capacity in the case of intervention
WARNING:
THE BUILT-IN PARACHUTE DEVICE DOES NOT PROTECT AGAINST
THE FORCES THAT INFLUENCE THE SYSTEM FROM THE OUTSIDE

EMERGENCY MANUAL RELEASES
The manual emergency release is envisaged for opening and closing
the door in case of power failure, so it is to be used only in emergency
situations.
- Avoid regular use!!
Warning! Danger of injury in the case of incorrect use!
-	 Deactivate the main switch before using the manual emergency
release.
- The manual emergency release is to be executed only with the
motor stopped.
- The manual emergency release manoeuvre is to be executed
from a safe place.
- With a gearmotor equipped with brake (pressure), the main door
must be opened and closed with the brake open (released).
- On doors not balanced with weights, the brake is to be released
only for checking purposes with the door in the low position for
safety reasons.
- An undesirable brake release must be prevented with an adequate
check (measurement) on site.
The manual emergency release must not move the door beyond
the final positions because in this case the main switch would
activate.
Therefore, operation of the door in electrical mode is no
longer possible.
Handle-operated manual emergency release (fig. 4)
- Insert the handle exerting moderate pressure, then turn it up
to when it clicks in position. In this way the control voltage is
interrupted and the door can no longer be activated electrically.
- Open and/or close the door turning the handle
- The control voltage is reset and the door can again be activated
electrically by removing the handle.
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- Grasp the red handle / manual control (1) and softly pull until
stopping
- to interrupt the control voltage, and therefore prevent activation of
the door in electric mode.
- Open and/or close the door with the emergency release chain (2)
- Grasp the green handle /motor control (3) and softly pull until stopping to
restore the control voltage, and therefore once again consent operation
of the door in electric mode.
Average duration: 350 cycles!
Modification of the length of the emergency release chain
(fig. 6)
- The emergency release chain opens in the connection point and
therefore can be extended or shortened by adding or removing
links.
- The links must be carefully bent.
- When the emergency release chain length is modified, it is
necessary to pay attention not to twist it.

The safety limit switches 2 SEi and 4 SEh (red) must be set in order
to be released right after the overtaking of the control limit switch.
The safety limit switches 2 SEi and 4 SEh (red) are factory-set in order to
follow the limit switch at a short distance.
Check that the fixing screws are in the correct position after the
operation test.
The additional limit switches 8 P2i and 7 P2h are closing contacts with
zero potential, while the additional limit switches 6 P1i and 5 P1h are
switching contacts with zero potential.
In automatic mode limit switch 6 is used as a preliminary limit switch.
Therefore it is to be set so that it releases when the door reaches a
distance of 5 cm from the ground.
In dead man mode it is not necessary to set it and it is used as a
contact with zero potential.

2. Electronic limit switch (transducer absolute value)
(fig. 12-15)
The EES electronic limit switch is a positioning switch with absolute
value for rolling shutters, doors and main doors. The assessment, or
setting, of the final positions is carried out with gearmotors for doors
tuned to the EES.
During assembly simply insert the six-pole plug.

LIMIT SWITCH SETTING
The door must be balanced in all positions when assembling the
sectional main door and balancing with the weights according to
the procedures prescribed by the standards. Correct balancing is
ascertained by manually opening and closing the door with identical
activation force in both directions.

Particular mechanical settings and positionings are not needed.
The terminals for the safety chain (safety switch) are respectively
located on the EES side (A type) and on the plate beneath the EES
(B type). (Fig. 14 and 15)
See the EES wiring diagram in the gearmotor instruction manual for
the UST1K doors.

1. Mechanical limit switches
The upper and lower deactivation positions of the door are defined
by setting the limit switch.

STAR/DELTA VOLTAGE CONNECTION

The gearmotor must be electrically connected for making this setting.
To access the limit switch (Fig. 8a: limit switch plate with 7 switches Fig. 8b with 8 switches) unscrew the limit switch guard. It is possible
to move the door in dead man mode using the built-in "OPEN",
"CLOSE" and STOP buttons if the external control devices have not
yet been connected with the control station included in the supply.
Switch off the power and reverse the two L1 and L2 phases of the
gearmotor if the door does not open when pressing the "OPEN"
button.
The door must open even if the gearmotor has been installed upside
down when the "OPEN" button is pressed. Otherwise, switch off the
power and reverse the two L1 and L2 phases.
It is also necessary to properly correct the two emergency stop limit
switches so that they trip after the limit switch.

Switching off with door in low position
The limit switch for switching off with door in low position is to be set
as follows (Fig. 7-8):
Move the door to the desired CLOSE position.
Set the contactor cam 3 Ewhite) to activate the limit switch.

Warning! Danger of death due to electric shock.
Before starting the assembly operations, exclude the voltage from
the conductors and check that they are really equal to zero.
The commutability of the motor voltage makes it possible to use the
gearmotor on both a 3 x 400 V and 3 x 230 V power grid.
The motor is wired in the factory with star connection for a 3 x 400
V power grid.
For connection to a 230 V power grid, switch the motor onto a delta
connection.
To commute the voltage onto the motor, wire the ends of the
windings as illustrated in fig. 9-11.
When fixing the motor cables, pay attention that the cables are long
enough to consent solid fixing, in order to create a connection able
to remain secure over time.
Pull the conductors to check if the connection is secure.
It is necessary to also adjust the gearmotor (UST1K) by commuting
the motor for connection to a 3 x 400 V power grid. To this regard,
see the UST1K.

Tighten the fixing screw A.
For accurate adjustment, turn the screw B.
Move the door into the desired OPEN position
Set the contactor cam 1 Eh(green) in order to activate the limit switch.
Tighten fixing screw A.
For accurate adjustment, turn the screw B.
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Chain version (fig. 5a-d)
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Information for whoever carries out the checks
ANNUAL CHECK
BGR 232 directive "Windows, doors and main doors with
mechanical operation" is applied. It can be obtained from the
National Insurance Institute for Industrial Accidents of your trade
association or from us on request.
Maintenance operations on windows, doors and main doors
with mechanical operation must be performed only by personnel
authorised by the company, having the necessary experience and
skills (BGR 232).

