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INTRODUCTION
This manual explains how to install, program and use the Soon 
sectional door opening automation. The various sub-jects are 
divided into three sections.

SECTION 1 is a step-by-step guide illustrating the phases 
re-quired for physical installation of the product and operation 
start-up.

SECTION 2 describes how to personalise operation of Soon, by 
the programming of specific functions and selection of special 
operations and settings.
There is also a section on maintenance and disposal of the prod-
uct.

The First and Second Part of the manual are aimed exclusively at quali-
fied Technical Personnel assigned to install the automation. None of 

this information is relevant for the final user of the product.
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Instructions for installation and start-up of the automation

This SECTION provides a step-by-step description of all phases of prod-
uct installation (mechanical assembly, electrical connections, testing) 
and initial start-up (operating settings).

These phases are preceded by a number of very important instructions, 
which regard safety, product characteristics and system feasibility.

1.1) Safety precautions and warnings

The product installation, programming and start-up procedures 
must be performed exclusively by technically qualified personnel, 
in observance of current legislation and standards governing these 
operations, and according to the instructions in this manual.
This manual has been drawn up to provide a step-by-step guide 
to the procedures of installation, programming and start-up of the 
Soon gearmotor. All tasks required, together with the necessary 
instructions, are specified in the exact order in which they must be 
performed.
It is therefore important to read all sections of the manual before 
starting installation. We recommend in particular to carefully read 
the Sections containing the essential information on SAFETY, i.e. 
this Section 1, Section 3 - CHECKS BEFORE INSTALLATION AND 
PRODUCT APPLICATION LIMITS and Section 8 - SYSTEM TEST-
ING AND COMMISSIONING.
In consideration of the hazards that may arise during installation 
and daily use of the product, installation must be in full observance 
of the European Directive 98/37/EC (Machinery Directive governing 
the installation of power-operated doors and gates) and in particular 
standards EN 12445, EN 12453 and EN 12635.
Compliance with this Directive will enable operation in maximum 
safety, and the issue of the relative declaration of conformity at the 
end of installation, with the consequent guarantee of system safety.

NOTE: Further information and guidelines on the risk assessment, 
useful when drawing up the “Technical Documentation” are available 
on the Internet site: www.niceforyou.com
• Use of the Soon product other than as specified in this manual is 

strictly prohibited. Improper use constitutes a risk of damage to 
the product and a hazard to persons and objects.

• Never apply modifications to any of the product components, 
un-less expressly specified in the manual. Unauthorised interven-
tions can lead to malfunctions and Nice® declines all liability for 
damage caused by makeshift modifications to the product. 

• Before starting installation, an assessment of the associated risks 
must be made, including a list of the essential safety requirements 
as envisaged in Appendix I of the Machinery Directive, specifying 
the relative solutions adopted. Note that the risk assessment is 
one of the documents included in the automation Technical docu-
menta-tion.

• Before starting installation, check whether other devices or mate-
rials are required to complete automation with Soon, evaluating the 
specific application and associated risks; for example considering 
the risks of impact, crushing, shearing, dragging and other haz-
ards in general.

• Connect the Soon control unit only to an electric power line 
equipped with an earthing system.

• During installation, prevent any parts of the automation from 
com-ing into contact with water or other liquids, or penetration of 
these liquids and/or objects inside the control unit and other open 
de-vices. Should this occur, disconnect the power supply immedi-
ately and contact a Nice® service centre:

Use of Soon in these conditions constitutes a hazard!
• Never keep Soon components near to sources of heat and never 

expose to naked flames. This may damage system components 
and cause malfunctions, fire or hazardous situations

• During installation, all operations requiring access to internal parts, 
concealed by the Soon cover (e.g. terminals) must be performed 
with the power supply disconnected. If the connection is already 
made and the disconnection devices are concealed, a suitable 
notice must be affixed, indicating: WARNING: MAINTENANCE in 
PROGRESS:

• During installation, if electrical safety device trip, such as circuit 
breakers or fuses, the cause of the fault must be identified and 
eliminated before resuming normal operation.

• At the end of installation, the automation may only be used after 
completing the “commissioning” procedure as specified in Section 
8 - SYSTEM TESTING AND COMMISSIONING.

• In the event of prolonged periods of disuse, the optional battery 
of Soon should be removed and stored in a dry location. This 
precaution will prevent deterioration and the risk of leakage of 
hazardous substances from the battery.

• In the event of a fault not remediable with the information in this 
manual, contact an authorised Nice® Service centre.

• The Soon product packaging material must be disposed of in full 
observance of current local legislation governing waste disposal.

• Take care to conserve this manual to facilitate future maintenance 
and interventions on the product.

!

!

1) Working in safety

2.1) Product description, intended use and technical data

2) Product specifications

SOON is an electromechanical operator for the automation of 
sec-tional doors up to 20 m2. Thanks to the cable outlet shaft, it 
enables simple connection with the spring support shaft of most 
commer-cially available sectional doors.
The SOA2 control unit, as well as powering the DC motor, enables 
optimal control of the gearmotor torque and speed and precise 

measurement of distances, gradual start-up and closure, and 
ob-stacle detection. It is also equipped with a maintenance indicator 
to enable recording of the manoeuvres performed by the gearmotor 
during its lifetime.
The release mechanism, activated from the ground, disengages the 
motor from the reduction unit.
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Before proceeding with installation, check the condition of the product components, suitability of the selected model and conditions of the 
intended installation environment.

3) Installation feasibility check 

3.1) Check product components (see fig. 1)
Check the condition of the packaging:
unpack the product and ensure presence of:
- 1 Soon gearmotor
- 1 fixing bracket
- 4 release half-rings
- 2 keys
- 1 M8x130 screw
- 1 M8 locknut
- 1 D8 washer
- 1 gear
- 3 black self-tapping screws
- 1 instruction manual

Installation of the automation must be performed exclusively by qualified personnel, in observance of current legislation and 
standards governing these operations, and according to the instructions in this manual.

!

4) Install the various components 

4.1) Standard installation layout (see fig. 3)
Fig. 3 illustrates the complete installation of a Soon gearmotor. The drawing shows the various components and cables required for connec-
tion, all assembled and positioned according to a standard layout.

Key to mechanical components in Fig. 3:
1 - Soon gearmotor
2 - Photocell
3 - Key-operated selector switch
4 - Post for photocell
5 - Flashing light
6 - Transmitter
7 - Main edge

Key to electric cables in Fig. 3:
A - Electric power line
B - Flashing light with aerial
C - Photocells
D - Key-operated selector switch
E - Main edge

1

3.3) Check product application limits (see fig. 2)
Check the application limits of the Soon model and relative 
acces-sories to be installed, assessing suitability of the characteris-
tics to meet the requirements of the environment and the limitations 
specified below.
• Ensure that the size of the sectional door is less than 20 m2.
• Ensure that the section door drive shaft is compatible with the 

Soon outlet shaft, using the keys provided in the pack.
• Ensure that the wall fixing brackets are sufficiently long.

3.2) Check suitability of environment
• Check that the selected site of installation is compatible with the 

overall dimensions of the Soon model (Fig. 2).
• Check that there are no obstacles along the trajectory of the sec-

tion door, which could obstruct total opening and closing move-
ments.

• Check that the selected site of installation enables easy and safe 
execution of manual manoeuvres

• Check that each device to be fixed is positioned on a solid surface 
protected from the risk of accidental impact.

2
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4.2) Install the mechanical components
After completing the preliminary installation tasks (such as digging 
the routes for the electric cables or laying external ducting; possible 
embedding of pipelines and other preparation work), assembly and 
installation procedures can be started.
complete with all mechanical and electrical components of the Soon 
gearmotor. Proceed in the order specified below.

Mounting the Soon gearmotor (see Fig. 4)
1. (Fig. 4-a) Insert the Soon outlet shaft in the sectional door drive 

shaft, coupling them using the keys provided in the pack.

Perform this operation with the door CLOSED.

2. (Fig. 4-b) Secure the bracket to the Soon gearmotor by means 
of the screw, nut and washer supplied.

3. (Fig. 4-c) Fix the bracket to the wall by means of a plug (not 
supplied) suited to the material of the wall. Fix the special gear 
(supplied) by means of three screws (supplied) in the position 
shown, taking into account the outlets of the release cables.

4. (Fig. 4-d) The Soon gearmotor can be installed horizontally using 
the special gear (supplied) which should be fixed by means of 
the three screws (supplied) in the position shown in the figure, 
taking care to position the release mechanism cable outlets 
cor-rectly.

4a 4b

4c 4d

3
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4.3) Laying electric cables (see fig. 3 and table 1)
On completion of installation of all mechanical components, pro-ceed with laying all electric cables required, with reference to Fig. 3 showing 
the typical location of these cables, and Table 1 which analyses the technical characteristics in detail.

     The cables used for connecting the various devices must be suitable for the type of installation to be obtained: in the case 
of installation in a covered environment or indoors, use cable type H03VV-F.

ELECTRIC CABLE SPECIFICATIONS 
(The letters associated with the cables as indicated also in Fig. 3)

Note: (*) if the power cable is longer than 30 m, a cable with a larger section is required, (e.g. 3 x 2,5 mm2) and safety earthing is necessary 
in the vicinity of the automation.

Connection Cable type Max. admissible length
A: Electric power line n° 1 cable (3 x 1.5 mm2) 30 m (*)
B: Flashing light n° 1 cable (2 x 1 mm2) 20 m
C: Aerial n° 1 shielded cable (type RG58) 20 m (recommended: less than5 m)
D: Photocell n° 1 cable (2 x 0.5 mm2) 30 m
E: Key-operated selector switch n° 1 cable (4 x 0.5 mm2) 50 m
F: Mobile edge connection  n° 1 cable (2 x 0.5 mm2) 20 m

Table 1: cable list

4.4) Manual lock and release procedure 

     Refer to this procedure when the text of the manual 
requires “locking” or “release” of the SOON mechanism.

Note: 
The release or locking manoeuvres of the mechanism must be per-
formed exclusively with the gearmotor completely stationary.
• The manual operation must be per-formed in the event of a power 

failure, system faults or when expressly requested in the manual.
• Manual release enables free travel of the sectional door.

To release - pull ball A
To lock - pull ball B

     To ensure the Safety of the installer and avoid damage to automation components, before making electrical connections or 
connecting the radio receiver, ensure that the control unit is DISCONNECTED from the mains and any buffer batteries

5) Make electrical connections

5.1) Connect all devices
All electrical connections must be made with the system discon-nec-
ted from the power supply
1. To remove the protection cover and access the SOON elec-tron-

ic control unit, remove the screw and pull the cover up-wards to 
remove (Fig. 5).

2. Loosen the free cable clamp and route the cables through for 
connection to the control unit terminals Leave a cable length of 
20÷30 cm longer than necessary. See table 1 for the cable types 
and Fig. 6 for connections.

3. Make cable connections as shown in the diagram of Fig. 7. To 
facilitate work, the terminals are removable

4. On completion of connections secure the cables by pressing 
down the cable clamp. The excess aerial cable should be 
se-cured to the other cables with a clip.

TO UNLOCK: Pull ball A
TO LOCK: Pull ball B

A

B
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FLASH this output is programmable (see SECTION 2 of the manual) to connect one of the following devices:
Flashing light If programmed as “flashing light” the “FLASH” output can be con-nected to a NICE “LUCY B” flashing 
light with a 12V 21W car type lamp.
During the manoeuvre the light flashes at an interval 0.5s on and 0.5s off
“Door open indicator” output If programmed as “door open indicator” the “FLASH” output can be connected to a 
24V max 5W indicator light for the door open signal.
It can also be programmed for other functions; see SECTION 2 of the manual.
Suction cup* If programmed as “suction cup” the “FLASH” output can be connected to a 24V max 10W suction cup 
(versions with electromagnet only, without electronic devices). When the door is closed, the suction cup is activated to 
lock the door in place. During the opening and closing manoeuvre it is deac-tivated.
Electric block* If programmed as “electric block” the “FLASH” output can be con-nected to a max. 24V electric lock 
with latch (versions with electromagnet only, without electronic devices).
During the opening manoeuvre, the electric lock is activated and remains active to free the door and perform the 
manoeuvre. In the closing manoeuvre ensure that the electric block re-engages mechanically.
Electric lock* If programmed as “electric lock” the “FLASH” output can be con-nected to a 24V max 10W electric lock 
with latch (versions with electromagnet only, without electronic devices).
During the opening manoeuvre, the electric lock is activated for a brief interval to free the door and perform the 
manoeuvre. In the closing manoeuvre ensure that the electric lock re-engages mechanically.

BLUEBUS This terminal enables the connection of compatible devices; all are connected in parallel with just two wires conveying  
 the electric power and communication signals. More information on BlueBUS is available in paragraph “5.2 - Connect  
 the BlueBUS devices”.
STOP Input for devices that block or shut down the manoeuvre in pro-gress; by setting the input accordingly, it is possible to 
connect  Normally Closed type contacts, Normally Open contacts, constant resistance or optical devices. More information on STOP is  
 available in paragraph “5.3 - Connect devices to the STOP input”.
SS Input for devices that control movement in Step-Step mode, ena-bling the connection of Normally Open contacts.
OPEN Input for devices that control opening movement only, enabling the connection of Normally Open contacts.
CLOSE Input for devices that control closing movement only, enabling the connection of Normally Open contacts.
AERIAL input for connection of the aerial for the radio receiver (the aerial is incorporated on LUCY B)

* Only devices containing exclusively the electromagnet can be connected.

     Never use devices other than those specified
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5.2) Connect bluebus devices
BlueBUS is a technology that enables the connection of compat-
ible devices with just two wires conveying the electric power and 
com-munication signals. All devices are connected in parallel on the 
same 2 BlueBUS wires, without the need to observe polarity; each 
devices is recognised individually as it is assigned with an exclusive 
address during installation. BlueBUS can be used, for example, to 
connect the following: photocells, safety devices, control pushbut-
tons, indicator lamps, etc. The SOON control unit recognises each 
one of the devices connected by means of a specific self-learning 

phase and is able to detect all possible faults in maximum safety and 
with the utmost precision. For this reason each time a device is con-
nected to or removed from BlueBUS the self-learning phase must 
be repeated, as described in paragraph “7.1 - Memorising devices”.

5.2.2) Photosensor ft210b
Photosensor FT210B combines in a single device a force limitation 
system (type C to the standard EN12453) and a presence detector 
that detects obstacles on the optic axis between the transmitter TX 
and receiver RX (type D to standard EN12453). On photosensor 
FT210B the signals of the sensitive edge status are sent via the 
photocell beam, integrating the 2 systems in a single device. The 
transmitting section on the mobile leaf is battery-powered, thus elim-
inating unsightly connection system; special circuits reduce battery 
consumption to guarantee a lifetime of up to 15 years (see details of 
the estimated lifetime in the product instructions).
A single FT210B device combined with a sensitive edge (e.g. TCB65) 

enables the safety level of the “main edge” as required by the standard 
EN12453 for any “type of use” and “type of activation”. Photosensor 
FT210B combined with “resistive” sensitive edges (8,2Kohm), is 
safe with single faults (class 3 to standard EN 954-1). It is equipped 
with a special anti-collision circuit to prevent interference with other 
detectors, even not synchronised, and enables the addition of other 
photocells; for example in the case of transit of heavy vehicles where 
a second photocell is normally positioned at 1 m from the ground.
For further information on connection methods and address assign-
ment, see the instruction manual for FT210B.

5.3) Connect devices to stop input
STOP is the input that causes immediate shutdown of the move-
ment followed by a brief inversion of the manoeuvre This input 
can be connected to devices with an output for NO normally open 
con-tact, NC normally closed contact, constant resistance 8,2KΩ or 
optical devices, such as sensitive edges. 
As in the case of BlueBUS, the control unit recognises the type of 
device connected to the STOP input during the self-learning phase 
(see paragraph “7.1 - Memorising devices”); after which a STOP 

command is activated whenever a variation with respect to the 
learned status is detected.

When set accordingly, more than one device can be connected to 
the STOP input, also different from one another:
• Several NO devices can be connected in parallel with no limit to 

number.

5.2.1) Photocells
The “BlueBUS” system enables, by means of address assignment 
using the specific jumpers, recognition of the photocells by the 
con-trol unit and assignment of the correct detection function. The 
ad-dress assignment procedure is performed both on the TX and RX 
(setting the jumpers in the same way) and ensuring that there are no 
other pairs of photocells with the same address.
On an automation for sectional doors with a SOON gearmotor, 
pho-tocells can be installed as shown in Fig. 8. After installation 
the self-learning phase must be repeated on the control unit, as 
described in paragraph “7.1 - Memorising devices”.

