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محركات	SPIN	هي	محموعة	من	محركات	التروس	الُمصممة	ألتمتة	األبواب	المقطعية،	
ويصاحب	هذه	المحركات	القطعة	اإلضافية	SPA5	)غير	متضمنة(،	زنبرك	بارز	أو	غير	

بارز	أو	ثقل	الموازنة	للتركيب	فوق	الباب.
أصبحت	تركيبات	التوصيالت	الكهربية	أبسط	بكثير	من	خالل	استخدام	"BlueBUS"،	وهي	

تقنية	تقدم	ميزة	توصيل	العديد	من	األجهزة	مًعا	باستخدام	سلكين	)2(	فقط.

يعمل	محرك	SPIN	بالطاقة	الكهربية.	في	حالة	حدوث	انقطاع	في	الكهرباء،	يمكن	ايقاف	
تشغيل	محرك	التروس	للتمكن	من	تحريك	الباب	يدوًيا.	وبداًل	من	ذلك	-في	بعض	الفئات-	
يوجد	بطارية	مؤقتة	ملحقة	تجعل	استخدام	الباب	ممكًنا	حتى	في	حالة	انقطاع	الكهرباء.

.SPIN	المحرك	لمجموعة	تنتمي	و2	1	الجدول	في	المبينة	المنتجات

يكتمل	تركيب	SN6031	باستخدام	نتوء	التوجيه	SNA5	)3	م(	أو	SNA6	)3	م	+	1	م(.	
يكتمل	تركيب	SN6041	باستخدام	نتوء	التوجيه	SNA6	)3	م	+	1	م(.

SN6041	و	SPIN40	؛SPIN30	الطرازات	إلى	الصلة	ذات	الالسلكي	ارسال	وأجهزة	SMXIS	أو	SMXI	النوع	من	الالسلكي	مستقبالت	أجهزة	إضافة	يمكن

SPIN/V1	فئة	من	للمحركات	فولت	120	بجهد	كهربي	تيار	*

1( التحذيرات

يحتوي	هذا	الدليل	على	معلومات	هامة	فيما	يتعلق	بالسالمة؛	من	الضروري	قراءة	جميع	المعلومات	
الواردة	في	هذا	الدليل	قبل	الشروع	في	تركيب	المكونات.	احتفظ	بهذا	الدليل	في	مكان	آمن	للرجوع	

إليه	في	المستقبل.

تستخدم	كلمة	"SPIN"	للتعبير	عن	جميع	البيانات	والتحذيرات	والمعلومات	األخرى	المذكورة	
هنا	ذات	الصلة	بجميع	المنتجات.	يوجد	وصف	المنتجات	غير	ذات	الصلة	في	الفصل	"2	وصف	

المنتج".

وبالنظر	إلى	المخاطر	التي	قد	تحدث	أثناء	تركيب	وتشغيل	SPIN،	يجب	التقيد	بالتشريعات	
والمعايير	واللوائح	الحالية	عند	التركيب.	يقدم	هذا	الفصل	تفاصيل	حول	التحذيرات	العامة.	وفيما	
يلي	تفصيل	للمزيد	من	التحذيرات	المحددة	في	الفصل	"3.1	الفحوصات	األولية"	و"5	االختبار	

والتشغيل".	

! وفًقا للتشريعات األوروبية الحالية، يخضع تصنيع األبواب والبوابات األوتوماتيكية لألحكام 

الواردة في التوجيه CE/98/37 )التوجيه الخاص باآلالت( وتخضع بشكل أكثر تحديًدا لألحكام: 
EN 12445 وEN 12453 والتي تسمح للُمصنعين بإعالن المطابقة المطلوبة للمنتج.

برجاء	الدخول	على	الموقع	"www.niceforyou.com"	للحصول	على	المزيد	من	المعلومات	
واإلرشادات	لتحليل	المخاطر	وطريقة	التوثيق	الفني.

هذا	الدليل	معد	خصيًصا	لالستخدام	بواسطة	عاملي	التركيب	المؤهلون.	باستثناء	مواصفات	 	•
"تعليمات	وتحذيرات	المستخدمين	الخاصة	بمحرك	التروس	SPIN	"	والتي	يتم	إزالتها	بواسطة	
مسئول	التركيب،	ال	تعتبر	أي	من	المعلومات	الواردة	في	هذا	الدليل	ذات	أي	أهمية	للمستخدم!
ال	يسمح	بإجراء	أي	عملية	تشغيل	أو	استخدام	للمحرك	SPIN	غير	منصوص	عليها	صراحة	 	•

ضمن	تعليمات	الدليل.	قد	يؤدي	االستخدام	غير	المالئم	لتلف	المحرك	وحدوث	إصابات.

يجب	القيام	بتحليل	المخاطر	قبل	الشروع	في	التركيب،	وتضمين	قائمة	GB	متطلبات	السالمة	 	•
األساسية،	والواردة	في	)Enclosure I(	من	دليل	اآللة،	والتي	تشير	إلى	الحلول	ذات	الصلة	
التي	يمكن	استخدامها.	ملحوظة	تحليل	المخاطر	هي	أحد	الوثائق	المتضمنة	في	"الوثائق	الفنية"	

لهذه	األتمتة.
تحقق	ما	إذا	كانت	األجهزة	اإلضافية	الزمة	إلكمال	األتمتة	مع	محرك	SPIN	بناء	على	 	•

المتطلبات	المحددة	لالستخدام	وللمخاطر	الحالية.	يجب	مراعاة	المخاطر	التالية:	االصطدام،	
والتحطم،	والقطع،	والجر	وغيرها،	وكذلك	المخاطر	العامة	األخرى.

ال	تقوم	بإجراء	أية	تعديالت	إال	إذا	كانت	هذه	التعديالت	مذكورة	تحديًدا	في	الدليل.	ومن	المرجح	 	•
أن	تؤدي	مثل	هذه	التعديالت	لحدوث	تعطل	بالمحرك.	تعلن	NICE	عدم	مسئوليتها	عن	أي	

ضرر	ينتج	عن	المنتجات	المعدلة.
تأكد	من	أن	عدم	اختراق	المكونات	الصلبة	أو	السائلة	داخل	وحدة	التحكم	أو	داخل	أية	أجهزة	 	•
أخرى	مفتوحة	أثناء	التركيب	واالستخدام.	في	حالة	الضرورة،	ُيرجى	االتصال	بقسم	خدمة	

العمالء	لشركة	NICE؛	قد	يكون	استخدام	محرك	SPIN	في	هذه	الحالة	خطًرا.
ال	يستخدم	نظام	األتمتة	إال	بعد	تشغيله	كما	هو	موضح	في	الفصل	5:	"االختبار	والتشغيل". 	•

يجب	التخلص	من	مواد	تغليف	محرك	SPIN	وفًقا	للوائح	المحلية. 	•
إذا	وقع	خطأ	ما	وال	يمكن	حله	باستخدام	المعلومات	الموجودة	في	هذا	الدليل،	ُيرجى	الرجوع	إلى	 	•

.NICE	بشركة	العمالء	خدمة	قسم
في	حالة	فشل	أية	مفاتيح	أوتوماتيكية	أو	انفجار	أًيا	من	المصاهر،	يجب	عليك	تحديد	سبب	الُعطل	 	•

والتخلص	منه	نهائًيا	قبل	إعادة	ضبط	المفاتيح	أو	استبدال	المصاهر.
 .SPIN	المحرك	غطاء	تحت	الطرفية	الوحدات	إلى	الدخول	قبل	الكهربية	الدوائر	جميع	افصل 	•
إذا	كان	من	غير	الممكن	التعرف	على	جهاز	فصل	الدوائر	الكهربية،	ضع	الالفتة	التالية	على	

المحرك:	"تحذير:	أعمال	صيانة	قيد	التنفيذ".

2( وصف المنتج

1

جهاز استقبال السلكي  جهاز إرسال السلكي نتوء توجيه للتركيب    )Gearmotor( محرك تروس الطراز: 
FLO2R-S  SMXI  3x1m  SN6021  SPIN20KCE
FLO2R-S  SMXI  3m  SN6021  SPIN21KCE

---  ---  3x1m  SN6031  SPIN30
---  ---  3x1m  SN6041  SPIN40
---  ---  ---  SN6031  SN6031
---  ---  ---  SN6041  SN6041

 SPIN الجدول رقم 1: وصف مكونات المحرك

SN6041  SN6031  SN6021 نوع محرك التروس  
18	Nm	)1000N(  11.7	Nm	)650N(  11.7	Nm	)650N( الحد	األقصى	للعزم	)المقابل	للحد	األقصى	للقوة(		

نعم نعم	 ال	 استهالك	أقل	أثناء	وضع	االستعداد	
6  6  2   BlueBus	وحدات	من	عدد	أقصى

PS124	مع 	PS124	مع ال	 مولد	كهرباء	احتياطي	
)E27(	وات	60	-	فولت*	230  )E27(	وات	60	-	فولت*	230  )BA15(	وات	21	-	فولت	12 إضاءة	تنبيهية	)تركيب	المصباح(	

جدول رقم 2: مقارنة  بين المميزات الرئيسية لمحرك SPIN التروس
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2.1( حدود التشغيل
يقد	الفصل	8	"الخصائص	الفنية"	البيانات	الالزمة	لتحديد	ما	إذا	كانت	منتجات	خط	االنتاج	SPIN	مناسبة	لالستخدام	المستهدف.

الخصائص	الهيكلية	لمنتجات	SPIN	تجعله	مالئًما	لالستخدام	مع	األبواب	المقطعية	واألبواب	العلوية	ضمن	الحدود	المبينة	في	الجداول	3	و4	و5.

القياسات	الواردة	في	الجدول	رقم	3،	هي	قياسات	إرشادية	فقط،	والتي	يمكن	استخدامها	بغرض	التقدير	العام.	تتوقف	المالئمة	الفعالة	الستخدام	SPIN	ألتمتة	أحد	األبواب،	على	درجة	توازن	
ضلفة	الباب،	واالحتكاك	الموجه،	وعدد	من	العوامل	األخرى،	والتي	تتضمن	الظواهر	الموسمية	مثل	ضغط	الرياح	أو	تساقط	الثلوج،	والتي	قد	تعوق	حركة	ضلفة	الباب.

ومن	أجل	إيجاد	الظروف	الفعالة،	يجب	قياس	القوة	الالزمة	لتحريك	الضلفة	في	جميع	االتجاهات/	وذلك	لضمان	عدم	تخطي	تلك	القيمة	)قيمة	العزم	المصنفة(	الواردة	في	الفصل	الثامن	
"المواصفات	الفنية"،	كذلك	حساب	عدد	الدورات/الساعة	والدورات	المتتالية،	كما	يجب	أخذ	البيانات	الواردة	في	الجدول	رقم	4	و5	في	االعتبار.

ُيمكن	طول	الباب	من	حساب	أقصى	عدد	للدورات	في	الساعة	والدورات	المتتالية،	بينما	ُتمكن	القوة	الالزمة	لتحريك	الباب	من	حساب	نسبة	تخفيض	الدورات،	على	سبيل	المثال	إذا	كان	ارتفاع	
ضلفة	الباب	2.2	م،	هذا	يعني	إمكانية	إجراء	15	دورة	في	الساعة	و7	دورات	متتالية،	وألكن	إذا	كان	هناك	حاجة	لقوة	300	نيوتن،	وذلك	باستخدام	محرك	تروس	SN6021،	نجد	النسبة	
انخفضت	إلى	%70	مما	يعني	10	دورات	في	الساعة	و5	دورات	متتالية.	ولتفادي	ارتفاع	درجة	الحرارة،	يوجد	بوحدة	التحكم	محدد	يستند	في	عمله	على	تشغيل	المحرك	ومدة	الدورات،	

ويتعثر	عمله	عند	تخطي	الحد	األقصى.	

مالحظة: 1	كجم	=	9.81	نيوتن.

باب علوي، بارز )مع ملحقات SPA5( أو مع زنبركات  باب علوي، غير بارز   باب مقطعي  الطراز: 
)SPA5 بدون(  )SPA5 مع ملحقات(   

العرض االرتفاع	 العرض	 العرض	 العرض	 االرتفاع	 	
4.2	م 2.8	م	 4.2	م	 2.2	م	 4.4	م	 2.4	م	  SPIN20KCE
4.2	م 2.8	م	 4.2	م	 2.2	م	 4.4	م	 2.4	م	  SPIN21KCE
4.2	م 2.8	م	 4.2	م	 2.2	م	 4.4	م	 2.4	م	  SPIN30
4.2	م 2.8	م	 4.2	م	 2.2	م	 5.2	م	 2.4	م	  SPIN40
4.2	م 2.8	م	 4.2	م	 2.2	م		 4.4	م	 2.4	م	  SN6031 )SNA5(
3.4	م 3.5	م	 2.9	م	 3.2	م	 3.1	م	 3.4	م	  SN6031 )SNA6(
4.2	م 3.5	م	 4.2	م	 3.2	م	 5.2	م	 3.4	م	  SN6041 )SNA6(

SPIN جدول رقم 3: حدود تشغيل محرك تروس

أقصى عدد للدورات المتتالية أقصى عدد للدورات في الساعة  ارتفاع الضلفة  
10  20 2	كحد	أقصى	
7  15  2,5÷2
5  12  3÷2,5
4  10  3,5÷3

جدول رقم 4: الحدود ذات الصلة بارتفاع ضلفة الباب

القوة الالزمة لتحريك ضلفة الباب )نيوتن(  نسبة تخفيض الدورات 
SN6041  SN6021 - SN6031  
100%  100% 250	كحد	أقصى	
90%  70%  400÷250
70%  25%  500÷400
40%  ---  650÷500
25%  ---  850÷650

جدول رقم 5: الحدود ذات الصلة بالقوة الالزمة لتحريك ضلفة الباب
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2.2( النظام النموذجي 

يوضح	الشكل	رقم	2	نظام	نموذجي	ألتمتة	باب	مقطعي.

2

SPIN  1
الخاليا	الضوئية 	2

الخاليا	الضوئية	على	العارضة 	3

الحافة	الرئيسة 	4
ضوء	وماض	مع	هوائي	مدمج 	5

مبدل	انتقائي	يعمل	بمفتاح 	6

PP	للوظيفة	الكهربي	السلك 	7
جهاز	إرسال	السلكي 	8

يوضح	الشكل	رقم	3	و4	التركيبات	النموذجية	باب	علوي	بارز	وغير	بارز.
! يلزم وجود الملحق )SPA5( لتركيبات األبواب العلوية.

34

5

6

C

B

A

2 2

4

B

B
D

8

7

1

3

2.3( قائمة بالكابالت 
يوضح	الشكل	رقم	2	الكابالت	الالزمة	لتوصيل	األجهزة	في	التركيب	النموذج،	بينما	يوضح	

الجدول	رقم	6	خصائص	الكابل.

! يجب أن تكون الكابالت مالئمة لنوع التركيب. على سبيل المثال، يوصى بنوع الكابل 
H03VVF للتطبيقات الداخلية

يمكن	استخدام	كابل	مفرد	4x0.5	مم2	بدل	من	اثنان	كابل	2x0.5	مم2. مالحظة 1:	
	برجاء	االطالع	على	الفصل	)STOP Input 7-3-2(،	في	حال	وجود	أكثر	من	حافة،	للحصول	على	المزيد	من	المعلومات	حول	نوع	التوصيل.	 مالحظة 2:	

يجب	توصيل	األجهزة	الخاصة	بتمكين	االتصال	حتى	في	حالة	تحرك	الضلفة،	إلى	حواف	الباب. مالحظة 3:	

أقصى طول مسموح به نوع الكابل   التوصيل 
20	م عدد	1	كابل	2x0,5	مم2   A:	ضوء	وماض	مع	هوائي			

20	م	)الموصى	به	أقل	من	5	م(  RG58	نوع	من	مصفح	كابل	1	عدد 	
30	م عدد	1	كابل	2x0,5	مم2  B:	الخاليا	الضوئية	
50	م	 عدد	2	كابل	2x0,5	مم2	)مالحظة	1(  C:	مبدل	انتقائي	يعمل	بمفتاح		
30	م عدد	1	كابل	2x0,5	مم2	)مالحظة	2-3(  D:	الحافة	األولية	الحساسة	

جدول رقم 6: قائمة بالكابالت
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3.1( الفحص األولي
:SPIN	تركيب	إلى	االنتقال	قبل	بالتالي	القيام	عليك	يجب

تأكد	من	أن	كافة	المواد	في	حالة	ممتازة،	ومالئمة	لالستخدام،	وأنها	تتوافق	مع	المعايير	 	•
المستخدمة	حالًيا.	