Gearmotor:
The mechanism is maintenance-free and it is provided with
permanent lubrication. Absolutely no rust must form on the output
shaft.
Fixings:
Make sure that the fixing screws are all in the correct position and
in perfect condition.
Balancing by weights (e.g. in the sectional main doors):
The door must be balanced in all the positions (see the door
assembly instructions) when balancing is done with weights
according to the procedures prescribed by the standards.
Brake (if present):
During the annual check perfect brake operation is to be ascertained.
In the case of heavy wear of the brake pads, it is necessary to
replace the complete brake. Before replacement, disconnect the
cables connected to the electric card.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
NOTE: all the technical characteristics indicated refer to a temperature falling beetwen -5°C and +40°C. • Nice reserves the right to
change all the modifications to the product it deems necessary at any time, but keeping the functions and intended use unaltered.
Technical data
Model

RDF-

Shaft Ø (mm)
Max. torque (Nm)**
Rated torque (Nm)**
Output rpm**
Motor power (kW)
Limit switch rpm
Working voltage (V/Hz)
Duty Cycle
Connection cable (no. x mm2)
Operating temperature (°C)
Noise dB(A)
Protection rating (IP)
Weight (kg)

Model
Shaft Ø (mm)
Max. torque (Nm)
Rated torque (Nm)
Output rpm
Motor power (kW)
Limit switch rpm
Working voltage (V/Hz)
Duty Cycle
Connection cable (no. x mm2)
Operating temperature (°C)
Noise dB(A)
Protection rating (IP)
Weight (kg)

RDF-

140-20

220-15*

140
120
20
0.55
15

30
220
200
15
1.1
10-20

290-15*
290
250
15
1.1
10-20

12.4

22

24

380-15

450-15

550-12

750-9,5

550
450
12
1.5
10

750
700
9.5
1.5
40

27.7

35

40

850-10

1100-10

850
700
10
2.2
10-40

55
1100
950
10
2.2
10-40

1400-7*

250-24*

1400
1250
7
2.2
10-40

250
230
24
1.1
10-40

51.7

51.9

58

24.1

380
450
360
400
15
15
1.5
1.5
10-20
10-20
3x230 V / 3x400 V 50 Hz**
S 3 - 60%
5 x 1.5
-5 ÷ +40
<70
IP 54
28.9
27.7

350-24

500-24*

40
350
500
310
450
24
24
1.5
2.2
10-40
10-40
3x230 V / 3x400 V 50 Hz
S 3 - 60%
5 x 1.5
-5 ÷ +40
<70
IP 54
29.2
32.7

750-24*

950-24*

1250-24*

1400-24*

55
750
650
24
2.2
10-40

950
850
24
3
10-40

1250
1100
24
4
10-40

1400
1250
24
5.5
10-40

51.9

61

63

65

* These models are not tested by TÜV-Nord
** Nice RDF motors can work also with 60 Hz frequency. In case 60 Hz frequency, maximum and rated torque are decreased of about 7-12% and output speed is increase of about 14-15%.
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1

Shaft assembly

2

Assembly of bracket for large gearmotors

Central winding shaft

Screw tightening torque
= 20 Nm

3

Assembly of bracket for small
gearmotors

5a

4

5b

Motor

Motor

Wand

Wall

Rot

Red

Grün

Green
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5c

6

5d

Emergency release chain

7

Mechanical limit switches

Small types 			

8a

Mechanical limit switch setting
Large types - 7 Contactor cam

7 white

Additional limit switch 2 CLOSE

6 green Additional limit switch 2 OPEN

Large types

Mechanical limit switch setting

8b Small itypes - 8 Contactor cam

}

Optional

8 white

Additional limit switch 2 CLOSE

5 white

Additional limit switch 1 CLOSE

6 white

4 red

Safety limit switch CLOSE

5 green Additional limit switch 1 OPEN

Additional limit switch 1 CLOSE

3 white Limit switch CLOSE

4 red

2 red

3 white Limit switch CLOSE

Safety limit switch OPEN

1 green Limit switch OPEN

2 red

Safety limit switch CLOSE

Safety limit switch OPEN

1 green Limit switch OPEN
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}

7 green Additional limit switch 2 OPEN

Optional

Delta connection

9a

yellow
brown
red

black
green

blue

PE

10

12

Motor connection with
terminal block

EN

9

3~230V

11

Centrale

Reductiemotor

X2  J1/U

1

UST1/U

X2  J1/V

2

UST1/V

3

UST1/W

X2  J1/W

Motor

X2  J6

Bevestiging draad

X5  J22

4

S3  J9

X5  J22

5

S3  J9

X5  J21

10

P1  J3/C

X5  J21

11

P1  J3/NC

X5  J20

6

E  J2

X5  J20

7

E  J2

X5  J19

8

E  J4

X5  J19

9

E  J4

PE

Geel/groen

PE

Electronic limit switches

h

Five-pole
multiple adapter
Control
connection
cable

RS485 A
Safety chain

Input
RS485 B

Output
7 .. 18V DC

GND

Wago terminal

15

Electronic limit switch housing
below

h

Six-pole plug

AMP plug
Safety chain

Six-pole plug

Five-pole
multiple adapter
Control
connection
cable

h

h

13

-

14 Limit switch housing on the mechanism

Standard wiring 3~400V
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CONNECTION CABLE FOR CONTROLS EQUIPPED WITH MECHANICAL LIMIT SWITCH WITH SCREENING
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CONNECTION CABLE FOR CONTROLS EQUIPPED WITH ELECTRONIC LIMIT SWITCH WITHOUT SCREENING

EN

CONNECTION CABLE FOR CONTROLS EQUIPPED WITH ELECTRONIC LIMIT SWITCH WITH SCREENING
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-140-20-KU
RDF-140-20-KE2

Ø 10mm
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DIMENSIONED DRAWINGS OF GEARMOTORS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-220/290-15-KU
RDF-220/290-15-KE2

Ø 12mm

14 – English

table

table

elektronische
Endschalter

electronic limit
switches

mechanische
Endschalter

mechanical limit
switches
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DIMENSIONED DRAWINGS OF GEARMOTORS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-380/450-15-KU
RDF-380/450-15-KE2