PHOTO
Photocell h = 50
With activation on closing
PHOTO II
Photocell h = 100
With activation on closing
PHOTO 1
Photocell h = 50
With activation on closing and opening
PHOTO 1 II 
Photocell h = 100
With activation on closing and opening

PHOTO 2
Photocell 
With activation on opening 
PHOTO 2 II 
Photocell 
With activation on opening

PHOTO 3
CONFIGURATION NOT ADMITTED

Table 2: photocell addresses
Photocell Jumpers Photocell Jumpers
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5.4) Connect electrical power supply
For electrical power supply of SOON, simply insert the plug in a mains socket. If necessary, use a commercially available adapter if the SOON 
plug does not correspond to the mains socket available.

• Several NC devices can be connected in parallel with no limit to 
number.

• Two devices with constant resistance 8,2KΩ can be connected in 
parallel; if there are more than 2 devices then all must be connect-
ed in cascade, with a single terminating resistance of 8,2KΩ.

• NO and NC combinations are possible by placing the 2 contacts 
in parallel, taking care to place a 8,2KΩ resistance in parallel to the 
NC contact (thus enabling the combination of 3 devices: NO, NC 
and 8,2KΩ).

    If the STOP input is used to connect devices with safety 
functions, only devices with the constant resistance 8,2KΩ 
output or OPTO SENSOR optical devices guarantee safety 
class 3 against faults, according to standard EN 954-1.

For connection of an OPTO SENSOR type optical device, make 
connections as shown in Fig. 9:

     The following operations will be performed on live electrical circuits and therefore manoeuvres may be hazardous! Therefore 
take great care and never perform operations alone.

On completion of component installation and electrical connections, a number of simple checks must be made to ensure correct operation 
of the system operation, before proceeding. Perform the following operations as specified and cross off the points as conformity of results 
is verified.

6) Initial system start-up - checks

7) Memorising devices and positions

6.1) Operating test
As soon as SOON is powered up, proceed as follows:

q Check that the BlueBUS led flashes regularly at the frequency of 
one flash per second.

q If photocells are present, ensure that the relative leds are also 
flashing (both on TX and RX); the type of flash is not significant, 
as this depends on other factors.

q Check that the device connected to the FLASH output is off.
q Check that the courtesy light is off.

If none of these conditions occur, disconnect the power supply 
im-mediately and check the electrical connections thoroughly.

7.1) Memorising devices
After connecting to the power supply, the control unit must rec-
og-nise the devices connected to the inputs BlueBUS and STOP 
Be-fore this phase, leds L1 and L2 flash to indicate that the device 
self-learning process must be performed.

    The device self-learning phase must be performed even if 
no device is connected

1. Press and hold keys [s] and [Set]
2. Release the keys when leds L1 and L2 start to flash quickly (after 

around 3s)
3. Wait a few seconds for the control unit to finish device self-learn-

ing.
At the end of the self-learning process, the STOP led must remain 
lit, while leds L1 and L2 turn off (where relevant leds L3 and L4 start 
flashing).

The phase of self-learning the devices connected can be repeated 
at any time also after installation, such as in the case that a device 
is added.

10
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7.2) Memorising positions
After self-learning the devices, the control unit must recognise the door opening and closing positions. Up to 6 positions can be programmed 
as follows:

Position Meaning

A1 Maximum required opening position. When the door reaches this position it stops.
RA1 Slowdown start position during opening manoeuvre. When the door reaches this position the motor decelerates to the   
 minimum speed.
RINT Intermediate slowdown position in closing manoeuvre. When this point is programmed, the door starts to decelerate at   
 approx. 50 cm beforehand, to pass the position RINT to minimum speed. On passing the RINT position the motor   
 returns to the set speed.
AP Partial opening position. This is the position at which the door stops after receiving a partial opening command.
RA0 Slowdown start position during closing manoeuvre. When the door reaches this position the motor decelerates to the   
 minimum speed.
A0 Maximum closing position. When the door reaches this position it stops.

When the positions have not been acquired, leds L3 and L4 flash.

The position memorisation procedure is described below: Positions A1 and A0 must be programmed, while the other positions can be 
skipped. In the latter case, they are calculated automatically by the control unit.

1. Press [Set] + [t] for 3 seconds to enter in position memorisation mode.
Led 1 flashes: Position A1 programming
2 Use keys [s] or [t] to move the door to the maximum opening position.
3. Press [Set] for 2 seconds to confirm position A1. Led L1 remains lit.
Led 2 flashes: Position RA1 programming
4. If the opening slowdown position programming is not required, press the key [Set] twice quickly to skip to the next programming;  
 led L2 remains off. Otherwise proceed with the sequence.
5. Use keys [s] or [t] to move the door to the opening deceleration position.
6. Press [Set] for 2 seconds to confirm position RA1. Led L2 remains lit.
Led L4 flashes: Position RINT programming
7. If the intermediate slowdown position programming is not required, press the key [Set] twice quickly to skip to the next   
 programming; led L4 remains off. Otherwise proceed with the sequence.
8. Use keys [s] or [t] to move the door to the intermediate deceleration position.
9. Press [Set] for 2 seconds to confirm position RINT. Led L4 remains lit
Led L5 flashes: Position RAP programming
10. If the partial opening position programming is not required, press the key [Set] twice quickly to skip to the next programming; led  
 L5 remains off. Otherwise proceed with the sequence
11. Use keys [s] or [t] to move the door to the partial opening position.
12. Press [Set] for 2 seconds to confirm position RAP. Led L5 remains lit
Led L7 flashes: Position RA0 programming
13. If the closing slowdown position programming is not required, press the key [Set] twice quickly to skip to the next programming;   
led L7 remains off. Otherwise proceed with the sequence
14. Use keys [s] or [t] to move the door to the closing deceleration position.
15. Press [Set] for 2 seconds to confirm position RA0. Led L7 remains lit.
Led L8 flashes: Position A0 programming
16. Use keys [s] or [t] to move the door to the maximum closing position.
17. Press [Set] for 2 seconds to confirm position A0. Led L8 remains lit.
18. On release of [Set] all leds turn off.
19. Give an open command by pressing [Open] to execute a complete opening manoeuvre.
20. Give a close command by pressing [Close] to execute a complete closing manoeuvre.

During these manoeuvres, the control unit memorises the force 
required for the opening and closing movements
It is important that these preliminary manoeuvres are not 
interrupted for example by a STOP command. 

The position learning phase can be repeated at any time also after 
installation, by simply repeating the procedure from point 1. How-ev-
er, if only one position needs to be modified, repeat the se-quence 
from point 1 and skip programming of the positions not involved by 
pressing the key [Set] twice quickly for each position to skip.

11
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8) Perform final testing of system

8.1) Final testing
Each component of the automation, such as the sensitive 
edges, photocells, emergency stop, etc., requires a specific 
testing phase; for these devices the specific procedures in 
the respective instruction manuals must be performed. To 
test SOON proceed as follows: 

1. Ensure that all specifications in chapter 1 “WARNINGS” have 
been observed.

2. Release the door from the motor by pulling the release cord 
down. Check that the door can be moved manually in opening 
and closing with a maximum force of 225N.

3. Lock the door to the motor by pulling the locking cord down.
4. Using the selector or radio transmitter, perform door opening 

and closing tests and ensure that the movement corresponds to 
specifications.

5. Test several times to assess smooth operation of the door and 
check for any defects in assembly or adjustment and any possi-
ble points of friction.

6. Check operation of all system safety devices one at a time (pho-
tocells, sensitive edges, etc.) In particular, each time a device is 
activated the “BlueBUS” led on the control unit must flash rapidly 
twice to confirm acknowledgement of the event.

7. To check the photocells, and in particular to ensure there is no 
interference with other devices, pass a cylinder with diameter of 
5cm and length 30cm on the optical axis, first close to the TX, 
then close to the RX and lastly at the centre between the two 
and ensure that in all cases the device engages, changing from 
the active status to alarm status and vice versa, and that the 
envisaged action is generated on the control unit, for example: 
in the closing manoeuvre it inverts movement.

8. If hazardous situations generated by the moving door are pro-
tected by means of impact force limitation, measure the force 
as specified in the standard EN 12445. If speed and motor 
force controls are used as auxiliary functions with the system 
for reduction of impact force, test and identify the setting that 
obtains the best results.

8.2) Commissioning
Commissioning can only be performed after positive results 
of all test phases on Soon and the other devices present. 
Partial or “makeshift” commissioning is strictly prohibited.

1 The prepared automation technical documentation should be 
conserved for at least ten years and must contain at least the 
following: overall drawing of the automation, electrical wiring dia-
gram, risk assessment and relative solutions adopted, manufac-
turer’s declaration of conformity for all devices used (in the case 
of Soon, use the EC declaration of conformity en-closed); copy 
of the operation instruction manual and mainte-nance schedule 
for the automation. 

2. Affix a dataplate on the door, specifying at least the following 
data: type of automation, name and address of manufac-
turer (responsible for commissioning), serial number, year of 
con-struction and CE mark

3. Permanently affix a label or plate in the vicinity of the door, indi-
cating the operations for door release and manual manoeuvres.

4. Permanently affix a label or plate on the door, bearing this image 
(min. height 60 mm).

5. Prepare and provide the owner with the declaration of confor-mi-
ty of the automation.

6. Prepare and provide the owner with a the manual “Automation 
operation instructions and warnings”.

 

7. Prepare and provide the owner with the automation mainte-
nance schedule (containing all prescriptions for maintenance of 
individual devices).

8. Before commissioning the automation, ensure that the owner 
is adequately informed in writing (such as in the automation 
instruction and warning manual) of all associated risks and haz-
ards.

WARNING 
KEEP CHILDREN AWAY WHEN THE DOOR IS MOVING 
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SECTION 2 describes how to personalise operation of the automation, by means of settings and options to be memorised in the control unit. 
The final section is dedicated to troubleshooting, maintenance and disposal of the product.

9) Instructions for personalised automation operation

The SOON control unit is equipped with a number of programmable 
functions; function settings are entered by means of the 3 keys on 
the control unit: [s] [Set] [t] and are displayed by means of 8 
leds: L1….L8.

The programmable functions available on SOON are divided into 2 
levels:

Level 1: functions settable in ON-OFF mode (enabled or disabled); 
in this case each led L1….L8 indicates a function, if lit the function 
is enabled, if off the function is disabled; see Table 3.
Level 2: parameters settable on a scale of values (from 1 to 8); in 
this case each led L1….L8 indicates a set value from the possible 
8; see Table 4.

10) Settings

The “OPEN” key enables the user to open the door or scroll up through 
the programming steps
The “STOP” key enables the user to stop the manoeuvre, or when pressed 
for 5 seconds enables access to programming mode. 
The “CLOSE” key enables the user to close the door or scroll down 
through the programming steps

9.1) Programming keys
The SOON control unit is fitted with 3 keys which can be used both for the control of 
the unit during testing and the programming pro-cedure:

12

OPEN
s

STOP
SET

CLOSE
t

Led Function Description
L1 Automatic closure This function enables automatic closure of the gate after a set pause time; by default the Pause Time is set  
  at 30 seconds, but can be modified to 10, 20, 40, 60, 80, 120, 160 or 200 seconds.
  If the function is disabled, operation is “semiautomatic”.
L2 Close After Photo This function enables the system to keep the door open only for the time required for transit, in fact activation of  
  “Photo” always causes automatic closure with a pause time of 5s (regardless of the set value)
  The behaviour changes according to whether the function “Automatic closure” is enabled or disabled.
  With “Automatic closure” disabled: the door always reaches the totally open position (even if Photo is   
  disengaged beforehand). On release of Photo, automatic closure is activated with a pause of 5s.
  With “Automatic closure” enabled: the opening manoeuvre stops immediately after release of the   
  photocells and automatic closure is activated with a pause of 5s.
  The function “Close After Photo” is always disabled in manoeuvres interrupted by means of a Stop   
  command. If the function “Close After Photo” is disabled, the pause time is as set; otherwise there is no   
  auto-matic closure if the function is disabled.
L3 Always Close The function “Always Close” is activated, causing closure, when an open door is detected on restoral of   
  power supply. For safety reasons, the manoeuvre is preceded by a 3-second pre-flashing interval.
  If the function is disabled, the door remains stationary on restoral of power.
L4 Stand-By This function enables reduction of consumption to a minimum. If this function is enabled, 1 minute after   
  completion of the manoeuvre the control unit turns off the BlueBUS output (and therefore the devices) and  
  all leds, with the exception of the BlueBUS led, which flashes at a slower speed. When the control unit   
  receives a command it restores full operating conditions. If the function is disabled, no reduction in   
  consumption is enabled.
L5 Long inversion This function enables the selection of the type of inversion executed by the door after activation of a STOP  
  command or the force limiter device. If the function is disabled, inversion is short (approx. 15cm). If the   
  function is enabled, inversion continues through to the maximum opening or closing position.
L6 Preflashing The pre-flashing function is added to a pause of 3s between activation of the flashing light and the start of  
  the manoeuvre to warn of a hazardous situation. If preflashing is disabled, activation of the flashing light   
  coincides with the start of the manoeuvre. 
L7 Sensitivity This function enables a significant increase in sensitivity of the motor for obstacle detection. If used in   
  support of detection of the impact force, the parameters “Speed” and “Motor force” must also be set in the 
   level 2 menu.
L8 Compensation This function enables recovery of the extension over time of the metal tops of the door and is subordinate   
  to the use of a 8,2KΩ resistive type senstivie edge or OSE optic sensor.
During normal operation of SOON, when no manoeuvre is in progress, leds L1….L8 are lit or off depending on the status of the associated 
function, for example L1 is lit if the function “Automatic closure” is enabled.

Table 3: list of programmable functions: level 1

10.1) Level 1 functions
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Pause Time

Funzione P.P.

Motor speed

FLASH
output.ì

Motor Force 
on opening

Motor Force 
on closing

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

10 seconds
20 seconds
40 seconds
60 seconds
80 seconds
120 seconds
160 seconds
200 seconds
Open - stop - close - stop
Open - stop - close- open 
Open - close - open - close
Apartment block
Apartment block 2 (more than 2” generates stop)
Step-step 2 (less than 2” generates partial open)
Hold-to-run
Opening in “semiautomatic”, closure in “hold-to-run””
Speed 1 (30% - slow)
Speed 2 (44%)
Speed 3 (58%)
Speed 4 (72%)
Speed 5 (86%)
Speed 6 (100% - fast)
Open V4, close V2
Open V6, close V4
Door Open Indicator
Active if door closed
Active if door open
Flashing light
Electric block
Electric lock
Suction cup
Maintenance indicator
Force 1 (low)
Force 2
Force 3
Force 4
Force 5
Force 6
Force 7
Force8 (high)
Force 1 (low)
Force 2
Force 3
Force 4
Force 5
Force 6
Force 7
Force8 (high)

10.3) Level 2 Functions (settable parameters)

Table 4: list of programmable functions: level 2
Input Led  Parameter Led (level) Value Description

Sets the pause time, i.e. 
the time before automatic 
closure. Applied only when 
auto-matic closure function 
is enabled

Sets the sequence of 
commands associated with 
the SS input or the 1st 
radio command.

Sets the motor speed 
during normal travel.

Selects the device 
connected to the FLASH 
output.

Sets the system for 
controlling motor force, to 
adapt it to the weight of the 
door during the opening 
manoeuvre.

Sets the system for 
controlling motor force, to 
adapt it to the weight of 
the door during the closing 
manoeuvre.

Note: ““ represents factory settings SEGUE

L1

L2

L3

L4

L5

L6

10.2) Level 1 programming
By default level 1 function are all set to OFF, but can be modified at any time as described below. Take care during modification procedures, 
as there is a maximum time interval of 10 seconds between pressing one key and another; otherwise the system exits the procedure auto-
matically memorising the changes made up to that time.

Wait 10s to exit the programming mode automatically after the maximum time interval.
Note: points 3 and 4 can be repeated during the same program-ming phase to set other functions to ON or OFF.