تأكد	من	أن	بنية	الباب	مالئمة	لألتمتة. 	•
تأكد	من	أن	قوة	الباب	وأبعاده	تقع	ضمن	حدود	التشغيل	المنصوص	عليها	في	فصل	)2.1  	•

حدود	التشغيل(.
تأكد	من	أن	االحتكاك	الساكن	)ويعني،	القوة	الالزمة	لبدء	حركة	الضلفة(	أقل	من	نصف	 	•

"الحد	األقصى	لعزم	الدوران"،	وأن	االحتكاك	الديناميكي	)ويعني،	القوة	االزمة	إلبقاء	على	
حركة	الضلفة(	أقل	من	نصف	"القيمة	األسمية	لعزم	الدوران".	قارن	بين	القيم	الناتجة	مع	

تلك	المحددة	في	الفصل	"8	الخصائص	الفنية".	يوصى	المصنعون	بهامش	قدره	50% 
على	القوة،	حيث	قد	تتسبب	الظروف	المناخية	الغير	جيدة	بزيادة	االحتكاك.
تأكد	من	عدم	وجود	نقاط	ذات	احتكاك	أعلى	عند	فتح	أو	غلق	ضلف	الباب. 	•

تأكد	من	أن	المحطات	الميكانيكية	قوية	بما	يكفي،	وأنه	ال	يوجد	خطر	لتعطل	الباب. 	•
تأكد	من	صحة	توازن	الباب.	مثال،	ال	يتحرك	عند	رفعه	في	أي	اتجاه. 	•

تأكد	من	أن	مواضع	التركيب	لألجهزة	المختلفة	)الخاليا	الضوئية،	األزرار،	وغيرها(	تنال	 	•
الحماية	من	أي	تأثيرات	وأن	أسطح	التركيب	قوية	بما	يكفي.

قم	بالفحص	للتأكد	من	أن	الحد	األدنى	واألقصى	للهامش	جاء	كما	هو	موضح	في	الشكل	 	•
رقم	5	و6.

ال	تغمر	المكونات	في	الماء	أو	السوائل	األخرى	أبًدا. 	•
احفظ	مكونات	SPIN	في	مكان	بعيد	عن	مصادر	الحرارة	أو	اللهب	المكشوف،	حيث	قد	 	•

تتسبب	مثل	تلك	المواقف	في	إحداث	تلف	SPIN	أو	تعطله	عن	العمل	أو	حدوث	حرائق	أو	
مواقف	أخرى	خطرة.

إذا	كان	الباب	يتضمن	باب	مرور،	تأكد	من	عدم	إعاقته	لحركة	المرور	العادية.	قم	بتركيب	 	•
نظام	قفل	آلي	إن	لزم	األمر.

إذا	كان	المستهدف	أتمته	من	النوع	العلوي،	تفقد	قيمة	E	الموضحة	في	الشكل	رقم	7،	مثل	 	•
الحد	األدنى	للمسافة	بين	الجانب	العلوي	للدليل	وأقصى	نقطة	تصل	إليها	الحافة	العلوية	

.SPIN	تركيب	حينها	يمكن	ال	القيم،	تتوافق	لم	إذا	للباب.
قم	بتوصيل	قباس	التيار	الكهربائي	لمأخذ	كهربائي	مؤرض	بشكل	مناسب. 	•

يجب	حماية	المأخذ	األرضي	باستخدام	جهاز	قاطع	للتيار	حراري	مغناطيسي. 	•

7

SPIN 3.2( تركيب
يتألف	تثبيت	محرك	تروس	SPIN	من	ثالث	مراحل:

 SPIN20KCE	مع	الموردة	التوجيه	لنتوءات	1-2-3	الفقرة	)راجع	التوجيه	نتوء	تجميع 	•
وSPIN30	وSPIN40،	والفقرة	2-2-3	لنتوء	التوجيه	SNA5،	والفقرة	3-2-3	لنتوء	

)SNA6	التوجيه
تثبيت	محرك	التروس	للنتوء	)راجع	الفقرة	3-2-4( 	•
تثبيت	محرك	التروس	للسقف	)راجع	الفقرة	3-2-5( 	•

! يتطلب SN6031 نتوء توجيه SNA5 أو SNA6، بينما يتطلب SN6041 نتوء 
 .SNA6 توجيه

! يجب أن يقوم موظف مؤهل بتركيب SPIN امتثااًل للتشريعات والمعايير واللوائح 
الحالية، واإلرشادات الواردة في هذا الدليل.

3( التركيب

5

6

E 65÷300 مم

C 2970	مم D 380	مم

B 0÷400	مم
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SPIN40و SPIN30و SPIN20KCE 3.2.1( تجميع نتوء التوجيه المورد مع

يجب	تجميع	نتوء	التوجيه	المورد	مع	SPIN20KCE	وSPIN30	وSPIN40	كما	يلي:
ضع	أجزاء	نتوء	التوجيه	الثالث	حتى	يمكن	توصيلهم	ببعضهم	البعض.	انتبه	لموضع	السير،	يجب	أن	تواجه	األسنان	الداخل،	وأن	يكون	السير	مستقيم	بدون	أي	التواءات. 	.1

قم	بتجميع	طرف	نتوء	التوجيه	)A(،	كما	هو	موضح	في	الشكل	رقم	8.	ويتطلب	هذا	األمر	مقدار	معين	من	القوة،	وإن	لزم	األمر	استخدم	مطرقة	مطاطية. 	.2
باستخدام	أذرع	الربط	)B(،	ركب	الثالثة	أجزاء	مًعا	)C(	كما	هو	موضح	في	الشكل	9	و10. 	.3

قم	بشد	السير	باستخدام	صامولة	)M8 D(،	كما	هو	موضح	في	الشكل	رقم	11،	حتى	يصبح	مشدود	بشكل	كافي. 	.4

810

9

11

 SNA5 3.2.2( تجميع نتوء توجيه
يأتي	نتوء	توجيه	SNA5	ُمجمع	بالفعل.	العملية	الوحيدة	الالزمة	هنا	هي	شد	السير	باستخدام	صامولة	M8	D((	كما	هو	موضح	في	الشكل	رقم	11،	حتى	يصبح	مشدود	بشكل	كافي.

SNA6 3.2.3( تجميع نتوء توجيه
يتألف	نتوء	توجيه	SNA6	من	قطاعين:	األول،	يبلغ	طوله	3	م،	واألخر	يبلغ	طوله	1	م،	حتى	يمكن	استخدام	نوعين	من	نتوءات	التوجيه:

 3m نسخة
إذا	كان	ارتفاع	الباب	المراد	أتمتته	يساوي	أو	أقل	من	2.5	م	قم	بتجميع	نتوء	التوجيه	كالتالي:

قطع	الطرف	الحر	من	السير	للوصول	الي	طول	2	متر	تحديًدا،	كما	هو	مبين	في	الشكل	12 	.1
فك	الصامولة	M8	D((	كلًيا،	كما	هو	مبين	في	الشكل	13. 	.2

1213

تحريك	شداد	السير	إلى	منتصف	الشوط	)E(،	كما	هو	مبين	في	الشكل	14،	وإزالة	قطعة	الربط	كلًيا. 	.3
تمرير	الطرف	الحر	للسير	خالل	الشق	الرئيسي،	كما	هو	مبين	في	الشكل	15،	وتثبيت	قطعة	الربط	بواسطة	مسامير	البراغي	والجلب	المتوفرة	مع	المنتج،	كما	هو	مبين	في	الشكل	16.  	.4

انتبه	لموضع	السير،	يجب	أن	تواجه	األسنان	الداخل،	وأن	يكون	السير	مستقيم	بدون	أي	التواءات.

141516
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CD
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3.2.5( تثبيت محرك التروس في السقف 
على	أساس	المسافات	A	وB	في	الشكل	5،	حدد	نقطتين	التثبيت	لدعامة	نتوء	التوجيه	األمامية	في	منتصف	الباب.	على	أساس	نوع	سطح	التركيب،	يمكن	توصيل	الدعامة	األمامية	بمسامير	 	.1

البرشام	أو	األقباس	أو	مسامير	البراغي	)أشكال	22،	23(.	إذا	كانت	المسافة	A	وB	)شكل	5(	كافية،	الدعامة	بمكن	أن	تثبت	مباشرة	على	السقف،	كما	هو	مبين	في	الشكل	24.

222324

أعد	جهاز	شداد	السير	وقطعة	الربط	إلى	الوضع	األولي.	ركب	نتوء	توجيه	الشق	الرئيسي	)A(،	كما	هو	مبين	في	الشكل	17.	ويتطلب	هذا	األمر	مقدار	معين	من	القوة،	وإن	لزم	األمر	 	.5
استخدم	مطرقة	مطاطية.

أدخل	الزنبرك	والجلبة	وصامولة	M8	D((	في	مسمار	البراغي	لجهاز	شداد	السير،	كما	هو	مبين	في	الشكل	18. 	.6
شد	السير	باستخدام	صامولة	M8	D((،	كما	هو	موضح	في	الشكل	رقم	11،	حتى	يصبح	مشدود	بشكل	كافي. 	.7

3.2.4( تثبيت محرك التروس في نتوء التوجيه
أوصل	محرك	التروس	بشق	نتوء	التوجيه	)A(؛	ثم	ثبت	بواسطة	مسامير	V6.3x38	األربعة،	كما	هو	مبين	في	الشكل	20. 	.1

المحرك	يمكن	أن	يدار	في	ثالث	أوضاع	مختلفة،	كما	هو	مبين	في	الشكل	21. 	.2

2021

4m النوع
إذا	كان	ارتفاع	الباب	المراد	أتمتته	يساوي	أو	أقل	من	2.5	م	قم	بتجميع	نتوء	التوجيه	كالتالي:

فك	الصامولة	M8	D((	كلًيا،	كما	هو	مبين	في	الشكل	13. 	.1
تحريك	شداد	السير	إلى	منتصف	الشوط	)E(،	كما	هو	مبين	في	الشكل	14،	وإزالة	قطعة	 	.2

الربط	كلًيا.
تمرير	الطرف	الحر	للسير	خالل	الشق	الرئيسي،	كما	هو	مبين	في	الشكل	15،	وتثبيت	 	.3
قطعة	الربط	بواسطة	مسامير	البراغي	والجلب	المتوفرة	مع	المنتج،	كما	هو	مبين	في	

الشكل	16.	أخذ	الحذر	عند	وضع	السير؛	األسنان	يجب	أن	تكون	الي	الداخل،	ويجب	أن	
تكون	معتدلة	بدون	لفات.

ركب	نتوء	توجيه	الشق	الرئيسي	)A(،	كما	هو	مبين	في	الشكل	17.	ويتطلب	هذا	األمر	 	.4
مقدار	معين	من	القوة،	وإن	لزم	األمر	استخدم	مطرقة	مطاطية.

باستخدام	دعامات	الوصل	)B(،	ثبت	القسمين	كما	هو	مبين	في	الشكل	19. 	.5
أعد	جهاز	شداد	السير	وقطعة	الربط	إلى	الوضع	األولي. أدخل	الزنبرك	والجلبة	وصامولة	M8	D((	في	مسمار	البراغي	لجهاز	شداد	السير،	كما	6.	 	.7

هو	مبين	في	الشكل	18.
شد	السير	باستخدام	صامولة	M8	D((،	كما	هو	موضح	في	الشكل	رقم	11،	حتى	يصبح	 	.8

مشدود	بشكل	كافي.

19

1718
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بعد	ثقب	الفتحات	في	النقاط	ذات	الصلة،	يترك	محرك	التروس	على	األرض،	ترفع	نتوء	التوجيه	من	الشق	األمامي	وتثبت	بواسطة	مسماري	براغي	أو	أقباس	أو	مسامير	برشام،	نسبة	إلى	 	.2

سطح	التثبيت.
تثبت	الدعامات	)I(	بواسطة	مسامير	براغي	M6x15	)G(	وصواميل	M6	)H(	اختيار	الفتحة	األكثر	مالئمة	لتأكيد	المسافة	B،	كما	هو	مبين	في	الشكل	25. 	.3

باستخدام	سلم،	قم	برفع	محرك	التروس	حتى	تكون	الدعامات	مالمسة	للسقف.	حدد	نقاط	الثقب	ثم	أعد	محرك	التروس	إلى	األرض،	كما	هو	مبين	في	الشكل	26. 	.4

قم	بثقب	النقاط	المحددة	ثم	باستخدام	سلم	قم	برفع	محرك	التروس	حتى	تكون	الدعامات	مركبة	عكس	الحفر	المثقوبة	وثبت	بواسطة	مسامير	براغي	وأقباس	مناسبة	لسطح	التركيب،	كما	هو	 	.5
مبين	في	الشكل	27.

تأكد	أن	نتوء	التوجيه	مثبتة	أفقًيا	على	نحو	كامل،	ثم	اقتطع	الجزء	الفائض	من	الدعامات	بواسطة	منشار،	كما	هو	مبين	في	الشكل	28. 	.6

والباب	مغلق،	قم	بسحب	السلك	لتحرير	قطعة	الربط	)L(،	كما	هو	مبين	في	الشكل	29. 	.7
قم	بتحريك	قطعة	الربط	حتى	تكون	دعامة	توصيل	الضلفة	)N(	على	الحافة	العلوية	للباب	عمودية	بشكل	كامل	على	نتوء	التوجيه	)M(.	ثم	قم	بتثبيت	دعامة	توصيل	الضلفة	)N(	بواسطة	 	.8

مسامير	برشام	أو	مسامير	براغي،	كما	هو	مبين	في	الشكل	30.	قم	باستخدام	مسامير	براغي	أو	مسامير	برشام	مناسبة	لخامة	الضلفة،	وتأكد	أنهم	قادرين	على	تحمل	أقصي	قوة	مطلوبة	لفتح	
وغلق	الضلفة.

قم	بحل	مسامير	البراغي	لمحطتي	الميكانيكية،	ثم	حرك	محطة	الميكانيكية	)O(	أمام	قطعة	الربط،	كما	هو	مبين	في	الشكل	31. 	.9
قم	بدفع	قطعة	الربط	في	اتجاه	الغلق	وبالوصول	إلى	الوضع،	شد	مسمار	البراغي	)P(	كليا	إلى	أسفل. 	.10

قم	بفتح	الباب	يدويا	إلى	وضع	الفتح	المطلوب،	حرك	محطة	الميكانيكية	الخلفية	)Q(	إلى	جوار	قطعة	الربط،	كما	هو	مبين	في	الشكل	32	وشد	مسمار	البراغي	)R(	كليا	إلى	أسفل. 	.11
حاول	تحريك	الباب	يدويا.	تأكد	أن	قطعة	الربط	تنزلق	بسهولة	بدون	احتكاك	على	نتوء	التوجيه	وأن	الحركات	اليدوية	ال	تتطلب	قوة	إضافية. 	.12

2526

2728
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3.4( التوصيالت الكهربية
! قم بتنفيذ التوصيالت الكهربية فقط إذا أغلقت الطاقة الكهربية للنظام. قم بفصل أي 

بطاريات مؤقتة حالية.

قم	بفتح	غطاء	الحماية	للدخول	لوحدة	التحكم	الكهربية	للمحرك.	للقيام	بهذا،	اضغط	على	 	.1
الجانب	وقم	بإدارته	كما	هو	مبين	في	الشكل	34. 

ادخل	كل	كابالت	التوصيل	إلى	األجهزة	المختلفة	عبر	الفتحة،	تاركا	طول	20÷30	سم	 	.2
أطول	من	الالزم.	مرر	كابل	الهوائي	عبر	حلقة	تثبيت	الكابل.	راجع	الجدول	6	لمعلومات	

تتعلق	بنوع	الكابالت	والشكل	2	للتوصيالت.
قم	بتوصيل	الكابالت	معا	وفقا	للرسم	في	الشكل	36.	يمكن	إزالة	األطراف	لجعل	العمل	 	.3

أسهل.