Ø 12mm
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DIMENSIONED DRAWINGS OF GEARMOTORS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-550-12-KU
RDF-550-12-KE2

Ø 12mm
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DIMENSIONED DRAWINGS OF GEARMOTORS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-750-9,5-KU
RDF-750-9,5-KE2

Ø 15mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-850/1100-10-KU
RDF-850/1100-10-KE2

Ø 15mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-1400-7-KU
RDF-1400-7-KE2

Ø 15mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGSFOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-250-24-KU
RDF-250-24-KE2

Ø 12mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-350-24-KU
RDF-350-24-KE2

Ø 12mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-500-24-KU
RDF-500-24-KE2

Ø 12mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-750-24-KU
RDF-750-24-KE2

Ø 15mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-950-24-KU
RDF-950-24-KE2

Ø 15mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-1250-24-KU
RDF-1250-24-KE2

Ø 15mm
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DIMENSIONED GEARMOTOR DRAWINGS FOR ROLLING SHUTTERS

Gearmotors with handle and chain
RDF-1400-24-KU
RDF-1400-24-KE2

Ø 15mm
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COMBINATION OF GEARMOTORS FOR ROLLING SHUTTERS AND CONTROL STATIONS
The possible combinations of gearmotors with control stations are indicated hereunder. The gearmotors can work only with the allowed
control stations.
The entire instruction manual is made up of instructions for use regarding the gearmotor and its control station. To this regard
it is necessary to follow the instructions of the control station.
All gearmotors for rolling shutters can operate also with a static frequency converter. To this regard, observe the advice of the
Manufacturer.
Combination
Control stations/
Gearmotors for rolling
shutters

UST2
UST1

UST1K-2,2 / 5,5kW
UST1K-1,1kW

140-180Nm

220-450Nm

550-1400 Nm

Motors 24RPM

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

TRANSPORT / STORAGE / DISPOSAL
The gearmotor is totally assembled and wired, ready for the
connection.
To avoid any damages it is to be transported, and if necessary
stored, inside the packaging provided for this purpose or another
that is similar with equal characteristics.
For disposal, it is necessary to separate
− metals
− plastic elements
− electrical components
− lubricants.

TECHNICAL ASSISTANCE / SPARE PARTS /
ACCESSORIES
We specifically clarify that we neither carry out tests nor are we willing
to approve any spare parts and/or accessories not supplied by us.
The assembly and/or the use of products of this type could therefore
compromise any predefined characteristics at the construction
design level, or reflect on safety.
NICE declines all liability and disclaims any warranty whatsoever
for damages, if any, caused by non-original spare parts and/or
accessories.
Defects that cannot be remedied internally are to be eliminated only
by the Door manufacturer or another specialised Company, from
which it is possible to also request any necessary spare parts.
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العربية

مجموعة محركات تروس للمصاريع الدوارة ومحطات التحكم
فيما يأتي مجموعات من محركات التروس ومحطات التحكم المرتبطة .ال يُمكن أن تعمل محركات التروس إال مع محطات التحكم المالئمة.
يتكون كتيب التعليمات من مجموعة من تعليمات استخدام محرك التروس ومحطة التحكم المرتبطة به؛ لذا يجب فيما يتعلق بهذا الشأن االلتزام باتباع تعليمات محطة التحكم.
يُمكن تشغيل جميع محركات التروس للقفل الدوار باستخدام محول ترددات استاتيكي؛ وبناء على ذلك يجب االلتزام بتعليمات جهة التصنيع.
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Abbinamento
Centrali di comando/
Motoriduttori per
serrande avvolgibili
UST2
UST1
UST1K-2,2/5,5kW
UST1K-1,1kW

	
  

النقل  /التخزين  /التخلص من المنتج

الدعم الفني  /قطع الغيار  /الملحقات

المحرك مركب ومزوَّد باألسالك وجاهز لالستخدام.
لتجنب تضرر المحرك عند نقله أو تخزينه إذا لزم األمر ،يجب وضعه داخل العبوة المخصصة
لهذا الغرض أو في عبوات مماثلة تتمتع بنفس الخصائص.
في حالة التخلص من المنتج ،من الضروري فصل:
 المعادن. العناصر البالستيكية. المكونات الكهربائية. -مواد التشحيم.

نحو خاص أننا ال نُجري أي اختيارات وأنه ليس لدينا أي رغبة في اعتماد أي
نود التأكيد على ٍ
قطع غيار و/أو ملحقات غير م َّ
ُقدمة من جهتنا.
يُمكن أن ينشأ عن تركيب مثل هذه المكونات و/أو استخدامها التأثير في أي خواص مُحددة
ً
مسبقا ،من حيث مستوى تصميم الهيكل أو من الممكن أن يؤثر ذلك في السالمة.
تُخلي شركة نايس مسؤوليتها ولن تُ ِّ
قدم أي ضمانات ،إن وُجد ،فيما يتعلق باستخدام أي قطع
غيار و/أو ملحقات غير أصلية.
يُمكن التخلص من العيوب التي يتعذر إصالحها داخليًّا عن طريق جهة تصنيع األبواب أو أي
شركة أخرى مُتخصصة يُمكن ً
أيضا طلب قطع غيار منها.
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-1400-24-KU
RDF-1400-24-KE2

القطر  15ملم

 – 26العربية

العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-1250-24-KU
RDF-1250-24-KE2

القطر  15ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-950-24-KU
RDF-950-24-KE2

القطر  15ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-750-24-KU
RDF-750-24-KE2

القطر  15ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-500-24-KU
RDF-500-24-KE2

القطر  12ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-350-24-KU
RDF-350-24-KE2

القطر  12ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-250-24-KU
RDF-250-24-KE2

القطر  12ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-1400-7-KU
RDF-1400-7-KE2

القطر  15ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-850/1100-10-KU
RDF-850/1100-10-KE2

القطر  15ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-750-9,5-KU
RDF-750-9,5-KE2

القطر  15ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-550-12-KU
RDF-550-12-KE2