1. Press and hold [Set] for approx. 3s 
2. Release [Set] when led L1 starts flashing.
3. Press keys [s] or [t] to move the flashing led to the led associated with the function to be modified
4. Press [Set] to change the status of the function (short flash = OFF; long flash = ON) 



14

SOON enables the user to be notified when a maintenance 
check needs to be performed on the automation. The number 
of manoeuvres after which the signal can be enabled is select-
able from 8 levels, by means of the modifiable parameter 
“Maintenance notifica-tion” (see Table 4).

Adjustment level 1 is “automatic” and takes into account manoeuvre 
stress, i.e. force and duration of the manoeuvre, while the other adjust-
ments are set on the basis on the number of manoeuvres.

The maintenance requirement notification is via the flashing light or the 
maintenance indicator, depending on the relative settings (see Table 4).
On the basis of the number of manoeuvres performed with respect to 
the programmed limit, the Flash flashing light and maintenance indicator 
activate the signals as described in Table 5.

11) Maintenance notification

Maintenance 
notification

Fault log list

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Automatic (based on gravity of manoeuvre)
1.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Result of 1st manoeuvre (most recent)
Result of 2nd manoeuvre
Result of 3rd manoeuvre
Result of 4th manoeuvre
Result of 5th manoeuvre
Result of 6th manoeuvre
Result of 7th manoeuvre
Result of 8th manoeuvre

Input Led  Parameter Led (level) Value Description

Controls the number of 
manoeuvres after which the 
automation maintenance 
notification signal is sent 
(see paragraph “13 Mainte-
nance notification”).

Enables the user to check 
the type of faults occurring 
in the last 8 manoeuvres 
(see paragraph “14 Fault 
log list”).

Note: “” represents factory settings

All parameters can be adjusted as required without any contraindications, only the “Motor force on opening” and “Motor force in closing” 
may require special attention: 
• Use of high force values are not recommended to compensate for the fact that the leaf has anomalous points of friction; excessive force 

may impair the safety system and damage the leaf. 
• If the “Motor force control” is used in support of the system for impact force reduction, after each adjustment the force measure-ment 

procedure must be performed, as envisaged by standard EN 12445. 
• Wear and atmospheric conditions influence movement of the gate; and force settings should be checked periodically.

L7

L8

10.4) Level 2 programming
By default the settable parameters are set as shown in Table 4 with: “” but can be modified at any time as described below. Take care during 
modification procedures, as there is a maximum time interval of 10 seconds between pressing one key and another; otherwise the system 
exits the procedure automatically memorising the changes made up to that time.

Wait 10s to exit the programming mode automatically after the maximum time interval.
Note: points 3 to 7 can be repeated during the same programming phase to modify other parameters.

1. Press and hold [Set] for approx. 3s 
2. Release [Set] when led L1 starts flashing.
3. Press keys [s] or [t] to move the flashing led to the “in-put led” associated with the parameter to be modified
4. Press and hold [Set] during steps 5 and 6
5. Wait approx. 3s after which the led associated with the current level of the parameter to be modified will light up.
6. Press keys [s] or [t] to move the led associated with the parameter value 
7. Release [Set]

Number of manoeuvres Signal on Flash Signal on maintenance indicator
Less than 80% of the limit Normal (0.5s on, 0.5s off) On for 2s at the start of opening
Between 81 and 100% of the limit At the start of the manoeuvre, remains lit for 2s then Flashes throughout manoeuvre
 proceeds normally 
Over 100% of the limit At the start of the manoeuvre, remains lit for 2s then Flashes continuously.
 proceeds normally  

Table 5: maintenance notification signal with Flash and maintenance indicator
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11.1) Check of number of manoeuvres performed
The function “Maintenance notification” enables the user to check the number of manoeuvres performed as a percentage of the set limit.
To check, proceed as follows:

1. Press and hold [Set] for approx. 3s 
2. Release [Set] when led L1 starts flashing.
3. Press keys [s] or [t] to move the flashing led to L7, i.e. the “input led” associated with the parameter to be “Maintenance  notification”
4. Press and hold [Set] during steps 5, 6 and 7
5. Wait approx. 3s after which the led associated with the current level of the parameter “Maintenance notification” will light up.
6. Briefly press keys [s] and [t].
7. The led corresponding to the selected level flashes a few times. The number of flashes indicates the percentage of manoeuvres  
 performed (in multiples of 10%) with respect to the set limit. For example: when the maintenance notification is set on L7 i.e. 10000, 10% 
corresponds to 1000 manoeuvres; if the indicator led flashes 4 times, this means that 40% of the maximum number of manoeuvres  
has been reached (i.e. between 4000 and 4999 manoeuvres). If 10% has not yet been reached, the led does not flash at all.
8. Release [Set]

SOON enables the display of any faults that have occurred in the last 8 manoeuvres, for example interruption of a manoeuvre due to activation 
of a photocell or sensitive edge. To check the list of faults, proceed as follows:

1. Press and hold [Set] for approx. 3s 
2. Release [Set] when led L1 starts flashing.
3. Press keys [s] or [t] to move the flashing led to L8, i.e. the “input led” associated with the parameter “Fault log”
4. Press and hold [Set] during steps 5 and 6
5. Wait approx. 3s after which the leds corresponding to the manoeuvres subject to faults will light up. Led L1 indicates the result of   
 the most recent manoeuvre, while led L8 indicates the result of the eighth manoeuvre. If the led is lit this means that faults have   
 occurred during the manoeuvre; if off this means that the manoeuvre was completed without faults.
6. Press the keys [s] and [t] to select the required manoeuvre: The corresponding led emits a number of flashes equal to those   
 normally emitted by the flashing light after a fault.
7. Release [Set]

11.2) Manoeuvre counter reset
After performing system maintenance the manoeuvre counter must be reset. Proceed as described in table:

1. Press and hold [Set] for approx. 3s 
2. Release [Set] when led L1 starts flashing.
3. Press keys [s] or [t] to move the flashing led to L7, i.e. the “input led” associated with the parameter “Maintenance notification”
4. Press and hold [Set] during steps 5 and 6
5. Wait approx. 3s after which the led associated with the current level of the parameter “Maintenance notification” will light up.
6. Press and hold keys [s] and [t] for at least 5 seconds, then release. The led corresponding to the selected level shows a series of  
 quick flashes to indicate that the manoeuvre counter has been reset.
7. Release [Set]

If external devices need to be powered, such as a proximity reader 
for transponder badges or the lighting of a key-operated selector 
switch, power can be supplied as shown in figure 12. The supply 
voltage is 24Vcc -30% ÷ +50% with maximum available current of 
100mA.

13) Connecting other devices

12) Fault log list

12
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14) Further details: special functions

14.1) “Always open” function
The “always open” function is a feature of the control unit that enables continuous activation of an opening manoeuvre when the “Step-by-
step” command lasts more than 2 seconds; this can be useful for example to connect the SS terminal with the contact of a programme 
clock to keep the gate open during a specific time band. This feature is valid regardless of the setting of the input SS with exception of the 
setting as “Apartment block 2”, see parameter “Function SS” in Table 4.

15) Automation operation by means of transmitter and “SM” radio receiver 

The Control unit is fitted with a connector specially for the installation 
of a radio receiver with “SM” type connection (Fig. 13), to control 
the automation using a radio transmitter (receiver and transmitter 
are optional accessories). The four Outputs of the Receiver enable 
delivery of the following commands to the control unit:

If the aerial incorporated in LUCYB or other type of external aerial is 
not used, screw the rigid cable supplied with the receiver onto the 
aerial terminal (Fig. 14).

14.2) “Move anyway” function
In the event that a safety device malfunctions or is out of service, the gate may still be moved in “hold-to-run” mode.

Output N°1 “SS” command (Step-Step)
Output N°2 “Partial open” command
Output N°3 “Open” command
Output N°4 “Close” command

Table 6: commands with receiver SMXI, SMXIS

16) Automatic fault finding and diagnostics

During normal operation, the control unit constantly monitors the automation processes and is designed to indicate any faults that arise, by 
means of a pre-set sequence of flashes emitted by the flashing light, courtesy light and the “BlueBUS Led” (the diagnostics flashes always 
refer to the last action performed by Soon) For an explanation of the number of flashes and associated cause, refer to the table below:

Table 7: diagnostics flash signals

13 14

 n° flash Cause
 1 BlueBUS synchronisation error
 2 Activation of Photocell or Phototest error
 3 Gearmotor force insufficient or obstacle detected during travel
 4 Stop device activation
 5 Memory parameter error
 6 Internal manoeuvre limiter activation
 7 Power failure on motor circuits
 8 Overcurrent on motor circuits
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17) What to do if… (Troubleshooting guide)

This is a small guide to solving the most common problems that may 
arise during installation and programming of the automation.

• …no manoeuvre is activated and the “BlueBUS” led does 
not flash

- Ensure that Soon is powered from a 230V mains.
 Ensure that fuses F1 and F2 (Fig. 15) are not blown; in this case, 

identify the cause of the fault and then replace with versions of the 
same current value and specifications.

• …no manoeuvre is activated and the flashing light is off
- Check that the command is effectively received. If the command is 

delivered to the input SS the relative “SS” led must light up; oth-er-
wise if the radio transmitter is used, the “BlueBUS” led flashes 
quickly twice.

• …the manoeuvre does not start and the courtesy light 
flashes a few times

 Count the number of flashes and check with reference to the data 
in Table 7.

• …a brief inversion is activated during the manoeuvre
- The selected force may be too low to move the door. Check 

whether there are any obstacles, and if necessary select a higher 
force.

- Check whether a safety device connected to the STOP input has 
tripped.

• …the manoeuvre is executed by the device connected to 
the FLASH output does not work

- Check that the device connected to the FLASH output is effective-
ly the one programmed

- Check that when the device should be powered that there is volt-
age present on the device terminal; if voltage is present, the prob-
lem is caused by the device, which should be replaced with one of 
the same characteristics. If no voltage is present, this means that 
there is an electric overload on the output. Check that there are no 
short circuits on the cable

• …during the position memorisation phase led L1 or led L8 
flashes quickly

- This means that the upper overtravel limit position has been 
reached (L1 flashing quickly) or lower overtravel limit (L8 flashing 
quickly).

- If led L1 flashes, perform a closing manoeuvre until L1 stops 
flashing quickly. Then detach Soon from the spring support shaft, 
open the door to the maximum position and re-install Soon in this 
position.

- If led L8 flashes, perform an opening manoeuvre until L8 stops 
flashing quickly. Then detach Soon from the spring support shaft, 
close the door to the maximum position and re-install Soon in this 
position.

15

As in installation, also at the end of product lifetime, the disassem-bly 
and scrapping operations must be performed by qualified per-sonnel.
This product is made up of various types of materials: some may be 
recycled, and others must be disposed of. Seek information on the 
recycling and disposal systems envisaged by the local regula-tions 
in your area for this product category.

! Some parts of the product may contain pollutant or haz-
ardous substances which, if disposed of into the environ-
ment, may cause serious damage to the environment or 
physical health.

As shown by the symbol in Fig. 16, disposal of this product in 
do-mestic waste is strictly prohibited. Separate the waste into cate-
go-ries for disposal, according to the methods envisaged by current 
legislation in your area, or return the product to the retailer when 
purchasing a new version.

! Local legislation may envisage serious fines in the event of 
abusive disposal of this product.

16

18) Disposal
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17( ماذا تفعل إذا… )دليل استكشاف األخطاء وإصالحها(

هذا	الدليل	هو	دليل	صغير	لحل	المشاكل	األكثر	شيوًعا	التي	قد	تنشأ	أثناء	تركيب	النظام	اآللي	
وبرمجته.

"BlueBUS" ال تنشط أية مناورة وال يومض المؤشر… 	•
تأكد	من	تشغيل	Soon	باالعتماد	على	مصدر	تيار	كهربي	رئيسي	230فولت. 	-

ليسا	منفجرّين؛	وفي	 )الشكل.	15(	 	F2	و	F1	الكهربيّين المنصهرّين	 أن	 تأكد	من	 	
هذه	الحالة،	تعرَّف	على	سبب	الخطأ،	ثم	استبدل	ما	يلزم	بقطع	لها	نفس	القيمة	والمواصفات	

الحالية.
…ال تنشط أية مناورات ومصباح الوميض منطفئ 	•

-	تحقق	من	أن	األمر	يتم	استقباله	على	نحٍو	فعَّال.	إذا	وصل	األمر	إلى	مدخل	SS	يجب	أن	
الالسلكي،	 اإلرسال	 جهاز	 استخدام	 حال	 في	 أما	 الصلة؛	 ذو	 	"Led "SS مصباح	 يضيء	

سيومض	مصباح	Led "BlueBUS"	مرتّين	بسرعة.
…ال تبدأ أية مناورات ويومض مصباح الصالون مرات قليلة 	•

احسب	عدد	الومضات	وتحقق	من	ذلك	بالرجوع	إلى	البيانات	الواردة	في	الجدول	7. 	
…ينشط انعكاس قصير أثناء المناورة 	•

-	قد	تكون	القوة	المحددة	منخفضة	جًدا	بدرجة	ال	تسمح	بتحريك	الباب.	تحقق	من	ما	إذا	كان	
هناك	أي	عقبات،	وإذا	لزم	األمر	حدد	قوة	أكبر.

-	تحقق	من	ما	إذا	كان	قد	تم	تجاُوز	جهاز	السالمة	المتصل	بمدخل	STOP	)توقف(.
FLASH ال تعمل المناورة المنفَّذة باستخدام الجهاز المتصل بمخرج… 	•
تحقق	من	أن	الجهاز	المتصل	بمخرج	FLASH	هو	الجهاز	المبرَمج	فعلًيا 	-

-	تحقق	من	أنه	عند	تشغيل	الجهاز	هناك	جهد	كهربي	بالوحدة	الطرفية	للجهاز؛	وإذا	كان	هناك	
جهد	كهربي،	يكون	الجهاز	هو	السبب	في	المشكلة،	وحينها	يلزم	استبدال	الجهاز	بجهاز	آخر	له	
نفس	الخصائص.	إذا	لم	يكن	هناك	جهد	كهربي،	فهذا	يعني	أن	هناك	تحمياًل	كهربًيا	زائًدا	عند	

المخرج.	تحقق	من	عدم	وجود	دارات	كهربائية	قصيرة	في	الكابل

الحفظ  لمرحلة   LED L8 أو   LED L1 مصباح  يومض  التوجيه،  …خالل  	•
بسرعة

يعني	هذا	أنه	قد	تم	الوصول	إلى	موضع	حد	تجاوز	مدى	الشوط	العلوي	)يومضL1	بسرعة(	 	-
أو	أنه	قد	تم	الوصول	إلى	موضع	حد	تجاوز	مدى	الشوط	السفلي	)يومضL8	بسرعة(.

في	حال	وميض	LED L1,	قم	بإجراء	مناورة	غلق	حتى	يتوقف	L1	عن	الوميض	بسرعة.	ثم	قم	 	-
بفصل	Soon	من	عمود	دعم	الزنبرك،	وافتح	الباب	إلى	الوضع	األقصى،	وأعد	تثبيت	Soon	في	

هذا	الموضع.
في	حال	وميض	LED L8,	قم	بإجراء	مناورة	فتح	حتى	يتوقف	L8	عن	الوميض	بسرعة.	 	-
ثم	قم	بفصل	Soon	من	عمود	دعم	الزنبرك،	وأغِلق	الباب	إلى	الوضع	األقصى،	وأعد	تثبيت	

Soon	في	هذا	الموضع.
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كما	هو	الحال	بالنسبة	للتركيب،	وبالمثل	في	نهاية	العمر	االفتراضي	للمنتج،	يجب	تنفيذ	عمليات	
التفكيك	والتجريد	على	يد	أفراد	مؤهلين.

تم	تصنيع	هذا	المنتج	من	أنواع	مختلفة	من	المواد:	بعضها	يمكن	إعادة	تدويره،	والبعض	اآلخر	
يجب	التخلص	منه.	يمكنك	طلب	معلومات	عن	أنظمة	إعادة	التدوير	والتخلص	الواردة	ضمن	اللوائح	

المحلية	المعمول	بها	في	منطقتك	فيما	يتعلق	بهذه	الفئة	من	المنتجات.

! قد تحتوي بعض أجزاء المنتج على مواد ملوثة أو خطرة، والتي، إذا تم التخلص منها 
في البيئة، ربما تسبب أضراًرا خطيرة على البيئة أو على صحة اإلنسان.