3435

36

3.3( تركيب األجهزة المختلفة
إذا	كانت	هناك	حاجة	ألجهزة	أخري،	قم	بتركيبهم	متبعا	اإلرشادات	المنصوص	عليها	في	التعليمات	التوافقية.	تفقد	هذا	في	الفقرة	"3.5	وصف	التوصيالت	الكهربية"	واألجهزة	التي	يمكن	

توصيلها	بالمحرك	في	الشكل	2.

LUCyB MOFB MOSE
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BLUEBUS:	يمكن	توصيل	االجهزة	التوافقية	بهذا	الطرف.	يتم	توصيلهم	بالتوازي	
باستخدام	موصلين	فقط،	من	خالل	كاًل	من	الطاقة	الكهربية	وإشارات	االتصال.	ُيرجي	

.BlueBUS	حول	المعلومات	من	لمزيد	7.3.1"BlueBUS"	لفقرة	الرجوع
STOP:	منفذ	اإلدخال	لألجهزة	التي	تحذر	أو	توقف	نهائيًا	الحركة	قيد	التنفيذ.	األسماء	مثل	
"الغلق	العادي"،	"الفتح	العادي"	أو	األجهزة	ذات	مخرج	المقاومة	يمكن	توصيلها	باستخدام	

إجراءات	خاصة	على	منفذ	اإلدخال.	ُيرجي	الرجوع	لفقرة	"STOP Input 7.3.2"	لمزيد	
."STOP	حول	المعلومات	من

STEP-BY-STEP:	منفذ	اإلدخال	لألجهزة	التي	تتحكم	في	الحركة.	من	الممكن	توصيل	
.PP	مدخل	إلى	إشارة	التحكم	حبل	تفعيل	ُيرسل	هذا.	اإلدخال	بمنفذ	العادي"	"الفتح	أجهزة

 )LUCy B	في	مدمج	)الهوائي	الالسلكي	االستقبال	جهاز	لهوائي	توصيل	منفذ :AERIAL
وبداًل	من	ذلك	يمكن	استخدام	عمود	هوائي	خارجي	أو	ترك	جزء	من	سلك	موجود	بالفعل	في	

القطب	للعمل	كهوائي.

يوصي	الُمصنع	بعدم	إزالة	خطاف	تعشيق	قطعة	الربط	وعدم	ترك	الضلفة	في	نصف	المسافة	تقريًبا	قبل	بدء	مرحلة	الفحص	وتشغيل	نظام	األتمتة.	سيضمن	ذلك	حرية	تحرك	الضلفة	أثناء	كل	
من	الفتح	والغلق.

4( الفحوصات النهائية وبدء التشغيل

4.1( توصيل مصدر الطاقة
لتشغيل	نظام	SPIN،	ضع	القابس	في	مقبس	التيار	الرئيسي.	إذا	لوم	األمر،	استخدم	محول	

تيار	تجاري	إذا	كان	القابس	في	وحدة	SPIN	ال	يتناسب	مع	المقبس	الموجود.
 

! ال تقم أبًدا بقطع أو إزالة الكابل الموجود مع نظام SPIN. إذا لم يكن ذلك المحول 
متاًحا في ذلك الوقت، يجب تغيير مقبس الطاقة بواسطة شخص مؤهل وُمدرب مع التقيد 

الصارم بالتشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الحالية.

يجب حماية مصدر الطاقة من التعرض لدوائر الُقصر الكهربي والتسرب األرضي؛ يجب 
توفير جهاز للتمكن من فصل مصدر الطاقة أثناء تركيب وصيانة SPIN )القابس المتوفر 

مع منفذ اإلخراج يناسب هذا الغرض(. 

بمجرد	تشغيل	SPIN،	عليك	التحقق	من	التالي:

تأكد	من	مصباح	بيان	"BLUEBUS"	يومض	بانتظام	بمعدل	ومضة	واحدة	في	الثانية. 	.1
تأكد	من	أن	مصباح	البيان	الموجود	في	الخاليا	الضوئية	)إذا	وجدت(	يومض	)كل	من	 	.2

TX	وRX(؛	ال	يهم	شكل	الوميض	حيث	أنه	يتوقف	على	عوامل	أخرى.
تأكد	من	أن	الجهاز	الموصل	منفذ	إخراج	FLASH	مغلق.	 	.3

تأكد	من	أن	الضوء	التنبيهي	مغلق. 	.4

إذا	لم	تتحقق	الشروط	السابقة،	عليك	فصل	مصدر	الطاقة	على	الفور	عن	وحدة	التحكم	
والتحقق	من	التوصيالت	الكهربية	بالمزيد	من	الحرص.

ُيرجى	الرجوع	إلى	الفصل	"7.6	التعرف	على	المشكالت	وحلها"	للمزيد	من	المعلومات	حول	
العثور	على	األعطال	وتحليلها.

3.5( وصف التوصيالت الكهربية
اتبع	هنا	وصف	موجز	للتوصيالت	الكهربية.	يرجي	الرجوع	إلى	"7.3.	إضافة	أو	إزالة	أجهزة"	فقرة	للمزيد	من	المعلومات.

الوميض:	هذا	المخرج	قابل	للبرمجة	)راجع	الفقرة	7.2.4(	للتوصيل	ألحد	األجهزة	التالية:	

الضوء الوامض 
اذا	تم	برمجته	"ضوء	وامض"	على	مخرج	"FLASH"	يمكن	توصيل	الضوء	الوامض	B	LUCY	NICE””	مع	مصباح	سيارة	12	فولت/21	وات.

أثناء	الحركة	الوحدة	تومض	في	فواصل	ال	0.5	ثانية.	

 "Door open indicator" مخرج
في	حال	برمجته	"door open indicator"	على	مخرج	"FLASH"	مؤشر	24	فولت	كحد	أقصي	5	وات	يمكن	توصيله	بالشبكة	عند	فتح	الباب.

فإنه	يبقى	مضاء	عند	فتح	الباب	وينطفئ	عند	الغلق.
أثناء	الحركة	يومض	المؤشر	ببطء	عند	الفتح	وبسرعة	عند	الغلق.	

حلمة االلتصاق 
في	حال	برمجته	"حلمة	التصاق"	على	مخرج	"FLASH"	يمكن	توصيل	حلمة	التصاق	بجهد	كهربي24		فولت	وحد	أقصي	للقدرة	الكهربية	10	وات	)فئات	

كهرومغناطيسية	فقط،	بدون	أجهزة	الكترونية(.
عندما	يكون	الباب	مغلقا،	ُتفعل	حلمة	االلتصاق،	يقفل	الباب.	يكون	ُمعطل	أثناء	حركات	فتح	وغلق	الباب.	

القفل الكهربائي 
في	حال	برمجته	"قفل	كهربائي"	على	مخرج	"FLASH"	يمكن	توصيل	حلمة	شفط	بجهد	كهربي24		فولت	وحد	أقصي	للقدرة	الكهربية	10	وات	)فئات	

كهرومغناطيسية	فقط،	بدون	أجهزة	الكترونية(.
أثناء	الفتح،	ُيفعل	القفل	الكهربائي	لفاصل	قصير	إلفالت	الباب	والقيام	بالحركة.

أثناء	الغلق،	تأكد	من	تعشيق	القفل	الكهربائي	آليًا.	

! ال تستخدم أجهزة غير تلك المحددة مطلقًا.



12

4.2( التعرف على األجهزة 
بعد	توصيل	مصدر	الطاقة،	يجب	على	وحدة	التحكم	التعرف	على	األجهزة	المتصلة	بمنافذ	

 L1	البيان	مصابيح	تومض	سوف	المرحلة،	بهذه	القيام	قبل	.STOPو	BLUEBUS	إدخال
وL2	لإلشارة	إلى	أن	التعرف	على	األجهزة	قيد	التنفيذ.

! يجب تشغيل مرحلة التعلم الذاتي عن األجهزة حتى في حالة عدم توصيل األجهزة.

اضغط	المفتاح	]▲[	و	]Set[ واستمر	في	الضغط	عليهما. 	.1
أفلت	المفاتيح	وعندها	سوف	تبدأ	مصابيح	البيان	L1	وL2	في	الوميض	بشكل	سريع	)بعد	3	ثواني	تقريًبا(. 	 .2

انتظر	لبضع	ثواني	حتى	تتمكن	وحدة	التحكم	من	إنهاء	التعرف	على	األجهزة.													 	.3
 .)L4و	L3	البيان	مصباحي	أخيًرا	يومض	سوف(	L2و	L1	البيان	مصباحي	أطفأ	بعد	األجهزة،	على	التعرف	مرحلة	انتهاء	حتى	مضاء	STOP	بيان	مصباح	يظل	أن	يجب 	.4

يمكن	تكرار	مرحلة	التعرف	على	األجهزة	المتصلة	في	أي	وقت	حتى	بعد	التركيب،	على	سبيل	المثال،	في	حال	إضافة	جهاز	أخر.	ُيرجى	الرجوع	إلى	الفقرة	7.3.4	التعرف	على	األجهزة	
األخرى"	للحصول	على	معلومات	حول	كيفية	تنفيذ	عملية	تعرف	أخرى	على	األجهزة.

37

التعرف على وضعي فتح وغلق الباب  )4.3
بعد	التعرف	على	األجهزة	يجب	على	وحدة	التحكم	التعرف	على	وضعي	فتح	وغلق	الباب.	في	
هذه	المرحلة،	يتم	الكشف	عن	شوط	الباب	من	نقطة	توقف	الباب	اآللية	إلى	نقطة	توقف	الفتح.
تأكد	من	أن	سير	التشغيل	مشدود	بشكل	صحيح	وأن	نقطتي	التوقف	اآلليتين	مؤمنتين	بالكامل.

عشق	قطعة	الربط	مرة	أخرى.		 	.1
اضغط	المفتاح	]▼[	و	]Set[	واستمر	في	الضغط	عليهما.	 	.2

أفلت	المفاتيح	بعد	تحرك	الباب	)بعد	3	ثواني	تقريًبا(		 	.3
انتظر	حتى	تنتهي	وحدة	التحكم	من	مرحلة	التعُرف:	الغلق،	وفتح	وغلق	الباب	مرة	أخرى.		 	.4

	 اسحب	حبل	التحكم	لفتح	الباب	بالكامل	مرة	أخرى.		 	.5
اسحب	الحبل	مرة	أخرى	لغلق	الباب.	 	.6

خالل	حركة	الباب	هذه،	تقوم	وحدة	التحكم	بحفظ	القوة	الالزمة	للفتح	والغلق.
في	نهاية	مرحلة	التعلم	الذاتي،	إذا	ومض	مصباحي	البيان	L3	وL4،	فإن	هذا	يشير	إلى	وجود	خطأ؛	انظر	الفقرة	"7.6	التعرف	على	المشكالت	وحلها".

 .STOP من الهام عدم مقاطعة حركة الباب، على سبيل المثال باستخدام أمر
حال حدوث ذلك، يجب إعادة عملية التعلم الذاتي المبينة في النقطة رقم 1.  

يمكن	تكرار	عملية	التعرف	على	وضع	الباب	في	أي	وقت،	حتى	بعد	التركيب	)على	سبيل	المثال،	في	حال	تحريك	أحد	نقاط	التوقف	اآللية(؛	أعد	هذه	الخطوة	بسهولة	باتباع	النقطة	رقم	1.

! خالل عملية البحث عن الوضع، إذا كان السير غير مشدود بشكل كامل قد ينزلق السير من فوق ترس البنيون. حال حدوث ذلك، اضغط مفتاح التوقف ]Stop[ لقطع عملية التعلم الذاتي؛ 
شد السير بواسطة إحكام ربط صامولة D( M8( كما هو موضح بالشكل 11 ثم كرر عملية التعلم الذاتي باتباع النقطة رقم 1.

38

4.4( فحص حركة الباب
بعد	انتهاء	عملية	التعرف	على	وضعي	فتح	وغلق	الباب،	ُينصح	بتجربة	تحريك	الباب	عدة	

مرات	للتأكد	من	عمل	حركته	بالشكل	المالئم.
اضغط	مفتاح	الفتح	]Open[	لفتح	الباب.	تأكد	من	أن	الباب	يفتح	بانتظام،	بدون	حدوث	   .1

أي	اختالف	في	السرعة؛	يجب	أن	ُيبطئ	الباب	ويتوقف	فقط	عندما	يكون	على	مسافة	30 
و20	سم	من	نقطة	توقف	الفتح	اآللية.	بعد	ذلك،	يعمل	المفتاح	الحدي	عندما	يكون	الباب	

على	مسافة	2	إلى	3	سم	من	نقطة	توقف	الفتح.
اضغط	مفتاح	الغلق	]Close[	لغلق	الباب.	تأكد	من	أن	الباب	يغلق	بانتظام	بدون	   .2

حدوث	أي	اختالف	في	السرعة.	ُيبطئ	الباب	فقط	عندما	يكون	على	مسافة	تتراوح	بين	
30	و20	سم	من	نقطة	توقف	الغلق	اآللية	ويتوقف	أمام	نقطة	توقف	الغلق	اآللية.	ثم	يتم	

القيام	بعمل	حركة	فتح	قصيرة	لتحرير	السير	المشدود.
أثناء	حركة	الباب،	تأكد	أن	الضوء	الوامض	)إذا	وجد(	يومض	لمدة	0.5	ثانية	وينطفأ	   .3

لمدة	0.5	ثانية.

افتح	واغلق	الباب	عدة	مرات	للتأكد	من	عدم	وجود	أي	احتكاك	مفرط	عند	أي	نقطة	أو	   .4
عيوب	في	التجميع	أو	الضبط.

تأكد	من	ربط	محرك	التروس،	ونتوء	التوجيه	ونقاط	التوقف	اآللية	بإحكام،	وكذلك	تأكد	   .5
من	ثباتها	ومقاومتها	بشكل	مالئم،	حتى	إذا	كانت	حركة	الباب	تتزايد	أو	تتناقص	بحدة.
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4.5( وظائف مسبقة الضبط

تمتلك	وحدة	تحكم	SPIN	عدد	من	الوظائف	القابلة	للبرمجة.	هذه	الوظائف	مضبوطة	على	
إعدادات	تناسب	معظم	أنظمة	األتمتة.	

ومع	ذلك،	يمكن	تبديل	الوظائف	في	أي	وقت	باستخدام	خطوات	برمجة	خاصة.	ُيرجي	الرجوع	
لفقرة	"2-7	البرمجة"	لمزيد	من	المعلومات	حول	هذه	الخطوات.

4.6( جهاز االستقبال الالسلكي
 SMXIS	أو	SMXI	النوع	من	الالسلكية	االستقبال	أجهزة	مع	للتوصيل	"SM"	الموصل

متوفرة	لتمكين	المستخدم	من	التحكم	في	نظام	SPIN	من	ُبعد.	جهاز	االستقبال	الالسلكي	إلى	
SPIN20KCE	وSPIN21KCE	موصل	بالفعل.

لتوصيل	جهاز	االستقبال	الالسلكي	إلى	SPIN30	وSPIN40	وSN6031	وSN6041	اتبع	
الخطوات	التالية	كما	هو	موضح	في	الشكلين	39	و40.

اضغط	برفق	لتوصيل	جهاز	االستقبال	الالسلكي 	.1
إذا	لم	يتم	استخدام	الهوائي	المدمج	مع	LUCyB	أو	أي	نوع	أخر	من	أنواع	أعمدة	الهوائي	 	.2

الخارجية،	ثبت	الكابل	الصلب	المتوفر	مع	جهاز	االستقبال	في	قطب	الهوائي.