القطر  12ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-380/450-15-KU
RDF-380/450-15-KE2

القطر  12ملم
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-220/290-15-KU
RDF-220/290-15-KE2

القطر  12ملم

الجدول

الجدول

elektronische
Endschalter

مفاتيح نهاية الشوط اإللكترونية

mechanische
Endschalter

مفاتيح نهاية الشوط الميكانيكية
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العربية

رسومات محركات التروس محددة األبعاد للمصاريع الدوارة

محركات التروس ذات المقبض والسلسلة
RDF-140-20-KU
RDF-140-20-KE2

القطر  10ملم
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العربية

بواق
كابل التوصيل ألدوات التحكم المزودة بمفتاح نهاية شوط إلكتروني مزود ٍ

 – 12العربية

العربية

واق
كابل التوصيل ألدوات التحكم المزودة بمفتاح نهاية شوط إلكتروني بدون ٍ
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العربية

بواق
كابل التوصيل ألدوات التحكم المزودة بمفتاح نهاية شوط ميكانيكي مزود ٍ

 – 10العربية

أصفر
بني
أحمر
أزرق

PE

 11التوصيل القياسي  3~400فولت

 3~230فولت

Motor

Gearmotor

Station

1

X2 - J1/U

UST1/U
UST1/V

2

X2 - J1/V

UST1/W

3

X2 - J1/W

-

Wire ﬁxing

S3 - J9

4

S3 - J9

5

X5 - J22

P1 - J3/C

10

X5 - J21

P1 - J3/NC

11

X5 - J21

E - J2

6

X5 - J20

E - J2

7

X5 - J20

E - J4

8

X5 - J19

E - J4

9

X5 - J19

Yellow/green

PE

PE

14

X2 - J6
X5 - J22

مفاتيح نهاية الشوط اإللكترونية
صندوق مفتاح نهاية الشوط الموجود على اآللية

h

محول متعدد ذي
خمسة أقطاب
كابل توصيل التحكم

13
مقبس AMP
RS485 A
سلسلة األمان
مخرج
 18..7فولت من
التيار المستمر

5

6

3

4

1

2

h

مقبس سداسي األقطاب

سلسلة األمان
مدخل
RS485 B
GND

طرف Wago

9 11 10 12

8

7

 15صندوق مفتاح نهاية الشوط اإللكتروني أدناه

h

12

أسود
أخضر

مقبس سداسي األقطاب

محول متعدد ذي خمسة أقطاب
كابل توصيل التحكم

h

10

العربية

9

توصيل دلتا

9أ

وصلة الموتور ذات المجموعة الطرفية
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العربية

5ث

5ت

6

سلسلة التحرير في حالة الطوارئ

8أ

ضبط مفتاح نهاية الشوط الميكانيكي
األنواع الكبيرة  -حدبة ذات  7موصالت

7

مفاتيح نهاية الشوط الميكانيكية

		
األنواع الصغيرة

 7أبيض – مفتاح نهاية شوط إضافي  2غلق
 6أخضر – مفتاح نهاية شوط إضافي  2فتح

}

8ب

اختياري

 5أبيض – مفتاح نهاية شوط إضافي  1غلق

األنواع الكبيرة

ضبط مفتاح نهاية الشوط الميكانيكي
األنواع الصغيرة  -حدبة ذات  8موصالت
 8أبيض – مفتاح نهاية شوط إضافي  2غلق
 7أخضر – مفتاح نهاية شوط إضافي  2فتح
 6أبيض – مفتاح نهاية شوط إضافي  1غلق

 4أحمر – مفتاح األمان لنهاية الشوط – مغلق

 5أخضر – مفتاح نهاية شوط إضافي  1فتح

 3أبيض – مفتاح نهاية الشوط – مغلق

 4أحمر – مفتاح األمان لنهاية الشوط – مغلق

 2أحمر  -مفتاح األمان لنهاية الشوط – مفتوح

 3أبيض – مفتاح نهاية الشوط – مغلق

 1أخضر – مفتاح نهاية الشوط  -مفتوح

 2أحمر  -مفتاح األمان لنهاية الشوط – مفتوح
 1أخضر – مفتاح نهاية الشوط  -مفتوح

 – 8العربية

}

اختياري

العربية

1

مجموعة العمود

2

مجموعة دعامات تثبيت لمحركات التروس الكبيرة

عمود اللف المركزي

عزم ربط البراغي
=  20نيوتن متر

3

مجموعة دعامات تثبيت لمحركات التروس الصغيرة

4

5ب

5أ

المحرك

المحرك

عصا

جدار

بلى

أحمر

Grün

أخضر
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العربية

معلومات للشخص المسؤول عن تنفيذ عمليات الفحص

الفحص السنوي
يتم تطبيق توجيه  BGR 232بشأن "النوافذ واألبواب واألبواب الرئيسية أثناء التشغيل
الميكانيكي" .ويُمكن الحصول على هذا التوجيه من معهد التأمين الوطني ضد الحوادث
الصناعية التابع التحادك التجاري أو من شركتنا عند الطلب.
يجب إجراء عمليات الصيانة المتعلقة بالنوافذ واألبواب واألبواب الرئيسية أثناء
التشغيل الميكانيكي عن طريق عمالة الشركة المخولة التي تمتلك الخبرة والمهارات
الالزمة (.)BGR 232

لمحرك التروس.
ال تتطلب آلية عمل المحرك أي إجراءات صيانة ويُزود دائمًا بالشحم .وبالطبع يجب عدم
تكوين الصدأ على عمود الدوران النهائي.
التثبيت:
وضع صحيح وبحالة جيدة.
في
التثبيت
براغي
جميع
أن
تأكد من
ٍ
الموازنة باستخدام األوزان (على سبيل المثال :في األبواب الرئيسية المقطعية):
يجب موازنة الباب في جميع المواضع (راجع تعليمات تجميع الباب) عند تركيب الباب
الرئيسي المقطعي وموازنته باستخدام األوزان ً
وفقا لإلجراءات المعيارية المطلوبة.
المكابح (إن وجدت):
نحو مالئم.
يجب التأكد أثناء إجراء الفحص السنوي من أن المكابح تعمل على ٍ
في حالة التآكل الشديد لحشوات المكابح ،من الضروري تبديلها بمكابح جديدة .وقبل التبديل،
افصل الكابالت المتصلة بالكابل الكهربائي.