حسبما	هو	موضح	بالرمز	الوارد	في	الشكل	16,	فإن	التخلص	من	هذا	المنتج	مع	النفايات	المنزلية	
ممنوع	منًعا	باًتا.	افصل	النفايات	عند	التخلص	منها	إلى	فئات،	وفًقا	لألساليب	المنصوص	عليها	في	
التشريعات	الحالية	في	منطقتك،	أو	قم	بإعادة	المنتج	إلى	تاجر	التجزئة	عند	شراء	نسخة	جديدة.

! قد تفرض اللوائح المحلية غرامات جسيمة في حالة التخلص من هذا المنتج بشكل غير 
قانوني.

16

18( التخلص من الجهاز
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14( مزيد من التفاصيل حول الوظائف الخاصة

14-1( وظيفة "الفتح الدائم"
وظيفة	"الفتح	الدائم"	هي	ميزة	لوحدة	التحكم	تعمل	على	تمكين	التنشيط	المستمر	لمناورة	مفتوحة	عندما	يستمر	األمر	"التدريجي"	ألكثر	من	ثانيتين،	على	سبيل	المثال	،	يمكن	أن	يكون	هذا	مفيًدا	
لتوصيل	محطة	SS	بوصلة	ساعة	برنامج	إلبقاء	البوابة	مفتوحة	في	أثناء	مدة	زمنية	محددة.	هذه	الميزة	صالحة	بغض	النظر	عن	إعداد	إدخال	SS	مع	استثناء	اإلعداد	مثل	"مبنى	سكني	2"،	

راجع	المعلمة	"الوظيفة	SS"	في	الجدول	4.

 "SM" 15( عملية التشغيل اآللي عن طريق جهاز االستقبال واإلرسال

 "SM"	النوع	وصلة	باستخدام	الراديو	مستقبل	بتركيب	خاص	بموصل	التحكم	وحدة	تجهيز	يتم
)الشكل	13(،	للتحكم	في	التشغيل	التلقائي	باستخدام	جهاز	السلكي	)جهاز	االستقبال	واإلرسال	
تسليم	األوامر	 تمكين	 لجهاز	االستقبال	في	 المخرجات	األربعة	 تساعد	 اختيارية(.	 هما	ملحقات	

التالية	إلى	وحدة	التحكم:	

في	حال	عدم	استخدام		الهوائي	المدمج	في	LUCYB	أو	نوع	آخر	من	الهوائي	الخارجي،	فقم	
بربط	الكابل	الصلب	المتوفر	مع	جهاز	االستقبال	في	المحطة	الهوائية	)الشكل	14(.

14-2( وظيفة "التنقل بأي طريقة"
في	حالة	وجود	أعطال	في	جهاز	السالمة	أو	كان	خارج	الخدمة،	ستظل	البوابة	تتحرك	في	وضع	"تعليق	التشغيل".	لمزيد	من	التفاصيل،	راجع	فقرة	"التحكم	في	أجهزة	السالمة	خارج	الخدمة"	في	

."SOON	التروس	محرك	بمستخدمي	الخاصة	والتحذيرات	"التعليمات	ملحق

األمر	"SS"	)التدريجي( 	N°1	اإلخراج
أمر	"الفتح	الجزئي" 	N°2	اإلخراج

أمر	"الفتح" 	N°3	اإلخراج
أمر	"اإلغالق" 	N°4	اإلخراج

SMXI, SMXIS الجدول 6: األوامر المصاحبة لجهاز االستقبال

16( البحث عن األخطاء التلقائية والتشخيص

في	أثناء	التشغيل	العادي،	تراقب	وحدة	التحكم	باستمرار	عمليات	التشغيل	التلقائي	وتم	تصميمها	لإلشارة	إلى	أي	أخطاء	قد	تنشأ	عن	طريق	تسلسل	الضبط	المسبق	للوميض	المنبعث	من	خالل	ضوء	
الوميض،	مصباح	الصالون	و"مصباح	BlueBUS"	)دائًما	ما	تشير	ومضات	التشخيص	إلى	آخر	إجراء	تم	القيام	به	من	خالل	Soon(	للحصول	على	شرح	لعدد	الومضات	والسبب	المرتبط	

بها،	راجع	الجدول	أدناه:

الجدول 7:  إشارات وميض التشخيص

1314

السبب الوميض   
BlueBUS	مزامنة	في	خطأ 	1  

خطأ	في	تنشيط	الخلية	الكهروضوئية	أو	االختبار	الضوئي 	2  
قوة	محرك	التروس	غير	كافية	أو	تم	اكتشاف	عائق	في	أثناء	الحركة 	3  

إيقاف	تنشيط	الجهاز 	4  
خطأ	في	معلمة	الذاكرة 	5  

تنشيط	محدد	المناورة	الداخلية 	6  
انقطاع	التيار	الكهربي	في	دوائر	المحرك 	7  

تيار	زائد	في	دوائر	المحرك 	8  
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1-11( تحقق من عدد المناورات التي تم القيام بها

تمكِّن	وظيفة	"إخطار	الصيانة"	المستخدم	من	التحقق	من	عدد	المناورات	التي	تم	القيام	بها	في	شكل	نسبة	مئوية	من	الحد	الذي	عيَّنه	المستخدم.
للتحقق،	تابع	كما	يلى:

اضغط	مع	االستمرار	على	مفتاح	]Set[ )ضبط(	لمدة	3ث	تقريًبا	 	.1
حرر	مفتاح	]Set[ )ضبط(	عندما	يبدأ	مصباح	LED L1	في	الوميض. 	.2

اضغط	على	المفاتيح	]s[	أو	]t[	لتحريك	مصباح	وميض	LED	إلى	L7,	أي	"مصباح	LED	للمدخل"	المرتبط	بالمعلمة	ليصبح	"إخطار	الصيانة" 	.3
اضغط	مع	االستمرار	على	]Set[	)ضبط(	أثناء	الخطوات	5,	و6	و7 	.4

انتظر	لمدة	3	ثواٍن	تقريًبا،	بعد	أن	يضيء	المؤشر	الذي	يمثل	المستوى	الحالي	من	معلمة	"إخطار	الصيانة". 	.5
.]t[	و	]s[	المفاتيح	على	وجيزة	لفترة	اضغط 	.6

يومض	المؤشر	المناظر	للمستوى	المحدد	مرات	قليلة.	يشير	عدد	الومضات	إلى	النسبة	المئوية	لعدد	المناورات    .7
التي	تم	القيام	بها	)بمضاعفات	%10(	فيما	يتعلق	بالحد	المعيَّن.	على	سبيل	المثال:	عند	تعيين	إخطار	الصيانة	عند	L7	أي؛	10000, %10	يناظر	1000    

مناورة;	وإذا	ومض	مؤشر	LED 4	مرات,	فهذا	يعني	أنه	قد	تم	الوصول	إلى	نسبة	%40	من 	
عدد	المناورات	)أي؛.	بين	4000	و	4999	مناورة(.	إذا	لم	يكن	قد	تم	الوصول	بعد	إلى	نسبة	%10،	لن	يومض	مصباح	LED	على	اإلطالق. 	

حرر	مفتاح	]Set[ )ضبط( 	.8 

يوفر	SOON	ميزة	عرض	األخطاء	التي	وقعت	في	آخر	8	مناورات،	على	سبيل	المثال	انقطاع	مناورة	بسبب	تفعيل	خلية	كهروضوئية	أو	حد	حساس.	للتحقق	من	قائمة	األعطال،	تابع	على	النحو	
التالي:

اضغط	مع	االستمرار	على	مفتاح	]Set[ )ضبط(	لمدة	3ث	تقريًبا	 	.1
حرر	مفتاح	]Set[ )ضبط(	عندما	يبدأ	مصباح	LED L1	في	الوميض. 	.2

اضغط	على	المفاتيح	]s[	أو	]t[	لتحريك	مصباح	وميض	LED	إلى	L8,	أي	"مصباح	LED	للمدخل"	المرتبط	بمعلمة	"سجل	األعطال" 	.3
اضغط	مع	االستمرار	على	]Set[	)ضبط(	أثناء	الخطوتين	5	و	6 	.4

 led L8	مصباح	يشير	فيما	بها,	القيام	تم	مناورة	نتيجة  آخر	إلى	Led L1	مصباح	يشير	لألعطال.	المعرَّضة	للمناورات	المناظرة	LED	مصابيح	وستومض	تقريًبا	ثواٍن	3	لمدة	انتظر  .5
إلى	نتيجة	المناورة	الثامنة.	إذا	كان	مصباح	LED	مضاًء،	فذلك	يعني	أن	األعطال	قد	وقعت	أثناء	المناورة؛	وإذا	كان	المصباح	مطًفأ،	فذلك	يعني	أن	المناورة	اكتملت	دون	وقوع	أعطال.
اضغط	على	المفتاحين	]s[	و	]t[	لتحديد	المناورة	المطلوبة:	يرسل	مصباح	LED	المناظر	عدًدا	من	الومضات	مساوًيا	لتلك	التي	تنبعث	عادًة	من	المصباح	الوامض	بعد	وقوع	خطأ. 	.6

حرر	مفتاح	]Set[ )ضبط( 	.7

2-11( إعادة تعيين عداد المناورات
يجب	إعادة	تعيين	عداد	المناورات	بعد	إجراء	صيانة	النظام.	تابع	كما	هو	موضح	في	الجدول:

اضغط	مع	االستمرار	على	مفتاح	]Set[ )ضبط(	لمدة	3ث	تقريًبا	 	.1
حرر	مفتاح	]Set[ )ضبط(	عندما	يبدأ	مصباح	LED L1	في	الوميض. 	.2

اضغط	على	المفاتيح	]s[	أو	]t[	لتحريك	مصباح	وميض	LED	إلى	L7,	أي	"مصباح	LED	للمدخل"	المرتبط	بمعلمة	"إخطار	الصيانة" 	.3
اضغط	مع	االستمرار	على	]Set[	)ضبط(	أثناء	الخطوتين	5	و	6 	.4

انتظر	لمدة	3	ثواٍن	تقريًبا،	بعد	أن	يضيء	المؤشر	الذي	يمثل	المستوى	الحالي	من	معلمة	"إخطار	الصيانة". 	.5
اضغط	مع	االستمرار	على	المفتاحين	]s[	و	]t[	لمدة	5	ثواٍن	على	األقل،	ثم	حررهما.	يومض	مؤشر	LED	المناظر	للمستوى	الُمحدد	بسرعة	لإلشارة	إلى	إعادة	تعيين	عدَّاد	المناورات. 	.6

حرر	مفتاح	]Set[ )ضبط( 	.7

في	حال	الحاجة	إلى	تشغيل	أجهزة	خارجية،	مثل	قارئ	التقارب	الخاص	ببطاقات	جهاز	المرسل	
المستجيب	أو	مصباح	اإلضاءة	الخاص	بمفتاح	اختيار	سكينة	التشغيل،	يمكن	الحصول	على	الطاقة	
كما	هو	موضح	في	الشكل	12.	الجهد	الكهربي	لموفر	الطاقة	هو	24فولت	مجمع	مشترك	30%- 

÷ %50+	مع	تيار	مستمر	أقصى	قدره	100	مللي	أمبير.

13( توصيل أجهزة أخرى

12( قائمة سجل األعطال

12
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يعمل SOON على تمكين المستخدم من تلقي إخطار عند الحاجة إلى إجراء فحص للصيانة 
فيما يتعلق بالنظام اآللي. يمكن اختيار عدد المناورات الذي يتم بعده تفعيل اإلشارة من بين 8 

مستويات، وذلك عن طريق المعَلمة القابلة للتعديل "إخطار الصيانة" )انظر الجدول 4(.

المستوى	األول	للضبط	)1(	هو	مستوى	“تلقائي”	يضع	ضغط	المناورات	في	االعتبار؛	أي	قوة	
المناورة	ومدتها،	بينما	يتم	إجراء	عمليات	الضبط	األخرى	وفًقا	لعدد	المناورات.

يصدر	إخطار	الحاجة	إلى	الصيانة	عن	طريق	الضوء	الوامض	أو	مؤشر	الصيانة،	تبًعا	لإلعدادات	
ذات	الصلة	)انظر	الجدول	4(.

على	أساس	عدد	المناورات	التي	تتم	فيما	يتعلق	بالحد	الُمبرَمج،	سينشط	المصباح	الوامض	ومؤشر	
الصيانة	كما	هو	موضح	في	الجدول	5.

11( إخطار الصيانة

10-4( المستوى 2 البرمجة
"	يمكن	تعديله	في	أي	وقت	على	النحو	الموّضح	أدناه.	توخ	الحذر	أثناء	إجراءات	التعديل،	 يتم	بشكل	افتراضي	تعيين	المعلمات	القابلة	للضبط	على	النحو	الموّضح	في	الجدول	4	باستخدام:	"

حيث	هناك	حد	أقصى	من	الفاصل	الزمني	مدته	10	ثوان	بين	الضغط	على	مفتاح	وآخر؛	وإال	يخرج	النظام	من	اإلجراء	تلقائًيا،	ويحفظ	التغييرات	التي	تمت	في	هذا	الوقت.

انتظر	لمدة	10	ثواني	للخروج	من	وضع	البرمجة	تلقائًيا	بعد	أقصى	فاصل	زمني.
مالحظة:	ُيمكن	تكرار	النقطتين	3	و7	خالل	مرحلة	البرمجة	نفسها	لتعديل	المعلمات.

اضغط	باستمرار	على	]ضبط[	لمدة	3	ثواني	تقريًبا 	.1
حرر	]ضبط[	عندما	يبدأ	المصباح	L1	في	الوميض. 	.2

اضغط	على	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحريك	المصباح	الوامض	إلى	مصباح	اإلدخال	المرتبط	بالمعلمة	المراد	تعديلها 	.3
اضغط	مع	االستمرار	على	]ضبط[	في	أثناء	الخطوتين	5	و6 	.4

انتظر	حوالي	3	ثوان	سيقوم	بعدها	المصباح	المرتبط	بالمستوى	الحالي	للمعلمة	المراد	تعديلها	باإلضاءة. 	.5
اضغط	على	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحريك	المصباح	إلى	المصباح	المرتبط	بقيمة	المعلمة	 	.6

تحرير	]ضبط[ 	.7

إشارة مؤشر الصيانة إشارة الفالش  عدد المناورات 
تشغيل	لمدة	2ث	عند	بداية	الفتح عادي	)0.5ث	التشغيل,	0.5ث	إيقاف	التشغيل(	 أقل	من	%80	من	الحد	

الفالش	في	الوميض	طوال	المناورة عند	بداية	المناورة،	يبقى	مضيًئا	لمدة	2ث،	ثم	يستمر	يستمر	بشكل	طبيعي	 بين	81	و	%100	من	الحد	
 

الفالش	في	الوميض	بشكل	متواصل. عند	بداية	المناورة،	يبقى	مضيًئا	لمدة	2ث،	ثم	يستمر	يستمر	بشكل	طبيعي	 أعلى	من	%100	من	الحد	

الجدول 5: إشارة إخطار الصيانة باستخدام المصباح الوامض ومؤشر الصيانة

الوصفالقيمةالمصباح )المستوى(المعلمةمصباح اإلدخال

L7الصيانة	إخطار

L1)المناورة	جاذبية	حسب	)على	تلقائي

التحكم	في	عدد	المناورات	التي	يتم	بعدها	
التشغيل	 صيانة	 إخطار	 إشارة	 إرسال	
"إخطار	 	13 الفقرة	 )راجع	 التلقائي	

الصيانة"(.

L21.000
L32.000
L44.000
L56.000
L68.000
L710.000
L812.000

L8األخطاء	سجل	قائمة

L1))األحدث	األولى	المناورة	نتائج

من	 التحقق	 من	 المستخدم	 تمكين	
أحدث	 في	 تحدث	 التي	 األخطاء	  نوع	
"قائمة	 	14 الفقرة	 )راجع	 مناورات	 	8

سجل	األخطاء"(.