39

 "STEP-By-STEP"	أمر 	1  
 "PARTIAL OPENING"	أمر 	2  

 "OPEN"	أمر 	3  
 "CLOSE"	أمر 	4  

Mode II جدول رقم 8: األوامر المتاحة في

4.6.1( حفظ أجهزة اإلرسال 
يتم	التعرف	على	كل	جهاز	إرسال	السلكي	بواسطة	جهاز	استقبال	الالسلكي	باستخدام	"شفرة	رقمية"	والتي	تختلف	عن	أي	جهاز	إرسال	أخر،	لذلك	يلزم	القيام	بإجراء	"الحفظ"	بأي	طريقة	يعد	

بها	المستخدم	جهاز	االستقبال	للتعرف	على	كل	جهاز	إرسال	على	حدة.	يمكن	حفظ	أجهزة	اإلرسال	في	وضعي	تشغيل:

الوضع Mode I" 1": في	هذا	الوضع	تكون	وظيفة	مفاتيح	جهاز	اإلرسال	ثابتة	ويقابل	كل	
مفتاح	من	من	هذه	المفاتيح	أمر	في	وحدة	التحكم	مبينة	في	الجدول	رقم	7؛	ُتنفذ	مرحلة	مستقلة	

لكل	جهاز	إرسال،	والتي	يتم	خاللها	حفظ	جميع	مفاتيح	جهاز	اإلرسال.	ال	يهم	أي	مفتاح	
تم	الضغط	عليه	خالل	هذه	المرحلة	ويتم	استخدام	مكان	واحد	فقط	في	الذاكرة.	يمكن	لجهاز	
"Mode I" 1	رقم	الوضع	في	واحدة	آلية	حركة	في	طبيعي	بشكل	التحكم	فقط	واحد	إرسال

الوضع Mode II" 2": في	هذا	الوضع	يمكن	ربط	كل	مفتاح	من	مفاتيح	جهاز	اإلرسال	
مع	أحد	أربعة	أوامر	محتملة	في	وحدة	التحكم	مبينة	في	الجدول	رقم	8:	يتم	حفظ	مفتاح	واحد	
فقط	لكل	مرحلة،	وتحديًدا	المفتاح	الذي	تم	ضغطه	أثناء	الحفظ.	يتم	شغل	مكان	واحد	فقط	في	

الذاكرة	لكل	مفتاح	تم	حفظه.

في	الوضع	Mode II" 2":	يمكن	استخدام	مفاتيح	مختلفة	في	نفس	جهاز	اإلرسال	إلعطاء	
نفس	الحركة	اآللية	أكثر	من	أمر	واحد	أو	للتحكم	في	أكثر	من	حركة	آلية	واحدة.	على	سبيل	

 T4و	T3	والمفاتيح	،"A"	اآللية	الحركة	في	فقط	التحكم	يتم	9،	رقم	الجدول	في	المثال،
مرتبطة	بنفس	األمر.	وبداًل	من	ذلك،	يتم	التحكم	في	ثالث	حركات	آلية	في	المثال	الموضح	

 )T3	المفتاح(	بها	يتحكم	"B"	والحركة	،)T2و	T1	)المفاتيح	وتحديًدا	10،	رقم	الجدول	في
.)T4	)المفتاح	فيها	يتحكم	"C"	والحركة

! بما أن خطوات الحفظ مؤقتة بمدة زمنية تبلغ )10 ثواني(، يجب عليك قراءة التعليمات في 
الفقرات التالية قبل متابعة التنفيذ

"Step-by-step"	أمر  T1	مفتاح
"Partial opening"	أمر  T2	مفتاح

"Open"	أمر  T3	مفتاح
"Close"	أمر  T4	مفتاح

جدول رقم Mode I :7 الحفظ

A	اآللية	الحركة 		"Open"	أمر 	T1	مفتاح
A	اآللية	الحركة 		"Close"	أمر 	T2	مفتاح
A	اآللية	الحركة 		"Partial opening"	أمر 	T3	مفتاح
A	اآللية	الحركة 		"Partial opening"	أمر 	T4	مفتاح

Mode II جدول رقم 9: المثال األول على الحفظ في

A	اآللية	الحركة 	"Open"	أمر 	T1	مفتاح
A	اآللية	الحركة 	"Open"	أمر 	T2	مفتاح
B	اآللية	الحركة 		"Step-by-step"	أمر 	T3	مفتاح
C	اآللية	الحركة 	"Step-by-step"	أمر 	T4	مفتاح

Mode II جدول رقم 10: المثال الثاني على الحفظ في

مالحظة:	أجهزة	اإلرسال	التي	تحتوي	على	قناة	واحدة	تمتلك	مفتاح	T1	واحد،	واألجهزة	التي	تحتوي	
على	قناتين	تمتلك	مفتاحين	T1	وT2	فقط.

40
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اضغط	على	المفتاح	الموجود	في	جهاز	االستقبال	واستمر	في	الضغط	)لمدة	3	ثواني	تقريًبا	 	.1 
3	ثواني   

أفلت	المفتاح	عند	إضاءة	مصباح	البيان	في	جهاز	االستقبال		 	.2

خالل	10	ثواني،	اضغط	أي	مفتاح	في	جهاز	االرسال	الالسلكي	لحفظه	واستمر	في	الضغط	عليه	لمدة	ثانيتين	على	األقل	 	.3 
2	ثانية   

إذا	تمت	عملية	الحفظ	بنجاح،	سوف	يومض	مصباح	البيان	الموجود	في	جهاز	االستقبال	3	مرات. 	.4
3	مرات   

إذا	كان	هناك	أجهزة	إرسال	أخرى	لحفظها،	كرر	الخطوة	رقم	3	خالل	10	ثواني،	وفي	حال	عدم	القيام	بذلك	سوف	يتم	إنهاء	هذه	المرحلة	تلقائًيا.

مثال  الجدول رقم 11: لحفظ جهاز إرسال في الوضع 1  

"Memorization Mode I" 4.6.2( الحفظ في الوضع

اضغط	على	المفتاح	الموجود	في	جهاز	االستقبال	بعدد	مرات	مساوي	للعدد	المقابل	لألمر	المطلوب،	وفًقا	للجدول	رقم	8 	.1 
4....1   

تأكد	من	أن	مصباح	البيان	في	جهاز	االستقبال	يومض	بعدد	مرات	مساوي	للعدد	المقابل	لألمر	المحدد	 	.2
4....1   

خالل	10	ثواني،	اضغط	أي	مفتاح	في	جهاز	االرسال	الالسلكي	لحفظه	واستمر	في	الضغط	عليه	لمدة	ثانيتين	على	األقل	 	.3 
2	ثانية   
 	 	 يومض	مصباح	البيان	الموجود	في	جهاز	االستقبال	3	مرات	إذا	تمت	عملية	الحفظ	بنجاح. 	.4
3	مرات   

إذا	كان	هناك	أجهزة	إرسال	أخرى	لحفظها	بنفس	نوع	األمر،	كرر	الخطوة	رقم	3	خالل	10	ثواني،	وفي	حال	عدم	القيام	بذلك	يتم	إنهاء	هذه	المرحلة	تلقائًيا.

مثال الجدول رقم 12: لحفظ مفتاح جهاز إرسال في الوضع 2 

"Memorization Mode II" 4.6.3( الحفظ في الوضع

41

	 	 اضغط	على	المفتاح	الموجود	في	جهاز	االرسال	الالسلكي	الجديد	واستمر	في	الضغط	عليه	لمدة	5	ثواني	على	األقل	ثم	أفلته. 	.1
5	ثواني   

اضغط	المفتاح	الموجود	في	جهاز	االرسال	المحفوظ	مسبًقا	ببطء	3	مرات.	 	.2 
ثانية ثانية	 ثانية	 	 	

اضغط	المفتاح	الموجود	في	جهاز	االرسال	الالسلكي	الجديد	مرة	واحدة	ببطء. 	.3
ثانية   
عند	هذه	النقطة	يتم	التعرف	على	جهاز	االرسال	الالسلكي	الجديد	بواسطة	جهاز	االستقبال	وسوف	تنسخ	خصائص	الجهاز	المحفوظ	مسبًقا.	إذا	كان	هناك	أجهزة	ارسال	أخرى	لحفظها،	كرر	

جميع	الخطوات	السابقة	أعاله	لكل	جهاز	ارسال	جديد.	

مثال الجدول 13: الحفظ "عن ُبعد" في جهاز اإلرسال 

4.6.4 الحفظ "عن ُبعد"
يمكن	حفظ	جهاز	إرسال	السلكي	جديد	بدون	استخدام	المفاتيح	بشكل	مباشر	في	جهاز	

االستقبال.	تحتاج	إلى	وجود	إرسال	السلكي	يعمل	تم	حفظه	مسبًقا،	وسيقوم	جهاز	اإلرسال	
الالسلكي	الجديد	بنسخ	الخصائص	من	الجهاز	القديم،	على	سبيل	المثال،	إذا	كان	جهاز	

اإلرسال	الالسلكي	محفوظ	في	الوضع	1،	فإن	الجهاز	الجديد	سيتم	حفظه	في	نفس	الوضع	1. 
في	هذه	الحالة،	يمكنك	خالل	مرحلة	الحفظ	الضغط	على	أي	مفتاح	في	جهازي	اإلرسال.	ومن	
ناحية	أخرى،	إذا	كان	جهاز	اإلرسال	القديم	محفوظ	في	الوضع	2،	فإن	الجهاز	الجديد	سيحفظ	
في	الوضع	2:	يجب	عليك	الضغط	على	المفتاح	الموجود	في	جهاز	اإلرسال	القديم	المقابل	
لألمر	المطلوب،	والمفتاح	الموجود	في	الجهاز	الجديد	الذي	ترغب	في	ربطه	بهذا	األمر.	

! يمكن أن يحدث حفظ عن ُبعد في جميع أجهزة االستقبال التي تقع ضمن نطاق قدرة 
جهاز اإلرسال. لذلك، تحقق من تشغيل جهاز االستقبال المستخدم في التشغيل فقط..

ولتثبيت	جهازي	اإلرسال،	ضع	نفسك	في	نطاق	تشغيل	النظام	اآللي	وقم	بتنفيذ	العمليات	التالية:
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AR

4.6.6( اعالن المطابقة الخاص بأجهزة االرسال واالستقبال الالسلكية

هذه	المرحلة	هي	أهم	مرحلة	في	خطوات	تركيب	نظام	األتمتة	لضمان	أقصى	درجات	
السالمة.

يمكن	أيًضا	اعتماد	االختبار	كطريقة	فحص	دورية	للتأكد	من	أن	جميع	األجهزة	في	النظام	
تعمل	بشكل	صحيح.

! يجب إجراء االختبار للنظام كله بواسطة شخص مؤهل وُمدرب والذي يجب عليه 
القيام بتلك االختبارات على أساس المخاطر الموجودة، والتحقق من مطابقة النظام للوائح 
والتشريعات والمواصفات القياسية المعمول بها، وتحديًدا مطابقته لجميع أحكام المواصفة 
القياسية EN12445، التي تحدد طرق االختبار الخاصة بأنظمة أتمتة األبواب والبوابات.

5( االختبار والتشغيل

5.1( االختبار 
كل	مكون	من	مكونات	النظام،	مثل	حواف	األمان	والخاليا	الضوئية	وخاصية	التوقف	

الطارئ،	وغيرها	يتطلب	مرحلة	اختبار	معينة.	وبالتالي	نوصي	بالتقيد	بالخطوات	المبينة	في	
كتيبات	التعليمات	ذات	الصلة.

الختبار	نظام	SPIN	نفذ	التالي:
تأكد	من	تقيدك	الكامل	بالتعليمات	المحددة	في	الفصل	رقم	1	"التحذيرات". 	.1

حرر	الباب	بسحب	سلك	التحرير	إلى	األسفل.	تأكد	من	إمكانية	تحريك	الباب	يدوًيا	أثناء	 	.2
كل	من	الفتح	والغلق	باستخدام	قوة	تعادل	225	نيوتن	تقريًبا.

عشق	قطعة	الربط	مرة	أخرى. 	.3
باستخدام	مفتاح	التبديل،	يقوم	جهاز	االرسال	الالسلكي	أو	حبل	التحكم	في	اختبار	فتح	 	.4

وغلق	الباب	والتأكد	من	تحركه	في	االتجاه	الصحيح.
يجب	إجراء	هذا	االختبار	لعدة	مرات	للتأكد	من	تحرك	الباب	بسالسة،	وعدم	وجود	نقاط	 	.5

احتكاك	مفرط	وأنه	ال	يوجد	عيوب	في	التجميع	أو	الضبط.
تحقق	من	عمل	جميع	أجهزة	األمان	بالشكل	المالئم،	واحًدا	تلو	األخر	)الخاليا	الضوئية،	 	.6

الحواف	الحساسة	وغيرها(.	وخاصة،	في	كل	مرة	يتم	فيها	ُيفعل	فيها	أحد	األجهزة	مصباح	
بيان	الـ"BLUEBUS"	في	وحدة	التحكم	حتى	يومض	سريًعا	مرتين،	ليؤكد	بذلك	تعُرف	

وحدة	التحكم	على	الفعل.

لفحص	الخاليا	الضوئية	والتأكد	من	عدم	وجود	تداخل	مع	األجهزة	األخرى،	مرر	 	.7
اسطوانة	ُبقطر	5	سم،	وطول	30	سم	في	المحور	الضوئي،	أواًل	بالقرب	من	TX	ثم	
بالقرب	من	RX	وأخيًرا	منتصف	النقطة	بينهما	وتأكد	من	أن	الجهاز	يعمل	في	جميع	

الحاالت،	وبدل	وضع	الجهاز	من	التشغيل	إلى	وضع	اإلنذار	والعكس؛	حيث	يتسبب	ذلك	
في	النهاية	في	إحداث	األثر	المستهدف،	مثل	تسببه	في	عكس	الحركة	أثناء	حركة	الغلق.
يجب	على	المستخدم	قياس	قوة	الصدمة	وفًقا	للمواصفة	القياسية	EN12445،	إذا	كان	 	.8
من	الممكن	تجنب	الخطورة	الناتجة	عن	حركة	الباب	بالحد	من	قوة	الصدمة.	إذا	كان	
ضبط	"سرعة"	والتحكم	في	"قوة	المحرك"	تستخدم	لمساعدة	النظام	في	خفض	قوة	

الصدمة،	حاول	التوصل	إلى	أفضل	ضبط	يؤدي	إلى	أفضل	نتائج.

اضغط	على	المفتاح	بجهاز	االرسال	واستمر	في	الضغط		 	.1
 

انتظر	لحين	إضاءة	مصابيح	البيان،	ثم	لحين	انطفائه،	ثم	وميضه	مرة	أخرى	3	ومضات	متتالية   .2
     3	مرات

أفلت	الزر	عند	الومضة	الثالثة.	 	.3 
  

في	حال	نجاح	العملية،	ترى	بعض	بضع	دقائق	وميض	لخمس	مرات	متتالية. 	.4
     5	مرات

Example الجدول 14: لحذف كافة أجهزة اإلرسال الالسلكية 

4.6.5( حذف أجهزة االرسال الالسلكية

EC/1999/5	للتوجيه	وفًقا	إعالن المطابقة - المطابقة األوروبية اإلعالن
مالحظة:	يتوافق	محتوى	هذا	اإلقرار	مع	اإلقرارات	الواردة	في	الوثائق	الرسمية	المحفوظة	لدى	مقر	شركة	Nice S.p.A،	وخاصًة	أحدث	اإلصدارات	المنقحة	المتاحة	قبل	طباعة	هذا	الدليل.	أعيَدت	تهيئة	هذا	النص	لألغراض	التحريرية.	