المواصفات الفنية
وقت مع الحفاظ
مالحظة :تُشير جميع المواصفات الفنية الموضحة إلى درجة حرارة ما بين  -5و +40درجة مئوية • .تحتفظ نايس بحقها في إجراء جميع التعديالت التي تراها الزمة في أي ٍ
على جميع الوظائف واالستخدام المقصود دون تغيير.
البيانات الفنية
الطراز

RDF-

*15-220

20-140

قطر العمود (ملم)**
الحد األقصى للعزم (نيوتن متر)**
العزم المقنن (نيوتن متر)**

الخرج (لفة في الدقيقة)
قوة المحرك (كيلو واط)
مفتاح نهاية الشوط (لفة في الدقيقة)
فولطية التشغيل (فولت/هرتز)**
دورة التشغيل
كابل التوصيل (العدد × ملم)2
درجة حرارة التشغيل (مئوية)
الضوضاء (ديسيبل أ)
تصنيف الحماية ()IP
الوزن (كجم)

الطراز
قطر العمود (ملم)
الحد األقصى للعزم (نيوتن متر)
العزم المقنن (نيوتن متر)
الخرج (لفة في الدقيقة)
قوة المحرك (كيلو واط)
مفتاح نهاية الشوط (لفة في الدقيقة)
فولطية التشغيل (فولت/هرتز)
دورة التشغيل
كابل التوصيل (العدد × ملم)2
درجة حرارة التشغيل (مئوية)
الضوضاء (ديسيبل أ)
تصنيف الحماية ()IP
الوزن (كجم)
* لم تخضع هذه الطرازات إلى االختبار من توف نورد

RDF-

140
120
20
0.55
15

30
220
200
15
1.1
20-10

12.4

22

10-850
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12-550
40

450
400
15
1.5
20-10

380
290
360
250
15
15
1.5
1.1
20-10
20-10
 320x3فولت  400x3 /فولت  50هرتز
 3ثواني %60 -
1.5 x 5
40+ ÷ 5<70
54 IP
27.7
28.9
24

10-1100

7-1400

850
700
10
2.2
40-10

55
1100
950
10
2.2
40-10

1400
1250
7
2.2
40-10

51.7

51.9

58

**يمكن لمحركات  Nice RDFان تعمل مع تردد  ،60Hzفي حاله تردد 60Hz
ينخفض معدل عزم الدوران و الحد االقصى لعزم الدوران ما يقارب  ،%12-7و تزداد سرعه الدوران ما يقارب %15-14

*15-290

15-380

15-450

9,5-750

24-250

24-350

24-500

24-750

40
750
500
350
250
650
450
310
230
24
24
24
24
2.2
2.2
1.5
1.1
40-10
40-10
40-10
40-10
 320x3فولت  400x3 /فولت  50هرتز
 3ثواني %60 -
1.5 x 5
40+ ÷ 5<70
54 IP
51.9
32.7
29.2
24.1

550
450
12
1.5
10

750
700
9.5
1.5
40

27.7

35

24-1250

24-950

24-1400

55
950
850
24
3
40-10

1250
1100
24
4
40-10

1400
1250
24
5.5
40-10

61

63

65

 افتح و/أو أغلق الباب باستخدام سلسلة التحرير في حاالت الطوارئ ()2 أمسك المقبض األخضر /أداة التحكم في المحرك ( )3واسحب برفق حتى اإلغالق الستعادةجهد التحكم ثم اضبط تشغيل المحرك مجد ًدا على النمط الكهربائي.
متوسط مدة التشغيل 350 :دورة!

العربية

نسخة المحرك المزودة بسلسلة (األشكال 5أ – د)
 أمسك المقبض األحمر  /أداة التحكم اليدوي ( )1ثم اسحب برفق حتى إيقاف المحرك. -إليقاف جهد التحكم ومنع تنشيط الباب أثناء تشغيل النمط الكهربائي.

بغرض تتبع مفتاح نهاية الشوط في نطاق مسافة قصيرة.
تأكد من أن برغي التثبيت في وضعية صحيحة بعد اختبار التشغيل.
تتصل مفاتيح نهاية الشوط  8 P2iو 7 hP2بنقطة انعدام الجهد ،بينما تتبادل مفاتيح
نهاية الشوط  6 P1iو 5 P1hاالتصال بنقطة انعدام الجهد.
أثناء التشغيل األوتوماتيكي ،يُستخدم مفتاح نهاية الشوط  6كمفتاح نهاية شوط للضبط
المسبق لذا يجب ضبطه لتحريره َف ْور وصول الباب إلى مسافة  5سم من األرض.
أما في وضع الخمول فمن غير الالزم ضبطه وسيُستخدم كموصل لنقطة انعدام الجهد.

تعديل طول سلسلة التحرير في حاالت الطوارئ (الشكل رقم :)6
 تُفتح سلسلة التحرير في حاالت الطوارئ من عند نقطة االتصال ثم يُمكن تمديدها أوتقصيرها عن طريق إضافة بعض الوصالت أو إزالتها.

.2مفتاح نهاية الشوط الكهربائي (القيمة المطلقة لمحول الطاقة)
(األشكال أرقام )15-12

 -أثناء تعديل طول سلسلة التحرير في حاالت الطوارئ ،يجب االنتباه جي ًدا لعدم ثنيها.

مفتاح نهاية الشوط الكهربائي  ،EESعبارة عن مفتاح ضبط بقيمة مطلقة ألقفال الغلق الدوارة
واألبواب واألبواب الرئيسية .ويُنفذ تقييم المواضع النهائية وضبطها باستخدام محركات
التروس لألبواب المضبوطة على .EES

 -يجب ربط الوصالت بعناية.