L2الثانية	المناورة	نتائج
L3الثالثة	المناورة	نتائج
L4الرابعة	المناورة	نتيجة
L5الخامسة	المناورة	نتيجة
L6السادسة	المناورة	نتيجة
L7السابعة	المناورة	نتيجة
L8الثامنة	المناورة	نتيجة

"	يمثل	إعدادات	المصنع مالحظة:	"

يمكن	ضبط	جميع	المعلمات	على	النحو	المطلوب	بدون	أي	عوائق،	فقط	قد	يتطلب	"قوة	المحرك	عند	الفتح"	و"قوة	المحرك	عند	اإلغالق"	اهتماًما	خاًصا:
ال	ُينصح	باستخدام	قيم	القوة	العالية	للتعويض	عن	حقيقة	أن	الشريحة	تحتوي	على	نقاط	شاذة	من	االحتكاك؛	حيث	قد	تؤثر	القوة	المفرطة	سلًبا	على	نظام	السالمة	وتلف	الشريحة. 	•

.EN 12445	المعيار	في	المتصور	النحو	على	قياس،	إجراء	عمل	ضبط	عملية	كل	بعد	فيجب	التأثير،	قوة	من	للحد	النظام	لدعم	المحرك"	قوة	في	"التحكم	استخدام	تم	إذا 	•
تؤثر	ظروف	التآكل	والظروف	الجوية	على	حركة	البوابة؛	ويجب	التحقق	من	إعدادات	القوة	بشكل	دوري. 	•
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10-3( وظائف المستوى الثاني )المعلمات القابلة للتعيين(

10-2( المستوى 1 البرمجة
يتم	ضبط	وظيفة	المستوى	1	افتراضًيا	على	"إيقاف	تشغيل"،	ولكن	يمكن	تعديلها	في	أي	وقت	على	النحو	الموّضح	أدناه.	توخ	الحذر	في	أثناء	إجراءات	التعديل،	حيث	هناك	حد	أقصى	من	الفاصل	

الزمني	مدته	10	ثوان	بين	الضغط	على	مفتاح	وآخر؛	وإال	يخرج	النظام	من	اإلجراء	تلقائًيا	ويحفظ	التغييرات	التي	تمت	في	هذا	الوقت.

انتظر	لمدة	10	ثواني	للخروج	من	وضع	البرمجة	تلقائًيا	بعد	أقصى	فاصل	زمني.
مالحظة:	ُيمكن	تكرار	النقطتين	3	و4	خالل	مرحلة	البرمجة	نفسها	لضبط	الوظائف	األخرى	على	"تشغيل"	أو	"إيقاف	تشغيل".

اضغط	باستمرار	على	]ضبط[ لمدة	3	ثواني	تقريًبا 	.1
حرر	]ضبط[	عندما	يبدأ	المصباح	L1	في	الوميض. 	.2

اضغط	على	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحريك	المصباح	الوامض	إلى	المصباح	المرتبط	بالوظيفة	المراد	تعديلها 	.3
اضغط	على	]ضبط[	لتغيير	حالة	الوظيفة	)وميض	قصير	=	إيقاف	تشغيل؛	وميض	طويل	=	تشغيل( 	.4

الجدول 4: قائمة الوظائف القابلة للبرمجة: المستوى الثاني
الوصفالقيمةالمصباح )المستوى(المعلمةمصباح اإلدخال

L1	اإليقاف	وقت
المؤقت

L1ثواني	10

ضبط	وقت	اإليقاف	المؤقت،	أي	وقت	ما	
عند	 إال	 ينطبق	 ال	 التلقائي.	 اإلغالق	 قبل	

تمكين	وظيفة	اإلغالق	التلقائي

L2ثانية	20
L3ثانية	40
L4ثانية	60
L5ثانية	80
L6ثانية	120
L7ثانية	160
L8ثانية	200

L2Funzione P.P.

L1إيقاف	-	إغالق	-	إيقاف	-	فتح

بإدخال	 المرتبط	 األوامر	 تسلسل	 ضبط	
SS	أو	أمر	الراديو	األول.

L2فتح	-	إغالق	-	إيقاف	-	فتح
L3إغالق	-	فتح	-	إغالق	-	فتح
L4سكني	مبنى
L5)إيقاف	يولد	2	من	)أكثر	2	سكني	مبنى
L6)جزئي	فتح	يولد	2	من	)أقل	2	التدريجي
L7التشغيل	تعليق
L8"التشغيل	"تعليق	في	وإغالق	تلقائي"،	"شبه	في	مفتوح

L3المحرك	سرعة

L1)بطيء	-	1 )%30	السرعة

الحركة	 أثناء	 في	 المحرك	 سرعة	 حدد	
العادية.

L2)44%( 2	سرعة
L3)58%( 3	سرعة
L4)72%( 4	سرعة
L5)86%( 5	سرعة
L6)سريع	-	6 )%100	السرعة
L7V2	إغالق	،V4	فتح
L8V4	إغالق	،V6	فتح

L4اإلخراج	الفالش

L1الباب	فتح	مؤشر

تحديد	الجهاز	المتصل	بإخراج	"الفالش".

L2الباب	إغالق	تم	إذا	نشط
L3الباب	فتح	تم	إذا	نشط
L4وامض	ضوء
L5كهربية	كتلة
L6كهربية	قفل
L7امتصاص
L8الصيانة	مؤشر

L5	عند	المحرك	قوة
الفتح

L1))منخفضة	1	قوة

المحرك،	 قوة	 في	 للتحكم	 النظام	 ضبط	
مناورة	 أثناء	 في	 الباب	 وزن	 مع	 لتكييفه	

الفتح.

L22	قوة
L33	قوة
L44	قوة
L55	قوة
L66	قوة
L77	قوة
L8))مرتفعة	8	قوة

L6	عند	المحرك	قوة
اإلغالق

L1))منخفضة	1	قوة

المحرك،	 قوة	 في	 للتحكم	 النظام	 ضبط	
مناورة	 أثناء	 في	 الباب	 وزن	 مع	 لتكييفه	

اإلغالق.

L22	قوة
L33	قوة
L44	قوة
L55	قوة
L66	قوة
L77	قوة
L8))مرتفعة	8	قوة

SEGUE "	يمثل	إعدادات	المصنع	 مالحظة:	"
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القسم	2	يتناول	كيفية	تخصيص	عملية	التشغيل	اآللي،	عن	طريق	اإلعدادات	والخيارات	التي	يتعين	حفظها	في	وحدة	التحكم.	ويختص	القسم	األخير	باستكشاف	المشكالت	وإصالحها	وصيانة	المنتج	
والتخلص	منه.

9( التعليمات الخاصة بالتشغيل التلقائي المخصص

تم	تجهيز	وحدة	تحكم	SOON	بعدد	من	وظائف	البرمجة؛	ويتم	إدخال	إعدادات	الوظيفة	من	
خالل	الـ	3	مفاتيح	الموجودة	على	وحدة	التحكم:	]▲[ ]ضبط[ ]▼[	ويتم	عرضها	من	خالل	

.L1….L8	:مصابيح	8

تتوفر	وظائف	البرمجة	على	SOON	وتنقسم	إلى	مستويين:

المستوى 1:	وظائف	قابلة	للضبط	في	وضع	"تشغيل-إيقاف	تشغيل"	)تمكين	أو	تعطيل(؛	في	هذه	
الحالة،	يشير	كل	مصباح	L1….L8	إلى	وظيفة،	في	حالة	التشغيل	يتم	تمكين	الوظيفة،	وفي	

حالة	إيقاف	التشغيل،	يتم	تعطيل	الوظيفة؛	راجع	الجدول	3.
المستوى 2:	المعلمات	القابلة	للضبط	على	مقياس	قيم	)من	1	إلى	8(؛	في	هذه	الحالة	يشير	كل	

مصباح	L1….L8	إلى	قيمة	ضبط	من	الـ	8	المحتملة؛	راجع	الجدول	4.

10( اإلعدادات

يعمل	المفتاح	"فتح"	على	تمكين	المستخدم	من	فتح	الباب	أو	التمرير	ألعلى	من	خالل	خطوات	
البرمجة.

يعمل	المفتاح	"إيقاف"	على	تمكين	المستخدم	من	إيقاف	المناورة،	أو	عند	الضغط	عليه	لمدة	5	ثوان،	
يعمل	على	تمكين	الوصول	إلى	وضع	البرمجة.

يعمل	المفتاح	"إغالق"	على	تمكين	المستخدم	من	إغالق	الباب	أو	التمرير	ألسفل	من	خالل	خطوات	
البرمجة

9-1( مفاتيح البرمجة
تم	تجهيز	وحدة	تحكم	SOON	بـ	3	مفاتيح	يمكن	استخدامها	لكل	من	التحكم	في	الوحدة	في	أثناء	االختبار	وفي	إجراء	

البرمجة.

12

وصف وظيفة  المصباح 
	تعمل	هذه	الوظيفة	على	تمكين	اإلغالق	التلقائي	للبوابة	بعد	وقت	محدد	من	اإليقاف	المؤقت	؛	ويتم	افتراضًيا	يتم	تعيين	"وقت	اإليقاف	المؤقت"	على	30  اإلغالق	التقائي	 	L1

ثانية،	ولكن	يمكن	تعديله	إلى	10	أو	20	أو	40	أو	60	أو	80	أو	120	أو	160	أو	200	ثانية.
إذا	تم	تعطيل	الوظيفة،	تصبح	التشغيل	شبه	تلقائي. 	 	

	تعمل	هذه	الوظيفة	على	تمكين	النظام	من	إبقاء	الباب	مفتوًحا	فقط	للوقت	الالزم	للعبور،	في	الواقع،	دائًما	ما	يتسبب	تنشيط	"الصورة"	في	اإلغالق	التلقائي	مع	 اإلغالق	بعد	الصورة	 	L2
وقت	إيقاف	مؤقت	مدته	5	ثوان	)بغض	النظر	عن	القيمة	المحددة(

يتغير	السلوك	تبًعا	لتغير	وظيفة	)اإلغالق	التلقائي(،	ما	إذا	كانت	ممّكنة	أو	معّطلة. 	 	
   مع تعطيل "اإلغالق التلقائي": يصل	الباب	دائًما	إلى	وضع	الفتح	الكامل	)حتى	إذا	تم	تحرير	الصورة	مسبًقا(.	عند	تحرير	"الصورة"،	يتم	تنشيط	اإلغالق	

التلقائي	مع	إيقاف	مؤقت	لمدة	5	ثوان.
   ومع تمكين "اإلغالق التلقائي": تتوقف	المناورة	المفتوحة	على	الفور	بعد	تحرير	الخاليا	الكهروضوئية	ويتم	تنشيط	اإلغالق	التلقائي	مع	إيقاف	مؤقت	

لمدة	5	ثوان.
	يتم	تعطيل	وظيفة	"اإلغالق	بعد	الصورة"	دائًما	في	المناورات	المتوقفة	عن	طريق	أمر	"إيقاف".	في	حالة	تعطيل	الوظيفة	"اإلغالق	بعد	الصورة"،	يبقى	 	 	

وقت	اإليقاف	المؤقت	كما	هو	محدد؛	وخالف	ذلك	ال	يوجد	إغالق	تلقائي	إذا	تم	تعطيل	الوظيفة.
	يتم	تنشيط	وظيفة	"اإلغالق	دائًما"،	مما	يتسبب	في	اإلغالق،	عند	اكتشاف	باب	مفتوح	في	باقي	إمداد	الطاقة	أو	جميعه.	ألسباب	تتعلق	بالسالمة،	تكون	 اإلغالق	دائًما	 	L3

المناورة	مسبوقة	بفاصل	3	ثوان	قبل	الوميض.
إذا	تم	تعطيل	الوظيفة،	يظل	الباب	ثابًتا	على	باقي	الطاقة	أو	جميعها. 	 	

	تعمل	هذه	الوظيفة	على	الحد	من	االستهالك	إلى	أدنى	حد	ممكن.	في	حال	تمكين	هذه	الوظيفة،	بعد	مرور	دقيقة	واحدة	من	اكتمال	المناورة،	تقوم	وحدة	 االستعداد	 	L4
التحكم	بإيقاف	تشغيل	مخرج	BlueBUS	)ومن	ثم	األجهزة(	وجميع	المصابيح،	عدا	مصباح	BlueBUS،	الذي	يومض	بسرعة	أقل.	عندما	تتلقى	وحدة	

التحكم	أمًرا،	فتقوم	بتخزين	ظروف	تشغيل	كاملة.	في	حال	تعطيل	الوظيفة،	ال	يتم	تمكين	أي	انخفاض	في	االستهالك.
	تعمل	هذه	الوظيفة	على	تمكين	تحديد	نوع	االنعكاس	الذي	يتم	تنفيذه	من	خالل	الباب	بعد	تنشيط	أمر	"اإليقاف"	أو	جهاز	محدد	القوة.	إذا	تم	تعطيل	الوظيفة،	 انعكاس	طويل	 	L5

يكون	االنعكاس	قصيًرا	)حوالي	15	سم(.	إذا	تم	تمكين	الوظيفة،	يتابع	االنعكاس	من	خالل	الحد	األقصى	لوضع	الفتح	أو	اإلغالق.
	يتم	إضافة	وظيفة	الوميض	المسبق	إلى	إيقاف	مؤقت	مدته	3	ثوان	بين	تنشيط	ضوء	الوامض	وبدء	المناورة	للتحذير	من	حالة	خطيرة.	إذا	تم	تعطيل	وظيفة	 الوميض	المسبق	 	L6

الوميض	المسبق،	فسيتزامن	تنشيط	ضوء	الوامض	مع	بدء	المناورة.
	تعمل	هذه	الوظيفة	على	تمكين	زيادة	كبيرة	في	حساسية	المحرك	للكشف	عن	الحواجز.	وإذا	ما	تم	استخدامها	للكشف	عن	قوة	التأثير،	فيجب	أيًضا	ضبط	 الحساسية	 	L7

معلمات	"السرعة"	و"قوة	التأثير"	في	قائمة	المستوى	2.
المستشعر	 أو	 	8,2KΩ	المقاوم لنوع	 الحساسة	 الحافة	 تابعة	الستخدام	 للباب	وهي	 المعدنية	 الوقت	لألغطية	 الوظيفة	استرداد	االمتداد	بمرور	 	تتيح	هذه	 المعادلة	 	L8

.OSE	البصري
 L1	يكون	المثال،	سبيل	على	الصلة،	ذات	الوظيفة	حالة	حسب	على	مغلقة	أو	مضيئة	L1….L8	مصابيح	تكون	التقدم،	قيد	مناورة	هناك	تكون	ال	عندما	،SOON	لـ	العادي	التشغيل	أثناء	في

مضيًئا	إذا	تم	تمكين	الوظيفة	"اإلغالق	التلقائي".		

الجدول 3: قائمة الوظائف القابلة للبرمجة: المستوى األول

10-1( المستوى 1 الوظائف

فتح
▲

ضبط 
اإليقاف
إغالق

▼
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AR
8( إجراء اختبار نهائي للنظام

8-1( االختبار النهائي
يتطلب كل مكون من التشغيل التلقائي، مثل الحواف الحّساسة والخاليا الكهروضوئية وتوقف 
الطوارئ وما إلى ذلك، مرحلة اختبار معينة؛ وبالنسبة لهذه األجهزة، يجب عمل اإلجراءات 

الخاصة في أدلة التعليمات ذات الصلة. الختبار SOON، تابع على النحو التالي: 

تأكد	من	اتباع	جميع	المواصفات	في	الفصل	1	"التحذيرات". 	.1
حرر	الباب	من	المحرك	عن	طريق	سحب	سلك	التحرير	ألسفل.	تأكد	من	إمكانية	تحريك	 	.2

الباب	يدوًيا	عند	الفتح	واإلغالق	بقوة	أقصاها	225	نيوتن.