.)Nice S.p.A. )TV	شركة	من	اإلقرار	من	أصلية	نسخة	على	الحصول	طلب	وُيمكن

اللغة:	العربية إصدار.: 9     SMXI/151 :رقم اإلعالن

يقِّر	الموقع	أدناه،	ماورو	سورديني،	الرئيس	التنفيذي،	على	مسؤوليته	الخاصة	بأن	المنتج	التالي:
.NICE S.p.A :اسم جهة التصنيع

العنوان: Via Pezza Alta n°13, 31046 Rustignè di Oderzo )TV(	إيطاليا
ارة	والتطبيقات	المماثل. نوع المنتج:	جهاز	استقبال	433.92	ميغاهرتز	للتحكم	عن	ُبعد	في	األبواب	والبوابات	والمصاريع	والمظالت	والمصاريع	الدوَّ

SMXI, SMXIS, SMXIF :الطراز / النوع
الملحقات: 

يتوافق	مع	المتطلبات	األساسية	طبًقا	للمادة	3	من	التوجيه	األوروبي	التالي،	المتعلق	باالستخدام	المستهدف	من	هذه	المنتجات:
قة	 توجيه	EC/1999/5	الصادر	عن	البرلمان	األوروبي	والمجلس	األوروبي	بتاريخ	9	مارس	1999	بشأن	المعدات	الالسلكية	والمعدات	الطرفية	السلكية	والالسلكية	واإلقرار	المتبادل	بمطابقتها،	وفًقا	للمعايير	المنسَّ 	•

التالية:
EN	62479:2010	:))3)1()أ	)المادة.	والسالمة	الصحة	· 	

EN	60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013	:))3)1()أ	)المادة.	الكهربائية	السالمة	· 	
EN	301	489-1	V1.9.2:2011,	EN	301	489-3	V1.6.1:2013	:))3)1()ب	)المادة.	الكهرومغناطيسي	التوافق	· 	

EN	300	220-2	V2.4.1:2012	:))3(3	.)المادة	الالسلكي	الطيف	· 	

السيد. ماورو سورديني	)الرئيس	التنفيذي( أوديرز,	03	يوليو	2014  
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.SPIN	من	التخلص	وكيفية	للصيانة،	زمني	جدول	وضع	كيفية	حول	معلومات	المخطط	هذا	يقدم

6( الصيانة والتخلص من المنتج

6.1( الصيانة
يجب	أن	يخضع	نظام	األتمتة	ألعمال	الصيانة	على	أساس	دوري،	لضمان	استمرارها.

! يجب إجراء عمليات الصيانة بالتقيد بإرشادات األمان المنصوص عليها في هذا الدليل 
ووفقًا للوائح والتشريعات والمواصفات القياسية.

إذا	تواجدت	أجهزة	أخري،	اتبع	اإلرشادات	المنصوص	عليها	في	جدول	التعليمات	التوافقية.

يتطلب	SPIN	أعمال	صيانة	مجدولة	كل	6	أشهر	أو	بعد	3000	حركة	كحد	أقصي	 	.1
عقب	الصيانة	السابقة:

افصل	مصدر	الطاقة	والبطاريات	المؤقتة،	إذا	أمكن	ذلك. 	.2
تفحص	وجود	أي	تلف	في	المكونات	من	األتمتة،	وايالء	اهتمام	خاص	لوجود	تعرية	أو	 	.3

تآكل	في	األجزاء	الهيكلية.	استبدل	أي	أجزاء	دون	المواصفات	القياسية	المطلوبة.
افحص	البلي	والتمزق	في	األجزاء	المتحركة:	السير	وقطعة	الربط	والتروس	ومكونات	 	.4

الباب؛	إذا	كان	ضروريا	قم	باستبدالهم.
وصل	مصادر	الطاقة	مرة	أخري،	وقم	بإجراء	االختبار	والفحوصات	المنصوص	عليها	 	.5

."Testing 5-1"	الفقرة	في

6.2( التخلص من المنتج
المحرك	ُمشيد	من	أنواع	مختلفة	من	الخامات،	بعض	من	الممكن	إعادة	تدويرها:	الصلب،	
األلومنيوم،	البالستيك،	الكابالت	الكهربائية؛	بينما	أخري	يجب	التخلص	منها	)البطاريات	

واأللواح	اإللكترونية(.

! يمكن أن تحتوي بعض المكونات االلكترونية والبطاريات على مواد ملوثة للبيئة؛ ال 
تلوث البيئة. استفسر عن أنظمة إعادة التدوير أو التخلص من المنتج المتاحة في 

التشريعات المحلية المعمول بها.

قم	بفصل	مصدر	الطاقة	للنظام	)والبطارية	المؤقتة،	إذا	أمكن	ذلك(. 	.1
قم	بفك	كل	األجهزة	والملحقات،	متبعًا	بترتيب	عكسي	التعليمات	الموضحة	في	الفصل	1  	.2

"التركيب".
أينما	كان	ممكنا،	قم	بفصل	أي	من	األجزاء	التي	من	الممكن	أو	يجب	إعادة	تدويرها	أو	التخلص	  .3

منها	بطرق	مختلفة،	على	سبيل	المثال،	األجزاء	المعدنية	يجب	التخلص	منها	منفصلة	عن	األجزاء	
البالستيكية،	كما	الحال	مع	البطاقات	اإللكترونية	والبطاريات،	إلخ

افصل	بين	الخامات	المختلفة	وسلمها	إلى	الشركات	المحلية	المرخصة	المتخصصة	في	 	.4
إعادة	التدوير	والتخلص	من	المواد.

5.2( التشغيل
يمكنك	تشغيل	النظام	فقط	بعد	إجراء	جميع	مراحل	االختبار	بنجاح.	ال	يمكنك	القيام	بتشغيل	

جزئي	أو	استخدام	النظام	بشكل	مؤقت.
احتفظ	وخزن	الوثائق	الفنية	لنظام	األتمتة	لمدة	10	سنوات	على	األقل،	والتي	يجب	أن	 	.1

تشمل	على	األقل:	رسم	تجميع	نظام	األتمتة،	مخطط	توصيل	األسالك،	تحليالت	المخاطر	
والحلول	المعتمدة،	اعالن	المطابقة	من	الُمصنع	لجميع	األجهزة	المثبتة	)استخدام	اعالن	
المطابقة	األوروبي	لـ	SPIN(؛	نسخة	من	دليل	التعليمات	والجدول	الزمني	لصيانة	نظام	

األتمتة.
ضع	ملصق	أو	الفتة	دائمة	بجانب	الباب	توضح	بالتفصيل	عملية	التحرير	والتحريك	 	.2

اليدوي	للباب	)ارجع	إلى	األشكال	في	"تعليمات	وتحذيرات	المستخدمين	الخاصة	بمحرك	
)SPIN	التروس

ضع	ملصق	أو	الفتة	دائمة	بجانب	الباب	تحتوي	على	هذه	الصورة	)أقل	ارتفاع	60	مم(.	 	.3

ضع	ملصق	أو	الفتة	على	الباب	تحتوي	على	هذه	البيانات	على	األقل:	نوع	األتمتة،	 	.4
اسم	وعنوان	الُمصنع	)الشخص	المسئول	عن	"التشغيل"(،	الرقم	التسلسلي،	عام	الُصنع	

."CE"	األوروبية	المطابقة	وعالمة
حضر	اعالن	المطابقة	لنظام	األتمتة	وسلمه	إلى	صاحب	النظام. 	.5

حضر	نشرة	"تعليمات	التركيب	والتحذيرات"	لنظام	األتمتة	وسلمه	إلى	صاحب	النظام. 	.6
حضر	الجدول	الزمني	لصيانة	نظام	األتمتة	وسلمه	لصاحب	النظام؛	يقدم	هذا	الجدول	 	.7

جميع	التوجيهات	المتعلقة	بصيانة	جميع	أجهزة	نظام	األتمتة.
أخطر	المالك	كتابًة	بالمخاطر	المتبقية	المتعلقة	بالنظام	قبل	تشغيله	)على	سبيل	المثال،	 	.8

الموجودة	في	"تعليمات	التركيب	والتحذيرات"(.	
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وصف وظيفة   Led
	تعمل	تلك	الوظيفة	على	غلق	الباب	بشكل	إلى	بعد	انقضاء	الفترة	الزمنية	المبرمجة.	وقت	التوقف	وفًقا	لضبط	المصنع	مدته	20	ثانية،	ولكن	يمكن	 اإلغالق	اآللي	 	L1

تغييره	ألحد	القيم	التالية،	10،	20،	40،	80	ثانية.	في	حال	عدم	تنشيط	الوظيفة،	يعمل	اإلغالق	بشكل	نصف	آلي.		
Close After Photo  Close After Photo	بعد	فصل	الخاليا	الضوئية	)photo(	وI	)photo(،	تنشط	تلك	الوظيفة	"الغلق	اآللي"	مع	"وقت	توقف"	مدته	5	ثواني،	  L2

حتى	لو	تم	ضبط	وقت	التوقف	لمدة	أطول.	ويختلف	هذا	باختالف	تمكين	أو	تعطيل	"الغلق	اآللي".	
   عند تنشيط "الغلق اآللي": تتوقف	حركة	الفتح	فوًرا	بعد	فصل	الخاليا	الضوئية.	ويبدأ	الباب	في	الغلق	بعد	مرور	5	ثواني.	في	حال	عدم	نشاط	وظيفة	

"Close After Photo"،	يسري	وقت	التوقف	الذي	تم	برمجته.	
   عند عدم تنشيط "الغلق اآللي": 	لن	تتم	مقاطعة	حركة	الفتح،	ولكن	عند	فصل	الخلية	الضوئية،	سيتسبب	هذا	في	بدء	حركة	غلق	آلية	مع	فترة	توقف	

مدتها	5	ثواني.	في	حال	عدم	تنشيط	وظيفة	"Close After Photo"،	لن	تحدث	حركة	الغلق	اآللية.
	ُتمكن	تلك	الوظيفة	من	تحديد	درجة	حساسية	التحكم	في	قوة	المحرك	لتتكيف	مع	نوع	الباب	الذي	تم	تركيبه.	في	حال	تمكين	تلك	الوظيفة،	تناسب	الحساسية	 قوة	المحرك	 	L3

األبواب	األصغر	واألخف	وزًنا.	في	حال	تعطيل	تلك	الوظيفة،	تناسب	الحساسية	األبواب	األكبر	واألثقل	وزًنا.
	ُتمكن	تلك	الوظيفة	المستخدم	من	خفض	االستهالك	ألقل	حد	ممكن.	وتعتبر	مفيدة	خاصًة	في	حالة	استخدام	البطاريات	االحتياطية.	في	حال	تنشيط	تلك	الوظيفة،	 	Stand-By  L4
تقوم	وحدة	التحكم	بتشغيل	مخرج	"BLUEBUS"	)وبالتالي	األجهزة(،	وتطفئ	كافة	مصابيح	البيان	لمدة	1	دقيقة	بعد	انتهاء	الحركة.	مصباح	البيان	الوحيد	
الذي	سيظل	مضاء	هو	مصباح	بيان	"BLUEBUS"،	والذي	سيستمر	في	الوميض	بوتيرة	أبطئ.	عند	تلقي	أمر	يعاد	ضبط	وحدة	التحكم	إلى	وضع	العمل	

مرة	أخرى.	وفي	حال	عدم	تنشيط	تلك	الوظيفة،	لن	يكون	هناك	خفض	في	استهالك	الطاقة.
خالل	فترة	التشغيل	العادي،	تكون	مصابيح	البيان	L1….L4	إما	مضيئة	أو	مطفأة،	وذلك	بناًء	على	حالة	الوظيفة	التي	يمثلوها.	على	سيبل	المثال،	يضيء	مصباح	البيان	L1	في	حال	تنشيط	

وظيفة	"الغلق	اآللي".	

جدول رقم 15: قائمة الوظائف القابلة للبرمجة: المستوى األول

7.2.1( برمجة المستوى األول )وظائف التشغيل واإليقاف(

 .SPIN	نظام	ضمن	معها	والتعامل	األعطال	عن	البحث	وكيفية	والتخصيص	البرمجة،	الفصل	هذا	يتناول

7( معلومات إضافية

يعمل	المفتاح	"OPEN"	)فتح(	على	تمكين	المستخدم	من	التحكم	في	فتح	الباب أو	تحريك	نقطة	 	Open  
البرمجة	ألعلى. 	▲ 	

يعمل	المفتاح	"STOP"	)إيقاف(	على	تمكين	المستخدم	من	إيقاف	المناورة. 	Stop  
وإذا	تم	الضغط	عليه	ألكثر	من	5	ثواٍن،	فإنه	يتيح	للمستخدم	إمكانية	إدخال	البرمجة.  Set  

يعمل	المفتاح	"Close"	)إغالق(	على	تمكين	المستخدم	من	التحكم	في	إغالق	الباب	أو	تحريك	نقطة	  Close  
البرمجة	ألسفل. 	▼ 	

7.1( مفاتيح البرمجة
تخصص	وحدة	التحكم	بنظام	SPIN	ثالثة	مفاتيح	يمكن	استخدامها	إلعطاء	أوامر	لوحدة	

	 التحكم	خالل	عمليات	االختبار	والبرمجة:	

7.2( البرمجة
يوجد	عدد	من	الوظائف	القابلة	للبرمجة	متاح	في	وحدة	تحكم	SPIN.	هذه	الوظائف	تضبط	

باستخدام	3	مفاتيح	موجودة	بوحدة	التحكم:	مفاتيح	]▲[ ]Set[ ]▼[	تستخدم	بواسطة	4	مصابيح	
.L1….L4	:بيان

الوظائف	القابلة	للبرمجة	المتاحة	بنظام	SPIN	تضبط	على	مستويين:
المستوى األول:	يمكن	ضبط	الوظائف	في	وضع	اإليقاف	أو	التشغيل	ON-OFF	)نشط	أو	
غير	نشط(.	في	هذه	الحالة،	يشير	كل	مصباح	من	مصابيح	البيان	L1….L4	إلى	وظيفة	من	
الوظائف.	إذا	كان	مصباح	البيان	ُمضاء،	فهذا	يعني	أن	الوظيفة	قيد	العمل،	أما	إذا	مغلق	فهذا	

يعني	أن	الوظيفة	ال	تعمل.	انظر	الجدول	رقم	15.
المستوى الثاني:	يمكن	تعديل	المؤشرات	حسب	القيم	)من	1	إلى	4(.	في	هذه	الحالة،	كل	

مصباح	من	مصابيح	البيان	L1….L4	يشير	إلى	مجموعة	القيم	)يوجد	4	إعدادات	محتملة(.	
يرجي	الرجوع	إلى	الفقرة	17.
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7.2.3( برمجة المستوى الثاني )مؤشرات قابلة للضبط(

الجدول 17: قائمة وظائف قابلة للبرمجة

"	تعبر	عن	ضبط	المصنع مالحظة:	العالمة	"
يمكن	ضبط	كافة	المؤشرات	كما	يلزم	بدون	حدوث	أي	تناقض؛	اختيار	الجهاز	الموصل	إلى	

مخرج	الضوء	الوامض	"FLASH"	قد	يحتاج	إلى	اهتمام	خاص:

! قبل توصيل الجهاز إلى مخرج "FLASH"، تأكد من أن برمجة الوظيفة الصحيحة. 
وإال يكون الجهاز معرض لخطر التعرض للتلف.

7.2.4( برمجة المستوى الثاني )مؤشرات قابلة للضبط(
"،	إال	أنه	يمكن	تغييرها	في	أي	وقت	كما	هو	موضح	بالجدول	18.	اتبع	اإلجراءات	بحرص	حيث	يوجد	 المؤشرات	القابلة	للضبط	تكون	بضبط	المصنع	كما	هو	مبين	في	الجدول	رقم	17 "

10	ثواني	كحد	أقصى	بين	الضغط	على	مفتاح	ومفتاح	أخر.	إذا	مرت	مدة	أطول	من	ذلك،	سوف	يتوقف	اإلجراء	تلقائًيا	ويقوم	بحفظ	التعديالت	التي	أدخلتها	في	تلك	المرحلة.

اضغط	على	مفتاح	]Set[ واستمر	في	الضغط	)لمدة	3	ثواني	تقريًبا(	 	.1 
3	ثواني    

	 	 اترك	مفتاح	]Set[	عندما	يبدأ	مصباح	البيان	رقم	L1	في	الوميض 	.2
L1   

اضغط	على	المفتاح	]▲[	أو	]▼[	لتحريك	المصباح	الوامض	إلى	"input LED"	والذي	يمثل	المؤشر	المطلوب	تعديله. 	.3
o   

،]Set[	مفتاح	على	اضغط 	.4
واستمر	في	الضغط	أثناء	الخطوتين	5	و6 	

انتظر	لمدة	3	ثواني	تقريًبا،	بعد	أن	يوضح	مصباح	البيان	المستوى	الحالي	للمؤشر	والذي	سيضئ	عند	تعديله.  .5
 

اضغط	على	المفتاح	]▲[ أو	]▼[	لتحريك	المصباح	الوامض	الذي	يوضح	قيمة	المؤشر.	  .6
o   

]Set[	مفتاح	اترك  .7

انتظر	10	ثواني	للخروج	من	البرمجة	بعد	انقضاء	الحد	القصى	للفاصل	الزمني	بين	ضغط	المفاتيح.  .8
10	ثواٍن   

مالحظة:	يمكن	إعادة	الخطوات	المذكورة	في	النقاط	من	3	إلى	7	أثناء	القيام	بنفس	مراحل	البرمجة	لضبط	المؤشرات	األخرى.