أدخل القابس سداسي األقطاب ببساطة أثناء التركيب.
ليس هناك حاجة للضبط واإلعدادات الميكانيكية الخاصة.
تقع أطراف سلسلة األمان (مفتاح األمان) على جانب مفتاح نهاية الشوط ( EESالنوع أ) وعلى

ضبط مفتاح نهاية الشوط

اللوحة أسفل مفتاح نهاية الشوط ( EESالنوع ب)( .األشكال أرقام  14و.)15
انظر مخطط شبكة أسالك  EESفي كتيب تعليمات محرك التروس ألبواب .UST1K

يجب موازنة الباب في جميع المواضع عند تركيب الباب الرئيسي المقطعي وموازنته باستخدام
األوزان ً
وفقا لإلجراءات المعيارية المطلوبة .ويجري التحقق من الموازنة الصحيحة عن
طريق فتح الباب وغلقه يدويًّا باستخدام قوة تنشيط مماثلة في كال االتجاهين.

 .1مفاتيح نهاية الشوط الميكانيكية

تُ َّ
حدد مواضع عدم التنشيط العلوية والسفلية للباب عن طريق ضبط مفتاح نهاية الشوط.
يجب توصيل محرك الترس كهربائيًّا إلتمام عملية الضبط.

للوصول إلى مفتاح نهاية الشوط (الشكل 8أ ،لوحة مفاتيح نهاية الشوط مزودة بثمانية
مفاتيح – الشكل 8ب مزودة بثمانية مفاتيح) ،فك واقي مفتاح نهاية الشوط .ومن الممكن
تحريك الباب أثناء التشغيل على نمط خامل باستخدام أزرار ( Openفتح) و( Closeغلق)
و( Stopإيقاف) في حالة عدم توصيل أجهزة التحكم الخارجية بمحطة التحكم ،بما في ذلك
مصدر اإلمداد بالطاقة.
افصل الطاقة واعكس المرحلتين  L1و L2بمحرك الترس ،إذا لم يُفتح الباب عند الضغط على
زر ( Openفتح).
وضع معكوس عند الضغط على زر
يجب فتح الباب حتى في حالة تركيب المحرك في
ٍ
( Openفتح) .وإال ،فافصل الطاقة واعكس المرحلتين  L1و.L2
يجب ً
أيضا التركيب المالئم والصحيح لمفتاحي نهاية الشوط لإليقاف في حاالت الطوارئ حتى
يتسنى تشغيلهما بالضغط على مفتاح نهاية الشوط.

إيقاف التشغيل مع وجود الباب على مستوى منخفض
يجب ضبط مفتاح نهاية الشوط إليقاف تشغيل الباب عند وجوده على مستوى منخفض على
النحو اآلتي( :األشكال أرقام :)8-7
تحريك الباب إلى وضع الغلق المطلوب.

وصلة جهد دلتا-ستار
تحذير! خطر الوفاة جراء التعرض لصدمة كهربائية.
قبل بدء التركيب ،تخلص من الجهد الكهربي للموصالت الكهربائية وتحقق مما إذا كان يساوي
صفرا بالفعل أم ال.
ً
تساعد مبادلة جهد المحرك على توفير إمكانية استخدام محرك التروس على شبكة جهد
 400×3فولت وأخرى  230×3فولت.
المحرك موصل في المصنع بشبكة أسالك مرتبطة بوصلة ستار لشبكة طاقة  400×3فولت.
وللتوصيل بشبكة طاقة  230فولت ،يُمكن تحويل المحرك إلى وصلة دلتا.
لتغيير الجهد الكهربي للمحرك ،وصل أطراف األسالك الملفوفة كما هو موضح في
األشكال أرقام .11-9
عند تثبيت كابالت المحرك ،نرجو االنتباه جي ًدا إلى أن الكابالت طويلة على
كاف ألغراض التركيب المُحكم؛ وذلك لمد وصلة تبقى آمنة لمدة طويلة.
نحو
ٍ
ٍ
اسحب الموصالت الكهربائية للتحقق من أن التوصيل آمن.
من الضروري ً
أيضا ضبط محرك التروس ( )UST1Kعن طريق مبادلة المحرك للتوصيل
بشبكة طاقة  400×3فولت .انظر  UST1Kللتعرف على هذا األمر.

اضبط حدبة الوصلة ( 3 Eأبيض) لتشغيل مفتاح نهاية الشوط.
اربط برغي التثبيت أ.
للضبط الدقيق؛ لف البرغي ب.
حرك الباب إلى وضع الفتح المطلوب.
اضبط حدبة الوصلة ( 1 Ehأخضر) لتشغيل مفتاح نهاية الشوط.
اربط برغي التثبيت أ.
للضبط الدقيق؛ لف البرغي ب.
يجب ضبط مفتاح األمان لنهاية الشوط 2 iSE
إعتاقهما بعد تخطي مفتاح التحكم الحدي.

و( 4 SEhأحمر) بالترتيب حتى يُمكن

يجب ضبط مفتاح األمان لنهاية الشوط  2 iSEو( 4 SEhأحمر) على إعدادات المصنع
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تحذيرات المخاطر العامة والسالمة الوقائية

أداة حماية مدمجة في وحدة الخفض

ً
وفقا ل ُكتيب  VDE 0113يجب أن تعمل أجهزة إيقاف التشغيل في حاالت الطوارئ بكفاءة
عالية بغض النظر عن نمط تشغيل محرك التروس .وبالطبع ،يجب أال ينشأ عن تنشيط جهاز
إيقاف التشغيل في حالة الطوارئ إعادة تشغيل غير مُتحكم بها أو غير مُحددة.

محركات التروس عبارة عن أجهزة تحكم تشغيل إيجابية مزودة بأداة حماية مُدمجة ،بغض
النظر عن معدالت اللفة في الدقيقة والموضع.
تتتبع أداة الحماية الحركة دون التعرض ألي بلى أو اهتراء ،وتُحرر في حالة حدوث خلل آللية
عمل المحرك.
ليس من الالزم فصل مصدر الكهرباء؛ ألنه في حالة وجود خلل في آلية عمل المحرك ،يتم
تعطيل نقل الحركة بين المحرك والعمود األجوف والبرغي الحلزوني.
بعد تحرير أداة الحماية ،يصبح محرك الترس غير قادر على العمل ويجب استبداله.