قم	بقفل	باب	المحرك	عن	طريق	قفل	سلك	التحرير	ألسفل. 	.3
باستخدام	المحدد	أو	جهاز	اإلرسال،	قم	بإجراء	اختباري	فتح	الباب	وإغالقه	وتأكد	من	توافق	 	.4

الحركة	مع	المواصفات.
قم	بإجراء	اختبار	عدة	مرات	لتقييم	التشغيل	السلس	للباب	وتحقق	من	وجود	أي	خلل	في	 	.5

التركيب	أو	الضبط	وأي	نقاط	احتكاك	محتملة.
تحقق	من	تشغيل	جميع	أجهزة	سالمة	النظام	في	كل	مرة	)الخاليا	الكهروضوئية	والحواف	 	.6
بتنشيط	مصباح	 الجهاز	 فيها	 يقوم	 مرة	 في	كل	 الخصوص،	 إلخ.(	وعلى	وجه	 الحّساسة،	

"BlueBUS"	في	وحدة	التحكم،	فيجب	أن	يومض	سريًعا

األجهزة	األخرى،	 تداخل	مع	 الكهروضوئية	وخاصة	لضمان	عدم	وجود	 الخاليا	 لفحص	 	.7
	،TX	من	بالقرب	أواًل	البصري،	المحور	على	سم	30	وبطول	سم	5	بقطر	اسطوانة	مّرر
الجهاز	في	جميع	 تعشيق	 االثنين	لضمان	 بين	 المنتصف	 RX	وأخيًرا	في	 بالقرب	من	 ثم	
الحاالت	وتغيره	من	الوضع	النشط	إلى	وضع	اإلنذار	والعكس،	وأن	يتم	إنشاء	اإلجراءات	
لعكس	 القريب	 االنحدار	 معدل	 في	 المثال:	 سبيل	 على	 التحكم،	 وحدة	 في	 المتصورة	

الحركة.
إذا	كانت	الحاالت	الخطرة	التي	تحدث	بسبب	تحرك	الباب	محمية	عن	طريق	الحد	من	قوة	 	.8
التأثير،	فقم	بقياس	القوة	على	النحو	المحدد	في	المعيار	EN 12445.	في	حال	استخدام	
ضوابط	السرعة	والقوة	المحركة	كوظيفة	مساعدة	مع	النظام	للحد	من	قوة	التأثير	وإجراء	

االختبار	وتحديد	اإلعداد	الذي	يساعد	في	الحصول	على	أفضل	النتائج.

8-2( بدء التشغيل
ال ُيمكن إجراء بدء التشغيل إال بعد الحصول على نتائج إيجابية لجميع مراحل االختبار على 
Soon وغيره من األجهزة الموجودة. وُيمنع منًعا باًتا بدء التشغيل الجزئي أو "المؤقت".

ينبغي	االحتفاظ	بالوثائق	الفنية	الخاصة	بالتشغيل	اآللي	لمدة	عشر	سنوات	على	األقل	ويجب	 	.1
الكهربية	 األسالك	 اآللي	ومخطط	 للتشغيل	 الشامل	 الرسم	 أدنى:	 ما	كحد	 تحتوي	على	 أن	
وتقييم	المخاطر	والحلول	المعتمدة	ذات	الصلة	وإعالن	الشركة	المصّنعة	الخاص	باالمتثال	
لجميع	األجهزة	المستخدمة	)في	حالة	جهاز	Soon،	استخدم	إعالن	EC	المرفق	الخاص	
باالمتثال(؛	ونسخة	من	دليل	تعليمات	التشغيل	وجدول	الصيانة	الخاص	بالتشغيل	اآللي.

ألصق	لوحة	بيانات	على	الباب،	توضح	البيانات	التالية	على	األقل:	نوع	التشغيل	اآللي	واسم	 	.2
اإلنشاء	 وسنة	 المسلسل	 والرقم	 التشغيل(	 بدء	 عن	 )المسؤول	 وعنوانها	 المصّنعة	 الشركة	

وعالمة	CE	)المطابقة	األوروبية(.
احرص	دائًما	على	وضع	ملصق	أو	لوحة	في	محيط	الباب،	تشير	إلى	عمليات	تحرير	الباب	 	.3

ومعدالت	االنحدار	اليدوية.
الصورة.	 هذه	 تحمل	 الباب،	 على	 لوحة	 أو	 ملصق	 وضع	 على	 دائًما	 احرص	 	.4 

)ارتفاع	60	مم	كحد	أدنى(.
قم	بتجهيز	إعالن	المطابقة	ومعدات	التشغيل	اآللي	وقدمها	للمالك. 	.5
قم	بتجهيز	دليل	"تعليمات	وتحذيرات	التشغيل	اآللي"	وقدمه	للمالك. 	.6

األجهزة	 صيانة	 مواصفات	 جميع	 على	 يحتوي	 )الذي	 اآللية	 الصيانة	 جدول	 بتجهيز	 قم	 	.7
الفردية(	وتقديمه	للمالك.

اآللي	 التشغيل	 تعليمات	 دليل	 )مثل	 كتابة	 المالك	 إعالم	 من	 تأكد	 اآللي،	 التشغيل	 بدء	 قبل	 	.8
والتحذيرات(	بجميع	المخاطر	واألخطار	ذات	الصلة.

حتذير: أبِق األطفال بعيًدا أثناء حركة الباب
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7-2( حفظ األوضاع
بعد	انتهاء	التعليم	الذاتي	لألجهزة،	يجب	أن	تتعّرف	وحدة	التحكم	على	أوضاع	فتح	الباب	وإغالقه.	يمكن	برمجة	ما	يصل	إلى	6	وظائف	على	النحو	التالي:

المعنى الوضع 
الحد	األقصى	لوضع	الفتح	المطلوب.	عندما	يصل	الباب	إلى	هذا	الموضع	يتوقف. 	A1

وضع	بدء	اإلبطاء	في	أثناء	مناورة	الفتح.	عندما	يصل	الباب	إلى	هذا	الموضع	تقل	سرعة	المحرك	إلى	السرعة	األدنى. 	RA1
	وضع	تباطؤ	التوسط	في	مناورة	اإلغالق.	عند	برمجة	هذه	النقطة،	يبدأ	الباب	في	التباطؤ	مسبًقا	بمعدل	50	سم	تقريًبا،	لتجاوز	وضع	RINT	إلى	السرعة	األدنى.	وعند	 	RINT

تجاوز	وضع	RINT،	يعود	المحرك	إلى	السرعة	المحددة.
وضع	الفتح	الجزئي	هذا	هو	الوضع	الذي	يتوقف	فيه	الباب	بعد	استقبال	أمر	فتح	جزئي. 	AP

وضع	بدء	اإلبطاء	في	أثناء	مناورة	اإلغالق.	عندما	يصل	الباب	إلى	هذا	الموضع	تقل	سرعة	المحرك	إلى	السرعة	األدنى. 	RA0
وضع	اإلغالق	األقصى	عندما	يصل	الباب	إلى	هذا	الموضع	يتوقف. 	A0

.L4و L3 عند عدم الحصول على األوضاع، يومض المصباحين

تم	تناول	إجراء	حفظ	الوضع	أدناه:	يجب	برمجة	الوضعين	A1	وA0،	بينما	ُيمكن	تخطي	األوضاع	األخرى.	في	الحالة	األخيرة،	يتم	احتسابها	تلقائًيا	عن	طريق	وحدة	التحكم.

اضغط	على	]ضبط[ + ]▼[	لمدة	3	ثوان	للدخول	في	نمط	حفظ	الوضع.	 	.1
A1	الوضع	برمجة	:Led 1	يومض

استخدم	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحويل	الباب	إلى	الحد	األقصى	لوضع	الفتح. 	2
اضغط	على	]ضبط[	لمدة	ثانيتين	لتأكيد	الوضع	A1.	يظل	المصباح	L1	يومض.	 	.3

RA1	الوضع	برمجة	:Led 2	يومض
المتابعة	 وإال	 التشغيل.	 إيقاف	 قيد	 	L2 المصباح	 يظل	 التالية؛	 البرمجة	 إلى	 للتخطي	 سريًعا	 مرتين	 ]ضبط[	 المفتاح	 على	 فاضغط	 مطلوبة،	 غير	 الفتح	 تباطؤ	 وضع	 برمجة	 كانت	 	إذا	 	.4

بالتسلسل.
استخدم	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحويل	الباب	إلى	وضع	تباطؤ	الفتح. 	.5

اضغط	على	]ضبط[	لمدة	ثانيتين	لتأكيد	الوضع	RA1.	يظل	المصباح	L2	يومض.	 	.6
RINT	الوضع	برمجة	:L4	المصباح	يومض

المتابعة	 التشغيل.	وإال	 إيقاف	 التالية؛	يظل	المصباح	L4	قيد	 البرمجة	 إلى	 للتخطي	 المفتاح	]ضبط[ مرتين	سريًعا	 التوسط	غير	مطلوبة،	فاضغط	على	 	إذا	لم	تكن	برمجة	وضع	تباطؤ	 	.7
بالتسلسل.

استخدم	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحويل	الباب	إلى	وضع	تباطؤ	التوسط. 	.8
اضغط	على	]ضبط[	لمدة	ثانيتين	لتأكيد	الوضع	RINT.	يظل	المصباح	L4	يومض. 	.9

RAP	الوضع	برمجة	:L5	المصباح	يومض
المتابعة	 وإال	 التشغيل.	 إيقاف	 قيد	 	L5 المصباح	 يظل	 التالية؛	 البرمجة	 إلى	 للتخطي	 سريًعا	 مرتين	 ]ضبط[	 المفتاح	 على	 فاضغط	 مطلوبة،	 غير	 الجزئي	 الفتح	 برمجة	وضع	 كانت	 	إذا	 	.10

بالتسلسل
استخدم	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحويل	الباب	إلى	وضع	الفتح	الجزئي. 	.11

اضغط	على	]ضبط[	لمدة	ثانيتين	لتأكيد	الوضع	RAP.	يظل	المصباح	L5	يومض. 	.12
RA0	الوضع	برمجة	:L7	المصباح	يومض

المتابعة	 التشغيل.	وإال	 إيقاف	 قيد	 	L7 المصباح	 التالية؛	يظل	 البرمجة	 إلى	 للتخطي	 ]ضبط[	مرتين	سريًعا	 المفتاح	 تباطؤ	اإلغالق	غير	مطلوبة،	فاضغط	على	 	إذا	كانت	برمجة	وضع	 	.13
بالتسلسل

استخدم	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحويل	الباب	إلى	وضع	تباطؤ	اإلغالق. 	.14
اضغط	على ]ضبط[	لمدة	ثانيتين	لتأكيد	الوضع	RA0.	يظل	المصباح	L7	يومض.	 	.15

A0	الوضع	برمجة	:L8	المصباح	يومض
استخدم	المفاتيح	]▲[	أو	]▼[	لتحويل	الباب	إلى	الحد	األقصى	لوضع	اإلغالق. 	.16
اضغط	على	]ضبط[	لمدة	ثانيتين	لتأكيد	الوضع	A0.	يظل	المصباح	L8	يومض. 	.17

عند	تحرير	المفتاح	]ضبط[،	يتم	إيقاف	تشغيل	جميع	المصابيح. 	.18
قم	بإصدار	أمر	فتح	عن	طريق	الضغط	على	]فتح[	لتنفيذ	مناورة	فتح	كاملة. 	.19

قم	بإصدار	أمر	إغالق	عن	طريق	الضغط	على	]إغالق[	لتنفيذ	مناورة	إغالق	كاملة. 	.20

في	أثناء	هذه	المناورات،	تقوم	وحدة	التحكم	بحفظ	القوة	المطلوبة	لمناورات	الفتح	واإلغالق
من المهم عدم انقطاع هذه المناورات األولية من خالل األمر "إيقاف" على سبيل المثال. 

تكرار	 التركيب،	من	خالل	مجرد	 بعد	 الوضع	في	أي	وقت	 تكرار	مرحلة	معرفة	 أيًضا	 يمكن	
فكرر	 تعديله،	 إلى	 بحاجة	 فقط	 واحد	 وضع	 هناك	 كان	 إذا	 ذلك،	 ومع	 	.1 النقطة	 من	 اإلجراء	
التسلسل	من	النقطة	1	وتخطى	برمجة	األوضاع	غير	المضمنة	عن	طريق	الضغط	على	المفتاح	

]ضبط[	مرتين	سريًعا	لتخطي	كل	وضع.

11
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5-4( توصيل كابل اإلمداد بالطاقة
إلمدادات	الطاقة	الكهربائية	من	SOON،	قم	ببساطة	بإدخال	المكونات	في	مأخذ	التيار	الكهربائي	الرئيسي.	وإذا	لزم	األمر،	استخدم	مهايئ	متوفر	تجارًيا	إذا	كان	قابس	SOON	ال	يتوافق	مع	

مأخذ	التيار	الكهربائي	الرئيسي	المتوفر.

يمكن	توصيل	العديد	من	أجهزة	NC	بالتوازي	بأي	عدد	من	األجهزة. 	•
يمكن	توصيل	اثنين	من	األجهزة	مع	المقاومة	المستمرة	8.2	كيلو	أوم	بالتوازي،	وإذا	كان	 	•
هناك	أكثر	من	جهازين	اثنين	فيجب	توصيلها	جميًعا	بالتوالي،	مع	وجود	مقاومة	إنهاء	واحدة	

تبلغ	8.2	كيلو	أوم.
الحرص	 مع	 بالتوازي،	 اتصال	 جهتي	 وضع	 طريق	 عن	 ممكنة	 	NCو 	NO وتركيبات	 	•
جمع	 يتيح	 )مما	 	NC االتصال	 جهة	 مع	 بالتوازي	 أوم	 كيلو	 	8.2 مقاومة	 وضع	  على	

3	أجهزة:	NO	وNC	و8.2	كيلو	أوم(.

األجهزة  فإن  السالمة،  بوظائف  أجهزة  لتوصيل  "اإليقاف"  دخل  استخدام  يتم  كان  إذا   !
ذات المقاومة المستمرة بإخراج 8.2 كيلو أوم أو األجهزة البصرية "المجس الضوئي" فقط 

.EN 954-1 هي التي تضمن فئة السالمة 3 ضد األعطال وفًقا لمعيار

في	 مبين	 هو	 كما	 التوصيالت	 بمد	 قم	 الضوئي"،	 "المجس	 نوع	 من	 بصري	 جهاز	 لتوصيل	
الشكل	9:

9

! سيتم إجراء العمليات التالية على الدوائر الكهربائية المباشرة ولذلك قد تكون المناورات خطرة! ولذلك توخى الحذر الشديد وال ُتجري العمليات بمفردك.

عند	االنتهاء	من	تركيب	المكونات	والتوصيالت	الكهربائية،	يجب	إجراء	عدد	من	عمليات	الفحص	البسيطة	لضمان	التشغيل	الصحيح	لتشغيل	النظام،	قبل	المتابعة.	قم	بتنفيذ	العمليات	التالية	كما	هو	
محدد	واشطب	النقاط	في	أثناء	التحقق	من	مطابقة	النتائج.

6( التشغيل األولي للنظام - عمليات الفحص

7( حفظ األجهزة واألوضاع

6-1( اختبار التشغيل
بمجرد	تشغيل	SOON،	قم	بالمتابعة	على	النحو	التالي:

في	 الواحد	 الفالش	 تكرار	 عند	 بانتظام	 وميض	 	BlueBUS مصباح	 إصدار	 من	 تحقق	 	
الثانية	الواحدة.

في	حالة	وجود	الخاليا	الكهروضوئية،	تأكد	بأن	المصابيح	ذات	الصلة	تومض	أيًضا	)في	 	
كٍل	من	TX	وRX(؛	نوع	الفالش	ليس	مهًما،	ألن	هذا	يتوقف	على	عوامل	أخرى.

تأكد	من	أن	الجهاز	المتصل	بإخراج	الفالش	مغلًقا. 	
تأكد	من	إغالق	مصباح	الصالون. 	

في	حالة	حدوث	أي	من	هذه	الحاالت،	قم	بفصل	إمدادات	الطاقة	على	الفور	وافحص	التوصيالت	
الكهربائية	بعناية.

7-1( حفظ األجهزة
المتصلة	 األجهزة	 على	 التحكم	 وحدة	 تتعّرف	 أن	 يجب	 بالطاقة،	 اإلمداد	 بوحدة	 التوصيل	 بعد	
بإدخاالت	BlueBUS	و"اإليقاف"	قبل	هذه	المرحلة،	وتومض	المصابيح	L1	وL2	لإلشارة	

إلى	أنه	يجب	إجراء	عملية	التعليم	الذاتي	للجهاز.

! يجب إجراء مرحلة التعليم الذاتي للجهاز حتى في حالة عدم اتصال أي جهاز

اضغط	باستمرار	على	المفتاحين	]▲[	و	]ضبط[ 	.1
حوالي	 )بعد	 بسرعة	 الوميض	 في	 	L2و 	L1 المصابيح	 تبدأ	 عندما	 المفتاحين	 حرر	 	.2 

3	ثواني(
انتظر	بضع	ثوان	حتى	تنتهي	وحدة	التحكم	من	التعليم	الذاتي	للجهاز. 	.3

 L1	المصابيح	انطفاء	مع	مضيًئا	"اإليقاف"	مصباح	يظل	أن	يجب	الذاتي،	التعليم	عملية	نهاية	في
وL2	)حيث	تبدأ	المصابيح	L3	وL4	ذات	الصلة	في	الوميض(.