مثال الجدول 18: تغيير المعلمات القابلة للضبط مثال 

SET

SET

SET

SET

7.2.2( برمجة المستوى األول )وظائف التشغيل واإليقاف(
كافة	وظائف	المستوى	1	مضبوطة	حسب	المصنع	"OFF".	ولكن،	يمكن	تغييرها	في	أي	وقت	كما	هو	موضح	في	الجدول	رقم	16.	اتبع	اإلجراءات	بحرص	حيث	يوجد	10	ثواني	كحد	أقصى	

بين	الضغط	على	مفتاح	ومفتاح	أخر.	إذا	مرت	مدة	أطول	من	ذلك،	سيتوقف	اإلجراء	تلقائًيا	ويقوم	بحفظ	التعديالت	التي	أدخلتها	في	تلك	المرحلة.

اضغط	على	مفتاح	]Set[ واستمر	في	الضغط	)لمدة	3	ثواني	تقريًبا(		 	.1 
3	ثواني   

اترك	مفتاح	]Set[	عندما	يبدأ	مصباح	البيان	رقم	L1	في	الوميض	 	.2
L1       

اضغط	على	المفتاح	]▲[	أو	]▼[	لتحريك	المصباح	الوامض	إلى	مصباح	البيان	الذي	يمثل	الوظيفة	المطلوب	تغييره	لها. 	.3
o   

اضغط	على	المفتاح	]Set[	لتغيير	حالة	الوظيفة. 	.4
)الوميض	القصير	=	اإليقاف،	الوميض	الطويل	=	التشغيل( 	

انتظر	10	ثواني	قبل	ترك	البرمجة	للسماح	بانقضاء	الحد	األقصى	للوقت	المسموح	به	لضغط	المفاتيح.	 	.5
10	ثواني   

مالحظة:	يمكن	إعادة	الخطوات	المذكورة	في	النقاط	من	3	إلى	4	أثناء	القيام	بنفس	مراحل	البرمجة	لضبط	الوظائف	األخرى	على	وضع	التشغيل	أو	اإليقاف.

مثال جدول رقم 16: تغيير وظيفة التشغيل/ اإليقاف 

SET

SET

SET

الوصفالقيمةالمصباح )المستوى(المعلمةمصباح اإلدخال

L1اإليقاف	وقت

L1ثواني	10	الفترة	تحديًدا	التوقف،	وقت	بضبط	قم
الزمنية	المنقضية	قبل	الغلق	اآللي.	
ويكون	لهذا	الضبط	تأثير	فقط	عندما	

يكون	الغلق	اآللي	نشط.

L2ثانية	20
L3ثانية	40
L4ثانية	80

L2	وظيفة 
Step-by-step

L1توقف	-	غلق	–	غلق	–	فتح
يتحكم	في	سلسلة	األوامر	المتصلة	بُمدخل	
"Step-by-Step"،	أو	باألمر	األول	

الالسلكي	)راجع	الجدول	7	و8(.

L2فتح	غلق-	-	غلق	-	فتح
L3مشترك	تشغيل
L4Man present

L3المحرك	سرعة

L1للغاية	بطيء
اضبط	سرعة	المحرك	أثناء	الحركة	

العادية.
L2بطيء
L3متوسط
L4سريع

L4FLASH

L1"Output Open"	الباب	مؤشر
يحدد	الجهاز	المتصل	بمخرج	

"FLASH"
L2الوامض	الضوء
L3الكهربائي	القفل
L4االلتصاق	حلمات
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.)ON-OFF 7.2.5( مثال على برمجة المستوى األول )وظيفتا التشغيل وإيقاف التشغيل

تم	تضمين	التسلسل	الواجب	اتباعه	لتغيير	إعدادات	المصنع	الخاصة	بالوظائف	لتفعيل	وظيفتي	“الغلق	التلقائي”	للمؤشر	)L1(	و"قوة	المحرك”	للمؤشر	)L3(	كأمثلة.

اضغط	على	مفتاح	]SET[	)ضبط(	مع	االستمرار	)لمدة	3	ثواٍن	تقريًبا(	 	.1 
3	ثواني    

حرر المفتاح ]Set[ )ضبط( عندما يبدأ مؤشر L1 LED في الوميض   .2
L1   

اضغط على المفتاح ]Set[ )ضبط( مرة واحدة لتغيير حالة الوظيفة المتعلقة بالمؤشر  .3
L1 L1	)الغلق	اآللي(.	سوف	يومض	مؤشر	LED L1	اآلن	ومضات	طويلة.	  

 .LED L3	إلى	LED	الوامض	المؤشر	لتحريك	مرتين	]t[	مفتاح	على	اضغط 	.4
L3   

اضغط على المفتاح ]Set[ )ضبط( مرة واحدة لتغيير حالة الوظيفة المتعلقة بالمؤشر  .5
L3	)قوة	المحرك(	سوف	يومض	مؤشر	LED L3	اآلن	ومضات	طويلة.  
انتظر	لمدة	10	ثواٍن	قبل	ترك	البرنامج	للسماح	بانقضاء	أقصى	فترة	ممكنة.  .6

10	ثواني    
بمجرد	اكتمال	هذه	العمليات،	يجب	أن	يبقى	المؤشران	LED L1	وL3	مضيئين	لإلشارة	إلى	أن	وظيفتي	“الغلق	التلقائي”	و”قوة	المحرك”	قيد	التفعيل.	

مثال الجدول 19: مثال على برمجة المستوى األول 

SET

SET

SET

SET

7.2.6( مثال على برمجة المستوى الثاني )المعلمات القابلة للضبط(
وكمثال،	فقد	ُأدِرج	التسلسل	الواجب	اتباعه	لتغيير	إعدادات	المصنع	الخاصة	بالمعلمات	المسؤولة	عن	زيادة	"مدة	اإليقاف	المؤقت"	إلى	80	ثانية	)حيث	يكون	اإلدخال	عند	المؤشر	L1	والمستوى	عند	

 .)L1	المؤشر	عند	والمستوى	L4	المؤشر	عند	اإلدخال	يكون	حيث(	"FLASH	لمخرج	المفتوح	الباب	مؤشر	وتحديد	)L4	المؤشر

اضغط	على	مفتاح	]SET[	)ضبط(	مع	االستمرار	)لمدة	3	ثواٍن	تقريًبا( 	.1 

حرر المفتاح ]Set[ )ضبط( عندما يبدأ مؤشر L1 LED في الوميض   .2
L1   

اضغط	على	مفتاح	]SET[	)ضبط(	مع	االستمرار	خالل	المرحلتين	4	و5 	.3

انتظر	لمدة	3	ثواٍن	تقريًبا	حتى	يضيء	مؤشر	LED L2،	الذي	يمثل	المستوى	الحالي	من	“مدة	التوقف	المؤقت” 	.4
L2  3  ثواني      

اضغط	على	مفتاح	]▼[ مرتين لتحريك مؤشر LED المضيء إلى L4، الذي يمثل  .5
L4 قيمة	"مدة	اإليقاف	المؤقت"	الجديدة.		 	

حّرر المفتاح ]Set[ )ضبط(  .6
  

L4	إلى	الوامض	LED	مؤشر	لتحريك	مرات	]▼[ 3	مفتاح	على	اضغط  .7
L4   

اضغط	على	مفتاح	]SET[	)ضبط(؛	مع	االستمرار	خالل	المرحلتين	9	و10  .8
 

انتظر	لمدة	3	ثواٍن	حتى	يضيء	مؤشر	LED L2،	الذي	يمثل	الجهاز	الحالي	المرتبط	مع 	.9
L2  3  ثواني  "مخرج	FLASH"،	أي،	المصباح	الوامض.	 	

اضغط	على	مفتاح	]▼[ مرة واحدة لتحريك مؤشر LED المضيء إلى L1، الذي يمثل 	.10
L1 الجهاز	المرتبط	مع	"مخرج	FLASH"،	أي	"مؤشر	الباب	المفتوح".	 	

حّرر المفتاح ]Set[ )ضبط(  .11

10	ثواٍن انتظر	لمدة	10	ثواٍن	قبل	ترك	البرنامج	للسماح	بانقضاء	أقصى	فترة	ممكنة.	 	.12

مثال الجدول N°20: مثال على برمجة المستوى الثاني  

SET

SET

SET

SET

SET

SET

7.3( إضافة أو إزالة األجهزة
يمكن	إضافة	األجهزة	أو	إزالتها	من	نظام	األتمتة	SPIN	في	أي	وقت.	وتحديًدا،	األجهزة	
 التي	يمكن	توصيلها	إلى	منافذ	إدخال	"BLUEBUS"	و"STOP"	كما	هو	موضح	في	

."STOP Input 7.3.2"و	"BlueBUS 7.3.1"	الفقرات

BlueBUS )7.3.1
تسمح	تقنية	BlueBUS	بتوصيل	األجهزة	المتوافقة	باستخدام	سلكين	فقط	وهما	يحمالن	كل	
من	مصدر	الطاقة	الكهربية	وإشارات	االتصال.	توصل	جميع	األجهزة	بالتوازي	بواسطة	
)2(	سلكي	BlueBUS		نفسه.	ال	يلزم	مراعاة	التوصيل	على	أساس	األقطاب؛	كل	جهاز	

ُمعرف	على	حدة	حيث	يتم	إعطاء	كل	جهاز	عنوان	موحد	أثناء	التثبيت.	يمكن	توصيل	الخاليا	
	،BlueBUS		إلى	وغيرها	اإلشارات	وأضواء	التحكم،	ومفاتيح	األمان،	وأجهزة	الضوئية،
وتستطيع	وحدة	التحكم	SPIN	التعرف	على	كل	جهاز	من	األجهزة	المتصلة	على	حدة	من	
 خالل	عملية	التعرف	المالئمة،	ويمكنها	كذلك	الكشف	عن	أي	شذوذ	محتمل،	ولهذا	السبب،	

 BlueBUS	إلى	جهاز	توصيل	فيها	يتم	مرة	كل	في	التعرف	عملية	بإجراء	التحكم	وحدة	تقوم
أو	إضافته	أو	إزالته؛	انظر	الفقرة	7.3.4	"التعرف	على	األجهزة	األخرى".
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STOP 7.3.2( منفذ اإلدخال
هي	عبارة	عن	منفذ	إدخال	يسبب	التوقف	الفوري	لحركة	الباب	)مع	التشغيل	العكسي	لفترة	
قصيرة(.	األجهزة	التي	تعمل	بالفتح	عن	طريق	التالمس	العادي	"NO"	واألجهزة	التي	
تعمل	بالغلق	عن	طريق	التالمس	العادي	"NC"،	وكذلك	األجهزة	ذات	مخرج	المقاومة	

الثابت	8.2	كيلو	أوم	-مثل	الحواف	الحساسة-	يمكن	توصيلها	لمنفذ	اإلدخال.
أثناء	مرحلة	التعرف	على	األجهزة	-مثل	BlueBUS-	تقوم	وحدة	التحكم	بالتعرف	على	نوع	

الجهاز	المتصل	إلى	منفذ	اإلدخال	STOP	)انظر	الفقرة	7.3.4	"التعرف	على	األجهزة	
األخرى"(؛	يقوم	بعد	ذلك	في	وقت	الحق	بإصدار	أمر	لمنفذ	اإلدخال	STOP	في	أي	وقت	

يطرأ	به	تغيير	في	الحالة	المتعرف	عليها.

يمكن	توصيل	األجهزة	المتعددة	-حتى	إن	كانت	مختلفة	النوع-	إلى	منفذ	اإلدخال	STOP	في	
حال	توفر	االستعدادات	الالزمة.

أي	عدد	من	األجهزة	من	النوع	"NO	"	يمكن	توصيلها	ببعضها	البعض	بالتوازي. 	•
أي	عدد	من	األجهزة	من	النوع	"NC	"	يمكن	توصيلها	ببعضها	البعض	على	التوازي. 	•

يمكن	توصيل	جهازين	ذوي	مخرج	المقاومة	الثابت	8.2	كيلو	أوم	بالتوازي؛	إذا	لزم	 	•
األمر،	يجب	توصيل	األجهزة	المتعددة	"توصيل	تعاقبي"	بمقاومة	إنهاء	مفردة	8.2	كيلو	

أوم
يمكن	الجمع	بين	أجهزة	الفتح	العادي	والغلق	العادي	عن	طريق	توصيل	موصلين	)2(  	•
بالتوازي	مع	ذكر	تحذير	لتركيب	مقاومة	8.2	كيلو	أوم	على	التوالي	مع	موصل	غلق	
عادي	)مما	يجعل	باإلمكان	أيًضا	الجمع	بين	3	أجهزة:	الفتح	العادي،	والغلق	العادي،	

ومقاومة	8.2	كيلو	أوم

! في حال استخدام منفذ اإلدخال STOP لتوصيل األجهزة مع وظائف األمان، األجهزة 

فقط التي تحتوي على مخرج مقاومة ثابتة 8.2 كيلو أوم تضمن الفئة الثالثة من الفشل 
.EN 9541 اآلمن وفًقا للمواصفة القياسية

PHOTO
خلية	ضوئية	ع=50	سم
يتم	تفعيلها	عند	غلق	الباب

PHOTO II
خلية	ضوئية	ع=100 

يتم	تفعيلها	عند	غلق	الباب
PHOTO 1

Photocell h = 50
يتم	تفعيلها	عند	غلق	وفتح	الباب

 PHOTO 1 II
خلية	ضوئية	ع	=	50

يتم	تفعيلها	عند	غلق	وفتح	الباب

FOTO 2
 يتم	تفعيلها	عند	فتح	الباب

  
 FOTO 2 II

 يتم	تفعيل	الخلية	الضوئية	عند	فتح	الباب

FOTO 3
التكوين المرفوض  

7.3.3( الخاليا الضوئية 
-Blu "باستخدام	نوع	خاص	من	لوحات	االرتباطات،	يستطيع	المستخدم	عن	طريق	نظام	

BUS"	تمكين	وحدة	التحكم	من	التعرف	على	الخاليا	الضوئية	وتخصيصهم	باستخدام	وظيفة	
الكشف	الصحيحة.	يجب	إجراء	عملية	تعيين	العنوان	لكل	من	TX	وRX	)ضبط	لوحات	

االرتباط	في	نفس	االتجاه(	والتأكد	من	عدم	وجود	أزواج	أخرى	من	الخاليا	الضوئية	لها	نفس	
العنوان.		

يمكن	تركيب	الخاليا	الضوئية	كما	هو	موضح	في	الشكل	44	عند	القيام	بأتمتة	األبواب	
المقطعية	أو	األبواب	العلوية	غير	البارزة.	ارجع	إلى	الشكل	45	عند	أتمتة	األبواب	العلوية	

البارزة.	تستخدم	الخلية	الضوئية	2	والخلية	الضوئية	2II	ف	بالتركيبات	الخاصة	التي	تتطلب	
الحماية	الكاملة	لألتمتة،	وكذلك	أثناء	الفتح.	بعد	تركيب	أو	إزالة	الخاليا	الضوئية،	يجب	تنفيذ	

مرحلة	التعرف	على	األجهزة	في	وحدة	التحكم	كما	هو	مبين	في	الفقرة	"	7.3.4	التعرف	على	
األجهزة	األخرى".

! في الفئات SN6021 الحد األقصى لمخرج BlueBUS هو وحدتين.