تعليمات تجميع /تصليح المحرك
توصيل محرك التروس
يُوصل محرك التروس من طرف عمود اللف الذي يجب تشحيمه ً
أول لتسهيل عملية التجميع
بدون استخدام أدوات .إذا كانت قاعدة مفتاح العمود مفرغة ،يجب تثبيت المفتاح (المقبض)
بإحكام لمنع أي حركة عارضة.
يجب عدم إحكام ربط عمود اللف محوريًّا على محرك الترس (جانب محرك الترس = محامل
متحركة) .يُنفذ التركيب في االتجاه المضاد للعارضة المحورية لعمود اللف على الجانب المقابل
للمحمل الكروي باستخدام لولب ضبط أو حلقة تثبيت (الشكل رقم .)1
تتيح دعائم التركيب إمكانية التركيب أفقيًّا (المحرك الرأسي) ورأسيًّا (المحرك المعلق) .وفيما
يتعلق بأوضاع التركيب المختلفة وأنظمة تثبيت وحدات الخفض المختلفة (ارتفاعات مختلفة
لدعائم التثبيت وملحقات أنظمة األقفال الدوارة) ،اتصل بجهة التصنيع .يتم تركيب دعائم
التثبيت بحيث يكون عمود اللف في وضع أفقي.

تتميز أداة الحماية بالخصائص اآلتية:
 الحماية ضد الكسر وتآكل العجلة المسننة. غير مرتبطة بمعدالت اللفة في الدقيقة. غير مرتبطة باتجاه الدوران. غير مرتبطة بالموضع. ال تتأثر باالهتزازات. ال يتطلب صيانة. لديها سعة مضاءلة جيدة في حاالت التداخل.تحذير:
ال تحمي أداة الحماية المدمجة المحرك من القوى الخارجية المؤثرة على النظام.

من الضروري التأكد من وجود األعمدة الملحومة في المنتصف وبمحاذاة المحور المركزي
لعمود اللف الرئيسي؛ وإال قد يتسبب عدم التوازن وعدم ضبط الزوايا في حدوث تلف أو تآكل
زائد لمكونات نقل الحركة.
في حالة وضع طبقة طالء إضافية على محرك التروس ،تجنب بحرص تلوث مانع التسرب
الحلقي (حلقات منع تسرب الزيت) بالعمود .ويجب ربط المفتاح (المقبض) بإحكام بالقاعدة
المجوفة للعمود باستخدام مسمار ملولب (أو ً
بدل من ذلك استخدام حلقة تثبيت) (الشكل رقم .)2

التحرير اليدوي في حاالت الطوارئ
أضيفت خاصية التحرير اليدوي في حاالت الطوارئ لغلق الباب وفتحه أثناء انقطاع التيار؛ لذا
تُستخدم هذه الخاصية فقط في حاالت الطوارئ.
 تجنب االستخدام الدوري!!تحذير! خطر التعرض لإلصابة في حالة االستخدام غير الصحيح!
 افصل المفتاح الرئيسي قبل استخدام مفتاح التحرير اليدوي في حاالت الطوارئ. يُستخدم مفتاح التحرير اليدوي في حاالت الطوارئ فقط عند توقف المحرك. يجب تنفيذ خطة التحرير اليدوي في حاالت الطوارئ من مكان آمن.نظرا إلى أن محرك التروس مزود بمكابح (ضغط) ،يجب فتح الباب الرئيسي وغلقه
ً
باستخدام فتحة المكابح (تحرير الضغط).
 في حالة عدم توازن األبواب مع ُّالثـقل ،يجب تحرير المكابح ألغراض الفحص فقط مع ترك
الباب على مستوى منخفض ألسباب تتعلق بالسالمة.
 يجب الحد من حاالت فك المكابح غير المطلوبة عن طريق إجراء فحص (قياس)ميداني مالئم.
يجب أال ينشأ عن التحرير اليدوي في حاالت الطوارئ تجاوز الباب أثناء حركته للمواضع
النهائية؛ ألن مفتاح التشغيل الرئيسي قد ينشط في هذه الحالة.
وبالتالي ،من غير الممكن تشغيل الباب على النمط الكهربائي.
التحرير اليدوي في حاالت الطوارئ باستخدام مقبض (الشكل رقم )4
 اربط المقبض الذي ينشأ عنه ضغط معتدل ،ثم أ ِدره حتى يُصدر صوت نقرة في موضعه.وبالتالي ،يتوقف جهد التحكم ويُصبح الباب غير نشط كهربائيًّا؟
 افتح و/أو أغلق الباب عن طريق تدوير المقبض. يُعاد ضبط جهد التحكم ويُصبح حينها الباب ًنشطا كهربائيًّا مرة أخرى عن طريق فك
المقبض.
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معلومات عامة
صمِّمت محركات التروس المزودة بسالسل المُشار إليها في ُكتيب التعليمات هذا بغرض تشغيل
ُ
أقفال دوارة غير موازنة بواسطة زنبركات أو أوزان؛ لذا في حالة استخدام هذه المنتجات في
تطبيقات مختلفة ،يُرجى مناقشة األمر ً
أوال مع جهة التصنيع.
تعديل في محرك التروس.
تنتهي صالحية هذا اإلقرار في حالة إجراء أي
ٍ
(على سبيل المثال :عكس شبكة األسالك).

معايير السالمة
• مهم! – يحتوي هذا الدليل على تعليمات وتحذيرات مهمة تتعلق بالسالمة .قد يتسبب
التركيب غير الصحيح في حدوث إصابات خطرة؛ لذا يجب قراءة جميع األقسام الواردة في
هذا الكتيب بعناية قبل بدء العمل .إذا ساورتك أي شكوك ،أوقف التركيب واتصل بخدمة
دعم شركة نايس لمزي ٍد من التوضيح.
	مهم!  -يحتوي هذا الدليل على تعليمات مهمة؛ يجب االحتفاظ بالدليل للرجوع إليه الحقاً
•
لالطالع على تفاصيل أعمال الصيانة وكيفية التخلص من المنتج.
•	مهم! – ً
وفقا ألحدث تشريع أوروبي ،يجب أن تتوافق تركيبات أية بوابة أو باب
ً
أوتوماتيكي مع المعايير الواردة في التوجيهات ( 2006/42/ECسابقا )98/37/EC
(توجيهات اآلالت) وال سيما المعايير  EN 12445و EN 12453وEN 12635
و ،EN 13241-1التي تمكن اإلقرار بالتوافق المفترض للتشغيل التلقائي .وفى ضوء
ما سبق ،ينبغي أال تتم جميع األعمال التي تتضمن عمليات التركيب والتوصيل والفحص
والصيانة للمنتج إال عن طريق فنيين مؤهلين ومختصين!