في	مرحلة	التعليم	الذاتي،	يمكن	تكرار	األجهزة	المتصلة	في	أي	وقت	أيًضا	بعد	التركيب،	كما	
هو	الحال	إذا	تمت	إضافة	جهاز.
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bluebus 5-2( توصيل أجهزة
ُتعد	BlueBUS	تقنية	تمّكن	توصيل	األجهزة	المتوافقة	مع	سلكين	اثنين	لنقل	إشارات	الطاقة	
الكهربائية	واالتصاالت.	يتم	توصيل	جميع	األجهزة	بالتوازي	مع	سلكي	BlueBUS	االثنين،	
بدون	الحاجة	إلى	التقيد	بالقطبية؛	يتم	تعريف	كل	األجهزة	على	حدة	كما	يتم	تخصيصها	بعنوان	
الخاليا	 لتوصيل	 المثال،	 سبيل	 على	 	،BlueBUS استخدام	 يمكن	 التركيب.	 أثناء	 في	 خاص	
الكهروضوئية	التالية،	أجهزة	األمان،	أزرار	ضغط،	مصابيح	المؤشر،	إلخ.	تقوم	وحدة	التحكم	
من	SOON	بتعريف	كل	جهاز	من	األجهزة	المتصلة	عن	طريق	مرحلة	التعليم	الذاتي	المحددة	
ولديها	القدرة	على	الكشف	عن	كافة	األخطاء	المحتملة	بأقصى	درجات	األمان	والدقة	القصوى.	
ولهذا	السبب	يجب	تكرار	مرحلة	التعليم	الذاتي	في	كل	مرة	يتم	فيها	توصيل	جهاز	أو	إزالته	من	

BlueBUS،	كما	هو	موضح	في	الفقرة	"7-1	-	حفظ	األجهزة".

ft210b 5-2-2( المحس الضوئي
النوع	 القوة	)النوع	C	إلى	 يجمع	المحس	الضوئي	FT210B	في	جهاز	واحد	نظام	الحد	من	
بين	 البصري	 المحور	 على	 الموجودة	 العقبات	 يكتشف	 كشف	 وجهاز	 	)EN12453 القياسي	
جهاز	اإلرسال	TX	والمرسل	RX	)النوع	D	إلى	القياسي	EN12453(.	في	المحس	الضوئي	
FT210B،	يتم	إرسال	إشارات	حالة	الحافة	الحساسة	عن	طريق	شعاع	الخلية	الكهروضوئية،	
التي	تدمج	النظامين	في	جهاز	واحد.	يعمل	جزء	اإلرسال	الموجود	على	المصراع	المتنقل	بطاقة	
تقليل	 على	 الخاصة	 الدوائر	 وتعمل	 السيء؛	 االتصال	 نظام	 على	 القضاء	 وبالتالي	 البطارية،	
استهالك	البطارية	لضمان	وصول	العمر	االفتراضي	لمدة	تصل	إلى	15	سنة	)انظر	تفاصيل	

العمر	االفتراضي	المقدر	في	تعليمات	المنتج(.
يتم	جمع	جهاز	FT210B	واحد	بحافة	حساسة	)مثل	TCB65(	تمكين	مستوى	أمان	"الحافة	
الرئيسية"	كما	هو	مطلوب	باستخدام	النوع	القياسي	EN12453	ألي	"نوع	من	أنواع	االستخدام"	
و	"نوع	التنشيط".	يكون	المحس	الضوئي	FT210B	الذي	تم	جمعه	بحواف	حساسة	"مقاومة"	

)8.2	كيلو	أوم(،	آمًنا	مع	األخطاء	المفردة	)فئة	3	إلى	954-1	EN	القياسي(.	إنه	مزود	بدائرة	
خاصة	مقاومة	للتصادم	لمنع	التداخل	مع	أجهزة	االكتشاف	األخرى	حتى	ال	تتزامن	مع	بعضها،	
وتتيح	إمكانية	إضافة	الخاليا	الكهروضوئية	األخرى؛	على	سبيل	المثال	في	حالة	عبور	المركبات	

الثقيلة	وخلية	كهروضوئية	ثانية	في	مكانها	عادة	على	مسافة	1	م	من	األرضية.
التعليمات	 دليل	 راجع	 العنوان،	 وتخصيص	 التوصيل	 طرق	 حول	 المعلومات	 من	 لمزيد	

.FT210B

5-3( توصيل األجهزة بدخل اإليقاف
موجز	 بانعكاس	 متبوًعا	 للحركة	 الفوري	 اإلغالق	 يسبب	 الذي	 اإلدخال	 هو	 "اإليقاف"	 إّن	
المفتوحة	 لالتصاالت	 إخراج	 بها	 يوجد	 بأجهزة	 اإلدخال	 هذا	 توصيل	 ويمكن	 للمناورة.	
المستمرة	 المقاومة	 أو	 	NC عادية	 بصورة	 المغلقة	 االتصاالت	 أو	 	NO عادية	  بطريقة	

8.2	كيلو	أوم	أو	أجهزة	بصرية	مثل	الحواف	الحساسة.	
كما	في	حالة	BlueBUS،	تتعرف	وحدة	التحكم	على	نوع	الجهاز	المتصل	بدخل	"اإليقاف"	في	
أثناء	مرحلة	التعليم	الذاتي	)انظر	الفقرة	7-1	"حفظ	األجهزة"(؛	بعد	ذلك	يتم	تفعيل	أمر	"اإليقاف"	

كلما	تم	الكشف	عن	وجود	تباين	يتعلق	بالحالة	المستفادة.

وعند	تعيينه	وفًقا	لذلك،	يمكن	توصيل	أكثر	من	جهاز	واحد	بدخل	"اإليقاف"،	كما	يختلف	من	
جهاز	إلى	آخر:

يمكن	توصيل	العديد	من	أجهزة	NO	بالتوازي	بأي	عدد	من	األجهزة. 	•

5-2-1( الخاليا الكهروضوئية
إمكانية	 محددة،	 وصالت	 باستخدام	 عنوان	 تخصيص	 طريق	 عن	 	،"BlueBUS" نظام	 يتيح	
التعرف	على	الخاليا	الكهروضوئية	من	خالل	وحدة	التحكم	وتخصيص	وظيفة	الكشف	الصحيح.	
بنفس	 العبور	 وصالت	 )تعيين	 	RXو 	TX من	 كٍل	 على	 العنوان	 تخصيص	 إجراء	 تنفيذ	 يتم	

الطريقة(	والتأكد	من	عدم	وجود	أزواج	أخرى	من	الخاليا	الضوئية	بنفس	العنوان.
عند	التشغيل	التلقائي	لألبواب	القطاعية	باستخدام	محرك	تروس	SOON،	يمكن	تركيب	الخاليا	
الضوئية	كما	هو	موضح	في	الشكل	8.	وبعد	التركيب،	يجب	أن	تتكرر	مرحلة	التعلم	الذاتي	على	

وحدة	التحكم،	كما	هو	موضح	في	الفقرة	"7-1	-	"حفظ	األجهزة".

8

الصور
ساعات	الخلية	الضوئية	=	50

مع	التنشيط	عند	اإلغالق
II الصورة

ساعات	الخلية	الضوئية	=	100
مع	التنشيط	عند	اإلغالق

الصورة 1
ساعات	الخلية	الضوئية	=	50
مع	التنشيط	عند	اإلغالق	والفتح

II 1 الصورة
ساعات	الخلية	الضوئية	=	100
مع	التنشيط	عند	اإلغالق	والفتح

الصورة 2
الخلية	الكهروضوئية	
مع	التنشيط	عند	الفتح	

 II 2 الصورة
الخلية	الكهروضوئية	
مع	التنشيط	عند	الفتح

الصورة 3
التهيئة غير مسموح بها

الجدول 2: معالجات الخاليا الكهروضوئية
وصالت العبور وصالت العبورالخلية الكهروضوئية  الخلية الكهروضوئية 
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هذا	اإلخراج	قابل	للبرمجة	)انظر	القسم	2	من	الدليل(	لتوصيل	أحد	األجهزة	التالية:الفالش
إذا	تمت	برمجة	الضوء الوامض	على	أنه	"ضوء	وامض"،	فمن	الممكن	توصيل	إخراج	"الفالش"	بالضوء	الوامض	NICE LUCY " B "	بمصباح	سيارة	12	فولت	

21	وات.
يومض	الضوء	في	أثناء	المناورة	عندما	تكون	الفترة	الزمنية	الفاصلة	0.5	ثانية	قيد	التشغيل	و0.5	قيد	إيقاف	التشغيل

"مؤشر فتح الباب"	إذا	تمت	برمجة	اإلخراج	على	أنه	"مؤشر	فتح	الباب"	فمن	الممكن	أن	يكون	إخراج	"الفالش"	مرتبًطا	بضوء	مؤشر	24	فولت	و5	وات	كحد	أقصى	
إلشارة	فتح	الباب.

ومن	الممكن	أيًضا	برمجته		لوظائف	أخرى؛	انظر	القسم	2	من	هذا	الدليل.
كأس السحب*	إذا	تمت	برمجته	على	أنه	"كأس	سحب"،	فمن	الممكن	أن	يكون	إخراج	"الفالش"	مرتبًطا	بكأس	سحب	يبلغ	24	فولت	و10	وات	كحد	أقصى	)اإلصدارات	
مزودة	بمغناطيس	كهربائي	فقط،	بدون	أجهزة	إلكترونية(.	عندما	يتم	إغالق	الباب،	يتم	تنشيط	كأس	السحب	لقفل	الباب	في	مكانه.	في	أثناء	فتح	المناورة	وإغالقها،	يتم	

إلغاء	التنشيط	
الكتلة الكهربائية*	إذا	تمت	برمجتها	على	أنها	"كتلة	كهربائية"،	فمن	الممكن	أن	يكون	إخراج	"الفالش"	مرتبًطا	بكتلة	كهربائية	تبلغ	24	فولت	مزودة	بمزالج	)اإلصدارات	

مزودة	بمغناطيس	كهربائي	فقط،	بدون	أجهزة	إلكترونية(.
في	أثناء	فتح	المناورة،	يتم	تنشيط	القفل	الكهربائي	ويبقى	نشًطا	لتحرير	الباب	وأداء	المناورة.	وعند	إغالق	المناورة	تأكد	من	إعادة	تعشيق	الكتلة	الكهربائية	ميكانيكًيا.

القفل الكهربائي*	إذا	تمت	برمجته	على	أنه	"قفل	كهربائي"،	فمن	الممكن	أن	يكون	إخراج	"الفالش"	مرتبًطا	بقفل	كهربائي	يبلغ	24	فولت		و10	وات	كحد	أقصى	مزود	
بمزالج	)اإلصدارات	مزودة	بمغناطيس	كهربائي	فقط،	بدون	أجهزة	إلكترونية(.

الكهربائي	 القفل	 تعشيق	 إعادة	 من	 تأكد	 المناورة	 إغالق	 وعند	 المناورة.	 وأداء	 الباب	 لتحرير	 وجيزة	 زمنية	 لمدة	 الكهربائي	 القفل	 تنشيط	 يتم	 المناورة،	 فتح	 أثناء	 في	
ميكانيكًيا.

BLUEBUS	المعلومات	من	مزيد	يتوفر	واالتصاالت.	الكهربائية	الطاقة	إشارات	لنقل	اثنين	بسلكين	بالتوازي	متصلة	وجميعها	المتوافقة؛	األجهزة	اتصال	بتمكين	الطرف	هذا	يقوم
."BlueBUS	أجهزة	توصيل	-	"5.2	الفقرة	في	BlueBUS	حول

إدخال	لألجهزة	التي	تعوق	المناورة	التي	قيد	العمل	أو	تؤدي	إلى	إيقافها؛	بواسطة	تعيين	اإلدخال	وفًقا	لذلك،	ومن	الممكن	توصيل	اتصاالت	من	النوع	المغلق	بطريقة	إيقاف
عادية	أو	االتصاالت	المفتوحة	بطريقة	عادية	أو	المقاومة	المستمرة	أو	األجهزة	البصرية.	يتوفر	مزيد	من	المعلومات	حول	وضع	"اإليقاف"	في	الفقرة	"5.3	-	توصيل	

األجهزة	بإدخال	"اإليقاف".
SS.عادية	بطريقة	المفتوحة	االتصاالت	توصيل	بتمكين	التدريجي،	النمط	في	الحركة	في	تتحكم	التي	لألجهزة	إدخال

إدخال	لألجهزة	التي	تتحكم	في	فتح	الحركة	فقط،	بتمكين	توصيل	االتصاالت	المفتوحة	بطريقة	عادية.فتح

إدخال	لألجهزة	التي	تتحكم	في	إغالق	الحركة	فقط،	بتمكين	توصيل	االتصاالت	المفتوحة	بطريقة	عادية.إغالق

إدخال	لتوصيل	الهوائي	الخاص	بالمستقبل	الالسلكي	)الهوائي	مدمج	بـ	LUCY B(الهوائي

*	يمكن	توصيل	أجهزة	تتضمن	مغناطيس	كهربائي	فقط.

! ال تستخدم أجهزة أخرى غير تلك األجهزة المحددة
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4-3( مد الكابالت الكهربائية )انظر الشكل 3 والجدول 1(
وعند	االنتهاء	من	تركيب	كافة	المكونات	الميكانيكية،	تابع	مد	جميع	الكابالت	الكهربائية	الالزمة،	وراجع	الشكل	3	الذي	يوضح	المكان	النموذجي	لهذه	الكابالت	والجدول	1	الذي	يحلل	الخصائص	

الفنية	بالتفصيل.

.H03VV-f يجب أن تكون الكابالت المستخدمة لتوصيل األجهزة المختلفة مناسبة لنوع التركيب للحصول عليها: وفي حالة التركيب في بيئة مغطاة أو في الداخل، استخدم نوع الكابل !

مواصفات الكابالت الكهربائية 
)الحروف المرتبطة بالكابالت كما هو مبين أيًضا في الشكل 3(

)*(	إذا	كان	كابل	الطاقة	أطول	من	30	م،	فسيتم	طلب	كابل	من	قسم	أكبر،	)مثل	3 × 2.5	ملم2(	وضرورة	أمان	التأريض	بالمنطقة	المجاورة	للتشغيل	التلقائي. مالحظة:	

أقصى طول مسموح به نوع الكابل  التوصيل 
30	م	)*( كابل	n 1° )3 × 1.5	ملم2(  أ: خط	الطاقة	الكهربائية	

20	م كابل	n 1° )2 × 1	ملم2(  ب:	ضوء	وامض	
20	م	)الموصى	به:	أقل	من	5	م(  )RG58	)نوع	مصفح	n° 1	كابل ج:	الهوائي	

30	م كابل	n 1° )2 × 0.5	ملم2(  د:	الخلية	الكهروضوئية	
50	م كابل	n 1° )4 × 0.5	ملم2(  هـ:	مفتاح	تحديد	موجه	بزر	
20	م كابل	n 1° )2 × 0.5	ملم2(  و:	توصيل	حافة	الجوال		

الجدول 1: قائمة الكابالت

4-4( اإلجراءات اليدوية للقفل والتحرير 

.SOON راجع هذا اإلجراء عندما يتطلب نص الدليل "قفل" أو "تحرير" آلية !

مالحظة: 
يجب	إجراء	مناورات	القفل	والتحرير	لآللية	بمحرك	تروس	في	حالة	ثبات	تام	فقط.

يجب	إجراء	التشغيل	اليدوي	في	حالة	انقطاع	التيار	الكهربائي	أو	حدوث	عطل	بالنظام	أو	عند	 	•
طلب	ذلك	صراحة	في	هذا	الدليل.

يتيح	التحرير	اليدوي	التنقل	الحر	للباب	القطاعي. 	•

للتحرير - اسحب الكرة أ
للقفل - اسحب الكرة ب

! لضمان سالمة المثبت وتجنب تلف مكونات التشغيل التلقائي، قبل مد التوصيالت الكهربائية أو توصيل المستقبل الالسلكي، تأكد من فصل وحدة التحكم من مصدر الطاقة الرئيسي وأي 
بطاريات مخففة للصدمات

5( مد التوصيالت الكهربائية

5-1( توصيل كافة األجهزة
يجب	مد	جميع	التوصيالت	الكهربائية	والنظام	مفصول	عن	مصدر	اإلمداد	بالطاقة

بفك	 قم	 	،SOON من	 اإللكترونية	 التحكم	 وحدة	 إلى	 والوصول	 الحماية	 غطاء	 إلزالة	 	.1
البرغي	واسحب	الغطاء	ألعلى	لفكه	)الشكل	5(.