.BlueBUS الحد األقصى هو 6 وحدات؛ زوج واحد من الخاليا الضوئية المتصاص الطاقة مساوية لوحدة SN6041و SN6031 في الفئات

4445

جدول رقم 21:  تجميع الخاليا الضوئية
لوحات االرتباطات لوحات االرتباطاتالخاليا الضوئية  الخاليا الضوئية 
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AR
7.3.4( التعرف على األجهزة األخرى 

عادة	ما	يتم	التعرف	على	األجهزة	األخرى	المتصلة	بكل	من	BlueBUS	ومنافذ	إدخال	STOP	أثناء	مرحلة	التركيب.	وعلى	أية	حال،	في	حال	ما	تم	إضافة	أو	إزالة	أجهزة،	يمكن	تكرار	
عملية	التعرف	مرة	أخرى	كما	يلي:	

اضغط	على	مفتاح	]▲[ و	]Set[ واستمر	في	الضغط،	لمدة	3	ثواني   	.1 
  

اترك	المفاتيح	عندما	يبدأ	مصباح	البيان	رقم	L1	وL2	في	الوميض،	بسرعة	)بعد	ما	يقرب	من	3	ثواني(	 	.2
L2  L1   

انتظر	لبضع	ثواني	حتى	تتمكن	وحدة	التحكم	من	إنهاء	التعرف	على	األجهزة.	 	.3 
  

عند	اكتمال	مرحلة	التعرف	على	األجهزة،	يتوقف	مصباح	البيان	رقم	L1	وL2	عن	الوميض،	ويجب	أن	يظل	مصباح	بيان	STOP	مضاء،	بينما 	.4
L1          L2 يضيء	كل	من	مصباح	البيان	رقم	L1	وL4	وفًقا	لحالة	تشغيل	أو	إيقاف	تشيل	الوظائف	ذات	الصلة.	 	

! بعد إضافة أو إزالة أي أجهزة، يجب اختبار نظام األتمتة مرة أخرى وفًقا للتوجيه المتضمن في الفقرة 5.1 "االختبار".

مثال جدول رقم 22: التعرف على األجهزة األخرى 

SET

SET

7.4.1( وظيفة "الفتح الدائم"
وظيفة	"الفتح	الدائم"	هي	وحدة	تحكم	ُتمكن	المستخدم	من	التحكم	في	حركة	الفتح	عند	

استمرار	أمر	"StepbyStep"	ألكثر	من	3	ثواني.	يمكن	االستفادة	من	ذلك	في	توصيل	
موصل	المؤقت	إلى	الوحدة	الطرفية	"StepbyStep"	للحفاظ	على	الباب	مفتوح	لمدة	

زمنية	معينة،	على	سبيل	المثال.	تأتي	هذه	الخاصية	المتميزة	مع	أي	نوع	من	منافذ	البرمجة	
"StepbyStep".	ًيرجى	الرجوع	إلى	مؤشر	"وظيفة	StepbyStep"	في	الجدول	رقم	17.

7.4.2( وظيفة "التحرك في أي اتجاه" 
في	حالة	عدم	عمل	أحد	أجهزة	األمان	بالشكل	المالئم	أو	غير	مستخدم،	يظل	من	الممكن	توجيه	

أمر	وتحريك	الباب	من	وضع	"Man present".	ُيرجى	الرجوع	إلى	فقرة	"التحكم	في	
أجهزة	األمان	المعطلة"	في	النشرة	الداخلية	المرفقة	"تعليمات	وتحذيرات	المستخدمين	الخاصة	

بمحرك	التروس	SPIN"	للمزيد	من	المعلومات.

7.4( الوظائف الخاصة

7.5 التوصيل لألجهزة األخرى
إذا	احتاج	المستخدم	إلى	أجهزة	تلقيم	خارجية	مثل	جهاز	قراءة	التقارب	لبطاقات	جهاز	
االرسال	واالستجابة	أو	ضوء	اإلضاءة	لمبدل	انتقائي	يعمل	بمفتاح،	يمكن	االستفادة	من	

المصدر	الكهربي	كما	هو	موضح	بالشكل	46.	فرق	الجهد	للمصدر	الكهربي	هو	24	فولت	
للتيار	المباشر	%30 + %50	مع	حد	أقصى	لشدة	التيار	100	ميجا	أمبير.

46
+                    -

24Vcc
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7.7.1( إشارات األضواء الوامضة والتنبيهية
إذا	تم	برمجة	مخرج	"FLASH"	وتم	توصيل	ضوء	وامض،	من	المفترض	أن	يومض	كل	ثانية	واحدة	خالل	الحركة،	وفي	حال	حدوث	شيء	ما	خاطئ،	تتكرر	األضواء	الوامضة،	بحيث	

يومض	الضوء	مرتين	مع	التوقف	لثانية	واحدة	ثم	معاودة	الوميض	لمرتين	وهكذا.	تعطي	األضواء	التنبيهية	نفس	اإلشارات	التشخيصية.

جدول رقم FLASH :24 إشارات الضوء الوامض

7.6( التعرف على المشكالت وحلها
يحتوي	الجدول	التالي	على	التعليمات	الالزمة	للمساعدة	في	حل	األعطال	أو	األخطاء	التي	قد	

تحدث	خالل	مرحلة	التركيب	أو	في	حالة	حدوث	ُعطل	في	التشغيل.

7.7( التشخيص واإلشارات
تعطي	بعض	األجهزة	إشارات	خاصة،	والتي	تسمح	لك	بالتعرف	على	حالة	التشغيل	أو	

األعطال	المحتملة

47

جدول رقم 23: التعرف على المشكالت وحلها
األسباب المحتملة والحلول الممكنة األعراض  

توقف	جهاز	اإلرسال	الالسلكي	عن	التحكم	في	الباب،	وال	يضيء	
مصباح	البيان	الموجود	به.

توقف	جهاز	اإلرسال	الالسلكي	عن	التحكم	في	الباب،	ولكن	
يضيء	مصباح	البيان	الموجود	به.

فشل	المستخدم	في	التحكم	في	حركة	الباب،	وعدم	قدرة	مصباح	
بيان	"BLUEBUS"	على	الوميض.

فشل	الباب	في	بدء	الحركة	والضوء	الوماض	متوقف	عن	العمل.

لم	تبدأ	الحركة	ويومض	الضوء	الوماض	عدة	مرات.
 تبدأ	الحركة	ولكن	سرعان	ما	يتبعها	تشغيل	عكسي	قصير.	

 "FLASH"	بمخرج	المتصل	الجهاز	ولكن	بالفعل	الباب	تحرك
ال	يعمل.	

تأكد	من	عدم	نفاذ	بطاريات	جهاز	اإلرسال،	واستبدلهم	إن	لزم	األمر.

تأكد	من	حفظ	اإلرسال	بشكل	صحيح	في	جهاز	االستقبال.

تأكد	من	أن	المصدر	الكهربائي	الذي	يمد	SPIN	بالطاقة،	يمده	بتيار	230	فولت.	تأكد	من	عدم	انفجار	أي	صمامات	
كهربائية.	حدد	سبب	اإلخفاق	إن	لزم	األمر،	وقم	باستبدال	الصمامات	بأخرى	مطابقة.

تأكد	من	تلقي	األمر	بالفعل.	إذا	وصل	األمر	إلى	منفذ	اإلدخال	)STEP- By-STEP(،	يجب	أن	يضيء	مصباح	
البيان	الخاص	بهذا	المنفذ،	وإذا	كنت	تستخدم	جهاز	اإلرسال،	يجب	أن	يومض	مصباح	بيان	"BlueBus"	مرتين	

بسرعة.
قم	بعد	عدد	مرات	الوميض	وتحقق	من	القيم	المقابلة	الواردة	في	الجدول	رقم	24.

قد	تكون	القوة	المحدد	أقل	من	الالزمة	لتحريك	الباب.	تأكد	من	عدم	وجود	أي	عوائق	تعيق	حركة	الباب،	وقم	بزيادة	
القوة	إن	لزم	األمر.

تأكد	من	أن	الجهاز	المتصل	بمخرج	"FLASH"	مبرمج	كما	هو.	عند	تشغيل	الجهاز	تأكد	من	وجود	جهد	كهربي	
بطرف	الجهاز،	وفي	حالة	وجوده،	تصبح	المشكلة	في	هذه	الحالة	بسبب	الجهاز،	قم	باستبدال	الجهاز	بأخر	له	نفس	

المواصفات،	وإذا	لم	يكن	هناك	جهد	كهربي،	إذن	يوجد	حمل	زائد	على	المخرج.	تأكد	من	عدم	حدث	تماس	كهربائي	
بالكابل.

F2

F1

اإلجراءالسببومضات سريعة

1	ومضة		توقف	مؤقت	1	ثانية	
خطأ	1BlueBus	ومضة

عند	بداية	حركة	الباب،	ال	تتجاوب	األجهزة	المتصلة	بـ	"BLUEBUS"،	بتلك	التي	تم	التعرف	عليها	أثناء	
عملية	التعريف.	قد	يكون	جهاز	أو	أكثر	معيب،	تحقق	من	ذلك.	وإن	لزم	األمر،	قم	باستبدالهم،	وفي	حالة	إجراء	

التعديالت،	كرر	عملية	التعريف	مرة	أخرى	)7-3-4	التعرف	على	األجهزة	األخرى(.

2	ومضة		توقف	مؤقت	1	ثانية	
عند	بداية	حركة	الباب،	ال	تتمكن	خلية	ضوئية	أو	أكثر	من	أداء	عملها،	لذلك	تحقق	من	عدم	وجود	عوائق.	تشغيل	خلية	ضوئية2	ومضة

ويعتبر	هذا	أمر	طبيعي	عند	وجود	عوائق	تعيق	الحركة.

3ومضة		توقف	مؤقت	1	ثانية	
أثناء	الحركة،	تعرض	الباب	الحتكاك	شديد،	حدد	السبب.تفعيل	عمل	جهاز	حد	"قوة	المحرك".3	ومضة

4	ومضة		توقف	مؤقت	1	ثانية	
تم	تفعيل	منفذ	إدخال	STOP	أثناء	الحركة،	حدد	السببتفعيل	منفذ	إدخال	4STOP	ومضة

5	ومضة		توقف	مؤقت	1	ثانية	
5	ومضة

خطأ	في	الُمعلمات	الداخلية	لوحدة	التحكم	
اإللكترونية.

انتظر	لمدة	30	ثانية	على	األقل،	ثم	حاول	إعطاء	أمر	مرة	أخرى.	إذا	لم	يحدث	شيء،	عندها	يكون	هناك	عيب	
خطير	ويجب	استبدال	البطاقة	اإللكترونية.

6	ومضة		توقف	مؤقت	1	ثانية	
6	ومضة

تم	تخطي	الحد	األقصى	للحركة	في	
انتظر	لبضعة	ثواني	حتى	ينخفض	الحد	الظاهر	على	جهاز	التحديد	عن	الحد	األقصى	المسموح	به.الساعة.

7	ومضة		توقف	مؤقت	1	ثانية	
7	ومضة

يوجد	خطأ	في	الدوائر	الكهربائية	
الداخلية.

قم	بفصل	كافة	الدوائر	الكهربائية	لعدة	ثواني،	ثم	حاول	إعطاء	األمر	مرة	أخرى.	إذا	لم	يحدث	شيء،	قد	يكون	
هناك	عطل	خطير	بالبطاقة	اإللكترونية	أو	توصيالت	المحرك.	افحص	واستبدل	كما	تقتضي	الضرورة.
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AR
7.7.2( اإلشارات بوحدة التحكم

يوجد	بوحدة	تحكم	SPIN	مجموعة	من	مصابيح	البيان،	واليت	تعطي	بعض	المؤشرات	
الخاصة	خالل	التشغيل	العادي	وفي	حاالت	حدوث	األعطال.

جدول رقم 25: مصابيح البيان المثبتة على أطراف الوحدة.

48

جدول رقم 26: مصابيح البيان المثبتة على مفاتيح الوحدة.

BLUEBUS اإلجراءالسببمصباح بيان

تأكد	من	وجود	مصدر	للطاقة:	تحقق	إذا	ما	كانت	الصمامات	قد	انفجرت،	وإن	لزم	األمر	حدد	سبب	األعطالإيقاف	التشغيل
القصور	ثم	استبدل	الصمامات	بأخرى	مطابقة.

يوجد	عطل	خطير،	جرب	إيقاف	تشغيل	وحدة	التحكم	لبضعة	ثواني،	استمرار	الحال	على	ذلك	يعني	عطل	خطيرتشغيل
وجود	عطل	ويجب	استبدال	اللوحة	اإللكترونية.

تشغيل	طبيعي	لوحدة	التحكم.كل	شيء	مضبوط1	ومضة	كل	ثانية

هذا	األمر	طبيعي	عند	حدوث	تغيير	في	أحد	المدخالت:	يستخدم	"STEP-By-STEP"	أو	"STOP" تغيرت	حالة	المدخالت2	ومضة	سريعة
أو	تشغيل	الخاليا	الضوئية	أو	جهاز	اإلرسال	الالسلكي

سلسلة	ومضات	تفصلها	توقفات	مؤقتة	
مقابل	إشارة	الضوء	الوامض	أو	التنبيهي.	راجع	جدول	رقم	24متفرقاتلثانية	واحدة

STOP اإلجراءالسببمصباح بيان
افحص	الجهاز	المتصل	بمنفذ	إدخال	STOPتفعيل	منفذ	إدخال	STOPإيقاف	التشغيل

منفذ	إدخال	STOP	نشطكل	شيء	على	ما	يرامتشغيل

STEP- BY-STEP اإلجراءالسببمصباح بيان
منفذ	إدخال	STEP- By-STEP	غير	نشطكل	شيء	مضبوطإيقاف	التشغيل

تفعيل	منفذ	إدخال	-STEP- Byتشغيل
 STEPبالفعل	نشط	STEP- By-STEP	إدخال	بمنفذ	المتصل	الجهاز	كان	إذا	طبيعي	أمر	هذا

L1 البيانمصباح تنبيه
خالل	التشغيل	الطبيعي،	يشير	الجهاز	إلى	أن	"Automatic Closure"	غير	نشطة.إيقاف	التشغيل

يوجد	عطل	خطير،	جرب	إيقاف	تشغيل	وحدة	التحكم	لبضعة	ثواني،	استمرار	الحال	على	ذلك	يعني	وجود	عطل	ويجب	استبدال	اللوحة	اإللكترونية.تشغيل

الوميض
-	برمجة	الوظيفة	قيد	التنفيذ.

-		إذا	كان	هناك	وميض	مع	مصباح	بيان	L2،	هذا	يعني	أنه	يجب	على	المستخدم	إجراء	عملية	"وضعي	اإلغالق	والفتح	للباب"	)يرجى	مراجعة	الفقرة	
4.3	"التعرف	على	األجهزة"(.

L2 البيانمصباح تنبيه
خالل	التشغيل	الطبيعي،	يشير	الجهاز	إلى	أن	"Close after photo"	غير	نشطة.إيقاف	التشغيل

خالل	التشغيل	الطبيعي،	يشير	الجهاز	إلى	أن	"Close after photo"	نشطة.تشغيل

الوميض
-	برمجة	الوظيفة	قيد	التنفيذ.	

-		إذا	كان	هناك	وميض	مع	مصباح	بيان	L2،	هذا	يعني	أنه	يجب	على	المستخدم	إجراء	عملية	"وضعي	اإلغالق	والفتح	للباب"	)يرجى	مراجعة	الفقرة	
4.2	"التعرف	على	األجهزة"(.

L3 البيانمصباح تنبيه
خالل	التشغيل	الطبيعي،	يشير	الجهاز	إلى	"قوة	المحرك"	لألبواب	"الثقيلة".إيقاف	التشغيل

خالل	التشغيل	الطبيعي،	يشير	الجهاز	إلى	"قوة	المحرك"	لألبواب	"الخفيفة".	تشغيل

الوميض
-	برمجة	الوظيفة	قيد	التنفيذ.

-		إذا	كان	هناك	وميض	مع	مصباح	بيان	L4،	هذا	يعني	أنه	يجب	على	المستخدم	إجراء	عملية	"وضعي	اإلغالق	والفتح	للباب"	)يرجى	مراجعة	الفقرة	
4.3	"تعرف	الباب	على	وضعي	الفتح	واإلغالق"(.

L4 البيانمصباح تنبيه
خالل	التشغيل	الطبيعي،	يشير	الجهاز	إلى	أن	"Stand-by"	غير	نشط.إيقاف	التشغيل

خالل	التشغيل	الطبيعي،	يشير	الجهاز	إلى	أن	"Stand-by"	نشط.	تشغيل

الوميض
-	برمجة	الوظيفة	قيد	التنفيذ.