	ينبغي تجهيز خط اإلمداد بالطاقة الكهربية بجهاز يسمح بفصل التشغيل األتوماتيكي تماما
•
عن المصدر الرئيسي للتيار الكهربي .ينبغي أن يحتوى جهاز الفصل عن التيار الكهربي
على فجوة بين المالمسات التي تضمن الفصل التام للتيار الكهربي في ظروف الجهد
الكهربي الزائد من الفئة  ،IIIبما يتفق مع لوائح التركيب.
	ال تقم بتعديل أي جزء من المنتج .لن تؤدي التعديالت المحظورة إال إلى أعطال في
•
التشغيل .تخلي جهة التصنيع مسؤوليتها عن أية تلفيات تنتج عن التغييرات غير المرخصة
في المنتج.
ً
ملحقا بها بوابة للمشاة،
	إذا كانت البوابة أو الباب المطلوب تركيب نظام تشغيل آلي له،
•
فإن النظام يجب أن يحتوي على جهاز للتحكم يمنع تشغيل المحرك عندما تكون بوابة
المشاة مفتوحة.
	ينبغي التخلص من مواد تغليف المنتج مع االلتزام التام باللوائح المحلية.
•
تحذيرات االستخدام:
	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.
	إن أي طفل يتواجد بالقرب من نظام التشغيل اآللي ،يجب أن يظل تحت المالحظة لضمان
•
أنه لن يعبث في النظام.
	ال تسمح لألطفال باللعب بأجهزة التحكم الثابتة .احتفظ بأجهزة التحكم عن بعد بعي ًدا عن
•
متناول األطفال.
يجب أن تحتوي التعليمات على البيانات اآلتية على األقل:
	االسم التجاري والعنوان الكامل لجهة التصنيع والممثل المُعتمد ،حسبما ينطبق;
•
	مرجع نوع أو طراز المنتج على النحو الموضح على المنتج نفسه ،باستثناء الرقم
•
المُسلسل،
	وظيفة المنتج واإليضاحات ذات الصلة ،في حالة تقديم ذلك باستخدام مجموعة من
•
الحروف و/أو األرقام،
	الوصف العام للمنتج الستخدامه عند الحاجة إليه بسبب طبيعة عمل المحرك المعقدة;
•
	احتياطات خاصة لتطبيقها عند الحاجة إليها أثناء التركيب أو التشغيل أو الضبط أو
•
الصيانة أو التنظيف او التصليح أو النقل،
	sالرسومات والمخططات واإليضاحات والتوصيفات المطلوبة لالستخدام اآلمن وصيانة
المحرك عند الحاجة،
نحو معقول واإلشارات التحذيرية فيما يتعلق
على
المتوقعة
االستخدام
	حاالت سوء
•
ٍ
بتأثيرات هذه الحاالت على االستخدام اآلمن للجهاز ،متى كان األمر ذا صلة.
	تظهر كلمة "تعليمات أصلية" على إصدار (إصدارات) اللغة ،مُص ّدقة من جهة التصنيع
أو الممثل المعتمد.
في حالة توفير ترجمة للتعليمات األصلية عن طريق إحدى الجهات المسؤولة عن طرح
المحرك بالسوق؛ تدرج عبارة "ترجمة التعليمات األصلية" في وثيقة التعليمات ذات الصلة
المرفقة بالمحرك.
يجب تقديم تعليمات وجوب إجراء صيانة/تصليح المحرك عن طريق العمالة المؤهلة
والمتخصصة ،بموجب توجيهات جهة التصنيع والممثل المعتمد ،بلغة شائعة يُمكن للعمالة
المتخصصة فهمها.
توضح التعليمات نوع أعمال الفحص والصيانة المطلوبة ومرات تكرارها بغرض التشغيل
اآلمن ،بما في ذلك تدابير الصيانة الوقائية.

قواعد التركيب
	قبل بدء التركيب ،يجب التحقق مما إذا كان المنتج مالئمًا لنوع االستخدام المطلوب أم ال.
•
وإذا لم يكن مالئمًا ،أوقف عملية التركيب على الفور.
	تُشير المحتويات الواردة في هذا الكتيب إلى نظام قياسي.
•
ً
	يجب تنفيذ جميع أعمال التركيب والصيانة باستخدام نظام األتمتة مفصول عن مصدر
•
اإلمداد الكهربائي .في حالة عدم وجود إمكانية لرؤية جهاز فصل الطاقة من موضع
نظام األتمتة ،يجب ًإذا قبل بدء العمل إرفاق مالحظة تتعلق بجهاز فصل الطاقة تحمل
العبارة التالية "تنبيه! أعمال الصيانة قيد التنفيذ" .الصيانة قيد التنفيذ".
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واق.
• يجب أن تكون وحدة التحكم متصلة بمصدر للتيار الكهربائي مجهز بطرف أرضي ٍ
	تعامل مع المنتج بعناية أثناء التركيب ،مع الحرص على تجنب تعريضه للكسر أو
•
االصطدام أو السقوط أو مالمسة السوائل من أي نوع .يجب إبقاء المنتج بعيداً عن
مصادر الحرارة واللهب المكشوف .يمكن أن يؤدي التقصير في االلتزام بما سبق إلى
إتالف المنتج ،وزيادة احتماالت الخطر أو وجود خلل في التشغيل .وفي حالة حدوث ذلك،
قم بإيقاف أعمال التركيب على الفور واتصل بخدمة الدعم لدى .Nice
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