وحدة	 بأطراف	 للتوصيل	 من	خالله	 الكابالت	 بتوجيه	 وقم	 الحر	 الكابل	 مشبك	 بإرخاء	 قم	 	.2
التحكم	وترك	طول	بالكابل	يصل	إلى	20÷30	سم	أطول	من	المطلوب.	انظر	الجدول	1 

لمعرفة	أنواع	الكابالت	والشكل	6	للتوصيالت.
مد	توصيالت	الكابل	كما	هو	موضح	في	الرسم	التخطيطي	للشكل	7.	ولتسهيل	العمل،	تكون	 	.3

األطراف	قابلة	لإلزالة
الكابل.	 بالضغط	ألسفل	على	مشبك	 الكابالت	 أحكم	ربط	 التوصيالت،	 االنتهاء	من	 وعند	 	.4

ينبغي	إحكام	ربط	الكابل	الهوائي	الزائد	بالكابالت	األخرى	بمشبك.

6 5

إللغاء القفل - اسحب الكرة أ
للقفل - اسحب الكرة ب

أ

ب
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4-2( تركيب المكونات الميكانيكية
بعد	االنتهاء	من	وظائف	التركيب	األولية	)مثل	حفر	مسارات	الكابالت	الكهربائية	أو	مد	القنوات	
الخارجية	والتضمين	المحتمل	لخطوط	األنابيب	وغيرها	من	األعمال	التحضيرية(،	يمكن	البدء	

في	إجراءات	التجميع	والتركيب.
وتابع	 	.Soon تروس	 لمحرك	 والكهربائية	 الميكانيكية	 المكونات	 جميع	 تركيب	 باستكمال	 قم	

التركيب	بالترتيب	الموضح	أدناه.

تركيب محرك تروس Soon )انظر الشكل 4(
وتوصيلهما	 القطاعي،	 الباب	 تدوير	 عمود	 في	 	Soon منفذ	 عمود	 أدخل	 -4أ(	 )الشكل	 	.1

باستخدام	المفاتيح	المرفقة	بالحزمة.

قم بإجراء هذه العملية والباب مغلًقا.
)الشكل	-4ب(	أحكم	تثبيت	الكتيفة	بمحرك	تروس	Soon	باستخدام	البرغي	والصامولة	 	.2

والحلقة	المرفقة.
لمواد	 مالئمة	 مرفقة(	 )غير	 سدادة	 طريق	 عن	 بالجدار	 الكتيفة	 بتثبيت	 قم	 -4ج(	 )الشكل	 	.3

الجدران.
)الشكل	-4د(	يمكن	تركيب	محرك	تروس	Soon	أفقًيا	باستخدام	الترس	الخاص	)المرفق(	 	.4
الشكل،	مع	 في	 الموضح	 المكان	 في	 براغي	)مرفقة(	 ثالثة	 باستخدام	 تركيبه	 ينبغي	 الذي	

الحرص	على	وضع	منافذ	كابل	آلية	اإلعتاق	بشكٍل	صحيح.

4ب4أ

4د4جـ

3
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قبل	متابعة	التركيب	تحقق	من	حالة	مكونات	المنتج،	ومدى	مالءمة	الطراز	المحدد	وظروف	بيئة	التركيب	المعدة	لذلك.

3( فحص جدوى التركيب 

3-1( فحص مكونات المنتج )انظر الشكل 1(
تحقق	من	حالة	العبوة:

قم	بفك	عبوة	المنتج	وتحقق	من	وجود	ما	يلي:
Soon	تروس	محرك	1	عدد	-

-	عدد	1	كتيفة	تثبيت
-	عدد	4	حلقات	إعتاق	نصف	دائرية

-	عدد	2	مفتاح
M8x130	برغي	1	عدد	-
M8	قفل	صامولة	1	عدد	-

D8	حلقة	1	عدد	-
-	عدد	1	ترس

-	عدد	3	براغي	ربط	سوداء	ذاتية	اللولبة
-	عدد	1	دليل	تعليمات

! يجب أن يتم تركيب التشغيل التلقائي من ٍقبل الفنيين المؤهلين فنًيا فقط، وفًقا للتشريعات والمعايير الحالية التي تحكم هذه العمليات، ووفًقا للتعليمات الواردة في هذا الدليل.

4( تركيب المكونات المختلفة 

4-1( تخطيط التركيب القياسي )انظر الشكل 3(
يوضح	الشكل	3	التركيب	الكامل	لمحرك	تروس	Soon.	يوضح	الرسم	مختلف	المكونات	والكابالت	الالزمة	للتوصيل،	بتجميعها	ووضعها	جميًعا	وفًقا	لتخطيط	قياسي.

مفتاح للمكونات الميكانيكية في الشكل 3:
Soon	تروس	محرك	-	1
2	-	الخلية	الكهروضوئية

3	-	مفتاح	تحديد	موجه	بزر
4	-	عمود	للخلية	الكهروضوئية

5	-	الهوائي
6	-	الضوء	الوامض
7	-	جهاز	اإلرسال
8	-	الحافة	الرئيسية

مفتاح للكابالت الكهربائية في الشكل 3: 
خط	الطاقة	الكهربائية أ	-	

الضوء	الوامض	مع	هوائي ب	-	
الخاليا	الكهروضوئية جـ	-	

مفتاح	تحديد	موجه	بزر د	-	
الحافة	الرئيسية هـ	-	

1

3-3( فحص قيود استخدام المنتج )انظر الشكل 2( 
تحقق	من	قيود	استخدام	منتج	طراز	Soon	والملحقات	ذات	الصلة	لتركيبها	وتقييم	مدى	مالءمة	

الخصائص	للوفاء	بمتطلبات	البيئة	والقيود	المحددة	أدناه.
تأكد	من	أن	حجم	الباب	القطاعي	أقل	من	20	م2. 	•

تأكد	توافق	عمود	تدوير	الباب	القطاعي	مع	عمود	منفذ	Soon،	باستخدام	المفاتيح	المرفقة	 	•
بالحزمة.

تأكد	بأن	كتائف	التركيب	بالجدار	طويلة	بما	يكفي. 	•

3-2( التحقق من مدى مالءمة البيئة
تحقق	من	توافق	المكان	المحدد	للتركيب	مع	األبعاد	الكلية	لطراز	Soon	)الشكل	2(. 	•

تحقق	من	عدم	وجود	عقبات	على	طول	مسار	الباب	القطاعي،	التي	قد	تعوق	حركات	الفتح	 	•
واإلغالق.

تحقق	من	إمكانية	تنفيذ	المناورات	اليدوية	في	المكان	المحدد	للتركيب	بسهولة	وأمان. 	•
التحقق	من	تثبيت	كل	جهاز	في	موضعه	على	سطح	صلب	محمي	من	خطر	تأثير	الحوادث. 	•

2
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AR
التعليمات الخاصة بالتركيب وبدء التشغيل التلقائي.

التوصيالت	 الميكانيكية،	 )المجموعة	 المنتج	 تركيب	 مراحل	 لجميع	 تدريجًيا	 وصًفا	 القسم	 هذا	 يوفر	
الكهربائية،	االختبار(	والتشغيل	األولي	)إعدادات	التشغيل(.

يسبق	هذه	المراحل	عدًدا	من	التعليمات	المهمة	للغاية،	GB	فيما	يخص	السالمة	ومواصفات	المنتج	
وجدوى	النظام.

1-1( احتياطات السالمة والتحذيرات

الفنيين	 ٍقبل	 من	 التشغيل	 وبدء	 البرمجة	 وإجراءات	 وبرمجة	 المنتج	 تركيب	 يتم	 أن	 يجب	 	 !
ووفًقا	 العمليات،	 هذه	 تحكم	 التي	 الحالية	 والمعايير	 بالتشريعات	 بالتقيد	 فقط،	 فنًيا	 المؤهلين	

للتعليمات	الواردة	في	هذا	الدليل.
لقد	تم	تصميم	هذا	الدليل	لتوفير	دليل	تدريجي	إلجراءات	التركيب	والبرمجة	وبدء	تشغيل	محرك	
التروس	Soon.	يتم	تحديد	كافة	المهام	المطلوبة،	باإلضافة	إلى	التعليمات	الالزمة،	بالترتيب	

الدقيق	الذي	يجب	أن	يتم	تنفيذها	به.
ولذلك	من	المهم	قراءة	جميع	أقسام	الدليل	قبل	بدء	التركيب.	نوصي	بوجه	خاص	قراءة	األقسام	
التي	تحتوي	على	معلومات	أساسية	عن	السالمة	بعناية،	أي	هذا	القسم	1،	القسم	3	-	عمليات	

الفحص	قبل	التركيب	وحدود	استخدام	المنتج	األقسام	-	اختبار	النظام	وتشغيله.
يكون	 أن	 يجب	 المنتج،	 لهذا	 اليومي	 التركيب	واالستخدام	 أثناء	 في	 تنشأ	 قد	 التي	 للمخاطر	 نظًرا	
األبواب	 تركيب	 تحكم	 التي	 اآلالت	 )توجيه	  98/37/EC األوروبية	 للتوجيهات	 وفًقا	 التركيب	
.EN 12635و	EN 12453و	EN 12445	معايير	وخاصة	بالطاقة(	تعمل	التي	والبوابات
سيؤدي	االمتثال	لهذا	التوجيه	إلى	تمكين	أقصى	درجات	األمان	للتشغيل	ومشكلة	إعالن	المطابقة	

ذات	الصلة	في	نهاية	التركيب،	مع	ما	يتبع	ذلك	من	ضمان	أمان	النظام.

مالحظة: تتوفر	مزيد	من	المعلومات	والمبادئ	التوجيهية	المتعلقة	بتقييم	المخاطر،	والمفيدة	عند	
www.niceforyou.com	:اإلنترنت	موقع	على	الفنية"	"الوثائق	وضع

يشّكل	 باًتا.	 منًعا	 الدليل	 هذا	 في	 عليه	 المنصوص	 غير	 آخر	 	Soon منتج	 استخدام	 يمنع	 	•
االستخدام	غير	المالئم	خطر	تلف	المنتج	وخطًرا	على	األشخاص	واألشياء.

عدم	إجراء	تعديالت	على	أي	من	مكونات	المنتج،	ما	لم	ُيذكر	ذلك	صراحًة	في	الدليل.	قد	تؤدي	 	•
التدخالت	غير	المصرح	بها	إلى	حدوث	أعطال	وترفض	®Nice	تحمل	كافة	المسؤوليات	عن	

األضرار	الناشئة	عن	إجراء	تعديالت	مؤقتة	على	المنتج.	
بمتطلبات	 قائمة	 ذلك	 في	 بما	 الصلة،	 ذات	 للمخاطر	 تقييم	 إجراء	 يجب	 التركيب،	 بدء	 قبل	 	•
السالمة	األساسية	على	النحو	المنشود	في	الملحق	األول	لتوجيه	اآلالت	هذا،	لتحديد	الحلول	
المتعلقة	المعتمدة.	الحظ	أن	تقييم	المخاطر	ُيعد	أحد	الوثائق	المدرجة	في	الوثيقة	الفنية	للتشغيل	

التلقائي.
قبل	بدء	التركيب،	تحقق	مما	إذا	كانت	هناك	أجهزة	أو	مواد	أخرى	مطلوبة	إلكمال	التشغيل	 	•
التلقائي	باستخدام	Soon	وتقييم	االستخدام	المحدد	والمخاطر	ذات	الصلة،	على	سبيل	المثال	

النظر	إلى	مخاطر	التأثير	والتحطيم	والقص	والسحب	وغيرها	من	األخطار	بشكٍل	عام.

قم	بتوصيل	وحدة	تحكم	Soon	فقط	بخط	طاقة	كهربائية	مزودة	بنظام	التأريض. 	•
في	أثناء	التركيب،	تجنب	تالمس	أي	أجزاء	من	التشغيل	التلقائي	بالماء	أو	السوائل	األخرى،	 	•
أو	اختراق	هذه	السوائل	و/أو	الكائنات	داخل	وحدة	التحكم	وأجهزة	مفتوحة	أخرى.	وإذا	حدث	

:Nice®	خدمة	بمركز	واتصل	فوًرا	الطاقة	مصدر	بفصل	قم	ذلك،

	إّن	استخدام	Soon	في	تلك	الحاالت	يشّكل	خطًرا! !
تجنب	دائًما	إبقاء	مكونات	Soon	بالقرب	من	مصادر	الحرارة	وال	تعرضها	أللسنة	اللهب	 	•
حاالت	 أو	 حريًقا	 أو	 أعطااًل	 ويسبب	 النظام	 مكونات	 تلف	 إلى	 يؤدي	 قد	 وهذا	 المكشوفة.	

خطرة
الداخلية،	 األجزاء	 إلى	 وصواًل	 تتطلب	 التي	 العمليات	 جميع	 تنفيذ	 يجب	 التركيب،	 أثناء	 في	 	•
المخفية	بغالف	Soon	)مثل	المحطات	الطرفية(	مع	فصل	مصدر	الطاقة.	إذا	كان	االتصال	
قد	تم	بالفعل	وتم	إخفاء	أجهزة	قطع	االتصال،	فيجب	إلصاق	إشعار	مناسب،	يشير	إلى:	تحذير:	

الصيانة	قيد	التقدم:
الدوائر	 قواطع	 مثل	 الكهربائي،	 األمان	 بجهاز	 عطل	 وجود	 حالة	 في	 التركيب،	 أثناء	 في	 	•
التشغيل	 استئناف	 قبل	 عليه	 والقضاء	 الخطأ	 سبب	 تحديد	 فيجب	 الصمامات،	 أو	 الكهربائية	

العادي.
في	نهاية	التركيب،	يمكن	استخدام	التشغيل	التلقائي	فقط	بعد	إكمال	إجراء	"التشغيل"	كما	هو	 	•

محدد	في	القسم	8	-	اختبار	النظام	وتشغيله.

في	حالة	حدوث	فترات	طويلة	من	عدم	االستخدام،	فيجب	إزالة	بطارية	Soon	االختيارية	 	•
وتخزينها	في	مكان	جاف.	سيمنع	هذا	االحتياط	حدوث	تلفيات	وخطر	تسرب	المواد	الخطرة	

من	البطارية.
في	حالة	حدوث	خطأ	غير	قابل	لإلصالح	باستخدام	المعلومات	الواردة	في	هذا	الدليل،	فاتصل	 	•

بمركز	خدمة	®Nice	المعتمد.
يجب	التخلص	من	مواد	عبوة	منتج	Soon	وفًقا	للتشريعات	المحلية	الحالية	التي	تحكم	عملية	 	•

التخلص	من	النفايات.
احرص	على	هذا	الدليل	لتسهيل	عملية	الصيانة	في	المستقبل	والتدخالت	على	المنتج. 	•

1( العمل بأمان

2-1( وصف المنتج والغرض من استخدامه والبيانات الفنية

2( مواصفات المنتج

SOON	عبارة	عن	مشّغل	كهروميكانيكي	للتشغيل	التلقائي	لألبواب	القطاعية	يصل	إلى	20	م2. 
وبفضل	عمود	منفذ	الكابل،	يمكن	توصيله	بسهولة	بعمود	دعم	النابض	لمعظم	األبواب	القطاعية	

المتوفرة	تجارًيا.
التحكم	األمثل	لعزم	 المباشر،	 التيار	 التحكم	SOA2،	باإلضافة	إلى	تشغيل	محرك	 تتيح	وحدة	
التدريجيين	 واإلغالق	 والتشغيل	 ودقتها	 المسافات	 قياس	 وسرعة	 التروس	 محرك	 في	  التدوير	

التي	 المناورات	 تسجيل	 لتمكين	 صيانة	 بمؤشر	 أيًضا	 مزودة	 وهي	 الخلل.	 عناصر	 واكتشاف	
يؤديها	محرك	التروس	خالل	عمره	االفتراضي.

تعمل	آلية	اإلعتاق،	التي	يتم	تنشيطها	من	خالل	التأريض،	على	فصل	المحرك	من	وحدة	تخفيض	
السرعة.
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