-		إذا	كان	هناك	وميض	مع	مصباح	بيان	L3،	هذا	يعني	أنه	يجب	على	المستخدم	إجراء	عملية	"التعرف	على	طول	الضلفة".	)يرجى	مراجعة	الفقرة	
4.3	"تعرف	الباب	على	وضعي	الفتح	واإلغالق"(.
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7.8( الملحقات
تتوفر	الملحقات	االختيارية	التالية	لـ	SPIN.	برجاء	االطالع	على	كتالوج	المنتجات	من	شركة	).Nice s.p.a(	للحصول	على	معلومات	بخصوص	مجموعة	الملحقات	بالكامل.

SN6041و SN6031 بالنسبة إلى
بطارية	مؤقتة	PS124	)24	فولت(	-	1.2	أمبير/ساعة	مع	شاحن	بطارية	مدمج 	•

SN6041و SN6031 بالنسبة إلى
جهاز	استقبال	SMXI o SMXIS	عند	تردد	433.92	ميجاهرتز،	مزود	بالتقنية	التشفير	الرقمي	للكود	الدوار. 	•

 SN6031 بالنسبة إلى
نتوء	توجيه	مفرد	طولي	)3	م(	SNA5	مغلف	بالصلب	المجلفن	سير	التشغيل	مع	4	مقحمات	حديدية. 	•

SN6041و SN6031 بالنسبة إلى
نتوء	توجيه	مزدوج	طولي	4	م	)3	م	+	1	م(	SNA6	مغلف	بالصلب	المجلفن	سير	التشغيل	مع	6	مقحمات	حديدية. 	•

متوفر لكافة األنواع
SPA2	لإلفالت	الميكانيكي	مع	سلك	معدني.	لالستخدام	مع	النظم	التي	تعتبر	الباب	المؤتمت	نقطة	وصول	فقط. 	•

متوفر لكافة األنواع
SPA5	ذراع	متقلب.	يلزم	حين	يكون	الباب	المطلوب	أتمتته	زنبركي	أو	علوي	الطراز.	 	•

4950

5152
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AR تسعى	شركة	)Nice S.p.a(	لتحسين	منتجاتها	على	الدوام،	لذلك	تحتفظ	بالحق	في	تعديل	المواصفات	الفنية	لمنتجاتها	في	أي	وقت	ودون	سابق	إخطار،	وفي	جميع	األحوال،	يضمن	الُمصنع	
وظائف	تلك	المنتجات	ومالئمتها	لألغراض	المخصصة	لها.	وتشير	كافة	المواصفات	الفنية	إلى	درجة	حرارة	للغرفة	20	درجة	مئوية	)5±	درجة	مئوية(.

8( المواصفات الفنية

SPIN :المواصفات الفنية
SN6021SN6031SN6041الطراز

محرك	التروس	الكهروميكانيكي	لحركة	أبواب	المرآب	لألغراض	السكنية،	يأتي	مع	وحدة	تحكم	إلكترونية.النوع

قطر	9.5	مم،	28	سن،	لنتوءات	التوجيه	SNA5	وSNA6،	ونتوءات	التوجيه	المرفقة	مع	SPIN20KCE	وSPIN30	وترس	صغير

 11.7	نيوتن/مقوة	الدفع	القصوى	)مقابل	للقوة	الالزمة	لبدء	حركة	الضلفة(
)650	نيوتن(

 14.07	نيوتن/م
)800	نيوتن(

 18	نيوتن/م
)1000	نيوتن(

عزم	الدوران	األسمي	)مقابل	للقوة	الالزمة	للحفاظ	على	حركة	
الضلفة(

 5.58	نيوتن/م
)345	نيوتن(

 7.65	نيوتن/م
)485	نيوتن(

 9	نيوتن/م
)560	نيوتن(

السرعة	في	ظل	عدم	وجود	حمل	
)مقابلة	في	حالة	برمجة	"السرعة	العالية"(

 106	دورة/	دقيقة	
)0.20	م/ثانية(

ُتمكن	وحدة	التحكم	من	برمجة	4	سرعات	بما	يساوي	تقريًبا	55%-70%-85%-100%

عزم	الدوران	األسمي	)القيمة	المقابلة	في	حالة	برمجة	
"السرعة	العالية"(

 53	دورة/	دقيقة
)0.08	م/ثانية(

50	دورة	يومًيا	)تسمح	وحدة	التحكم	بالحد	األقصى	الموضح	في	الجدول	رقم	4	و5(.الحد	األقصى	للتردد	لدورات	التشغيل.

3	دقائق	)تضع	وحدة	التحكم	حد	للتشغيل	المستمر	كما	هو	موضح	في	الجدول	رقم	4	و5(.الحد	األقصى	لوقت	التشغيل	المستمر

يستطيع	SPIN	في	العادة	أتمتة	األبواب	العلوية	أو	المقطعية،	والتي	تفي	باألبعاد	المنصوص	عليها	في	الجدول	رقم	3،	حدود	التشغيل
والحدود	في	جدول	رقم	4	و5.

SPIN	طاقة	مصدر
SPIN/V1	طاقة	مصدر

230	فولت	تيار	متردد	)%10±( 60/50	هرتز.

120	فولت	تيار	متردد	)%10±( 60/50	هرتز.

370	وات250	وات250	واتالحد	األقصى	للطاقة	الممتصة

"Stand-By"	وضع	في	المنخفض	وات---االستهالك	2.2	من	واتأقل	2.5	من	أقل

)يلزم	وجود	نظام	تأريض	للسالمة(فئة	العزل

مع	ملحق	PS124مع	ملحق	PS124---مصدر	طاقة	للطوارئ

SPIN	تنبيهي	ضوء
SPIN /V1	تنبيهي	ضوء

BA15	مقبس	وات	21-	فولت	12
BA15	مقبس	وات	21-	فولت	12

E27	مقبس	وات	60-	فولت	230
E27	مقبس	وات	60-	فولت	120

E27	مقبس	وات	60-	فولت	230
E27	مقبس	وات	60-	فولت	120

 
"FLASH"	مخرج

إذا	تمت	برمجته	"SPA	مؤشر	فتح	الباب":	مخرج	لمصباح	24	فولت/	5	وات	بحد	أقصى.
إذا	تمت	برمجته	"ضوء	وامض":	مخرج	لمصباح	وامض	واحد	LUCyB	)12	فولت،	21	وات(،	

وإذا	تمت	برمجته	"قفل	كهربائي":	مخرج	لقفل	كهروميكانيكي	24	فولت	-	10	وات،	
إذا	تمت	برمجته	"حلمة	التصاق":	مخرج	لحلمة	التصاق	كهروميكانيكية	24	فولت	-	10	وات

BLUEBUS	لمخرج	حمل	266أقصى

STOP	إدخال	منفذ	التالمس	طريق	عن	الغلق	أو	أوم،	كيلو	8.2	مقاومة	ذات	"Normally Open"	العادي	التالمس	طريق	عن	للفتح	بالنسبة
)"STOP"	أمر	في	يتسبب	المخزنة	الحالة	في	تغير	)أي	الذاتي	التعريف	على	القدرة	مع	"Normally Closed"	العادي

	بالنسبة	لجهات	االتصال	المفتوحة	عادًة	)يؤدي	غلق	جهة	االتصال	إلى	إصدار	أمر	"خطوة	بخطوة"(ُمدَخل	خطوة	بخطوة

AERIAL	اإلرسال	لهوائي	إدخال	الكابالت.منفذ	من	مماثل	نوع	أي	أو	RG58	لكابل	أوم	52

موصل	"SM"	ألجهزة	االستقبال	SMXI	وSMXIS.جهاز	االستقبال	الالسلكي

4	وظائف	ON-OFF	و4	وظائف	قابلة	للتعديل	)راجع	الجدول	رقم	15	و17(الوظائف	القابلة	للبرمجة

وظائف	التعرف
التعرف	على	األجهزة	المتصلة	بمخرج	BlueBUS.	التعرف	على	نوع	جهاز	"STOP"	)يعمل	بالفتح	عن	طريق	التالمس	
العادي	"Normally Open"	واألجهزة	التي	تعمل	بالغلق	عن	طريق	التالمس	العادي	"Normally Closed"	أو	مقاومة	

8.2	كيلو	أوم.	التعرف	على	وضعي	إغالق	وفتح	الباب	وحساب	نقاط	التباطؤ	والفتح	الجزئي.

20-	درجة	مئوية	حتى	50	درجة	مئويةدرجة	حراة	التشغيل

الاالستخدام	في	وسط	حمضي	أو	ملحي	أو	قابل	لالنفجار

IP40	)يستخدم	داخلًيا	فقط	أو	بداخل	بيئات	محمية(فئة	الحماية

311x327	ع	105 / 4,7	كجم311x327	ع	105 / 3,6	كجماألبعاد/	الوزن
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SMXIS جهاز االستقبال الالسلكي  SMXI المواصفات الفنية:  جهاز االستقبال الالسلكي

SM2 جهاز اإلرسال  FLO2R-S  جهاز اإلرسال المواصفات الفنية 

المواصفات الفنية لنتوء التوجيه

قناتي	استقبال	ألجهزة	التحكم	الالسلكيةالنوع
433.92	ميجا	هرتزالتردد
ترميز	الكود	الدوار	الرقمي	باستخدام	كود	64	بيت،	نوع	SMILOترميز	الكود	الدوار	الرقمي	باستخدام	كود	52	بيت،	نوع	FLORالترميز
2األزرار

12	فولت	تيار	ثابت	مع	بطارية	23	أمبيرمصدر	الطاقة
25	مم	امبيراالمتصاص

عام	واحد،	بناء	على	20	أمر	/اليوم،	كل	منها	يدوم	لمدة	ثانية	واحدة	عند	درجة	20	مئوية	)عند	درجات	الحرارة	المنخفضة	تنخفض	كفاءة	مدة	حياة	البطارية
البطاريات(

100	ميكرو	فولتالطاقة	المشعة
قطر	48	ارتفاع	14	مم/	19	جمX 40 72	ارتفاع	18	مم/	30	جماألبعاد	والوزن

IP40	يستخدم	داخلًيا	فقط	أو	بداخل	بيئات	محميةفئة	الحماية
C ÷ -40°C°85درجة	حرارة	التشغيل

قناة	استقبال	ألجهزة	التحكم	الالسلكيةالنوع
433.92	ميجا	هرتزالتردد
ترميز	الكود	الدوار	الرقمي	باستخدام	كود	64	بيت،	نوع	SMILOترميز	الكود	الدوار	الرقمي	باستخدام	كود	52	بيت،	نوع	FLORالترميز

،FLOR	VERy VR،	مجموعة	وحيدة:	،ERGO	PLANO،	توافق	جهاز	اإلرسال
PLANOTIMESMILO

حتى	256	جهاز	إذا	تم	الحفظ	في	الوضع	Iأجهزة	اإلرسال	المخزنة	في	الذاكرة
52	أوممقاومة	المدخل

أفضل	من	0.5	ميكروفولتالحساسية
من	100	إلى	150	متر.	يختلف	المدى	إذا	كان	هناك	عوائق	بالمكان	أو	تشويش	إلكترو	مغناطيسي،	ويتأثر	بوضع	هوائي	االستقبال.مدى	أجهزة	االستقبال

4	)على	موصل	SM(المخرجات
-10	درجة	مئوية	حتى	55	درجة	مئويةدرجة	حرارة	التشغيل

نتوء	التوجيه	في	SPIN20KCE الطراز
SPIN30وSPIN40	في	التوجيه	نتوءSNA5SNA6

2	قطعة	طولية	من	الحديد	المجلفن1	قطعة	طولية	من	الحديد	المجلفن3	قطع	طولية	من	الحديد	المجلفنالنوع

4.15	م3.15	م3.15	م3.15	مطول	نتوء	التوجيه

35	مم35	مم35	مم35	ممارتفاع	نتوء	التوجيه

3.5	م2.5	م2.5	م2.5	مالشوط	القابل	لالستخدام

8	م6	م6	م6	معرض	السير

10	مم6	مم10	مم6	ممارتفاع	السير

1220	نيوتن730	نيوتن1220	نيوتن730	نيوتنمقاومة	الجر
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مسئول	 من	 اطلب	 األولى،  للمرة  لديك  األتمتة  نظام  استخدام  قبل  	 	•

دليل  لقراءة	 دقائق	 توقف	 متبقية؛	 مخاطر	 أي	 مصدر	 معرفة	 التركيب	
بالدليل	 احتفظ	 التركيب.	 مسئول  قبل  من  إليك  المقدم  المستخدم  تعليمات 
الحق	 مالك	 ألي	 وتسليمه	 االستخدام	 بغرض	 المستقبل	 في	 عليه	 لالطالع	

األتمتة. لنظام	

فاالستخدام	 له؛  تصدرها  التي  األوامر  بأداء  يقوم  نظام  هو  األتمتة  نظام  	 	•
تقوم	 ال	 لذا	 يجعله	خطًرا؛	 قد	 للنظام	 المعقول	 غير	 أو	 المالئم	 غير	
نطاق	 في	 أشياء	 أو	 أو	حيوانات	 أشخاص	 في	وجود	 النظام	 بتشغيل	

لتشغيل. ا

هذه	 والسالمة.	 األمان	 من	 عالي	 مستوى	 اآللي	 النظام	 يضمن	 األطفال:	 	 	•
أو	 أشخاص	 الحركة	حال	وجود	 تمنع	 التي	 بأجهزة	كشف	 مزودة	 األنظمة	
ورغم	 والموثوق.	 اآلمن	 التشغيل	 بذلك	 تضمن	 كي	 الطريق،	 في	 أشياء	

النظام	 من	 بالقرب	 باللعب	 لألطفال	 السماح	 عدم	 من	 بالتأكد	 ينصح	 ذلك،	
أدوات	 ترك	 بعدم	 ينصح	 العرضية	 التشغيل	 مخاطر	 من	 وللحد	 اآللي؛	

ألعاب! ليست  هي  األطفال:	 متناول	 في	 التحكم	

مالئم،	 غير	 بشكل	 يعمل	 اآللي	 النظام	 أن	 إذا	الحظت	 الوظيفي:	 الخلل  	 	•
تحاول	 ال	 يدوًيا.	 النظام	 بحل	 وقم	 النظام	 عن	 الكهربائية	 الطاقة	 بفصل	 قم	
ويمكنك	 للمساعدة؛	 التركيب	 بفني	 اتصل	 بل	 إصالح،	 عمليات	 بأي	 القيام	
محرك	 بعد	حل	 اآللي	 غير	 الباب	 واستخدام	 النظام	 تشغيل	 األثناء	 تلك	 في	

أدناه. كما	هو	موضح	 التروس	

دورية	 لصيانة	 اآللي	 النظام	 يحتاج	 األخرى،	 اآلالت	 جميع	 مثل	 الصيانة:	 	 	•
زمني	 رتب	جدول	 الكامل.	 واألمان	 الحياة	 استمراره	طوال	 لضمان	

 Nice توصي	شركة	 بك.	 الخاص	 التركيب	 فني	 مع	 الدورية	 للصيانة	
المنزلي	 االستخدام	 يحالة	 أشهر	ف	 ستة	 كل	 الصيانة	 فحوصات	 بإجراء	
االستخدام.	 كثافة	 يختلف	حسب	 قد	 الزمني	 الفاصل	 هذه	 ولكن	 العادي،	

الفحوصات،	 تلك	 تنفيذ	 لهم	 المصرح	 هم	 فقط	 المؤهلين	 األشخاص	
واإلصالحات. الصيانة	 وعمليات	

المؤشرات	 أو	ضبط	 برمجته	 أو	 النظام	 في	 تعديل	 عمليات	 بأي	 تقم	 ال	 	 	•
التركيب	 فني	 ذلك:	 فعل	 قادر	على	 أنك	 إذا	شعرت	 بأي	طريقة،	حتى	

النظام. عن	 المسئول	 هو	 بك	 الخاص	

نفذها؛	 الذي	 الشخص	 بمعرفة	 الدورية	 والصيانة	 االختبار	 توثيق	 يجب	 	 	•
النظام. حيازة	صاحب	 في	 الوثائق	 تلك	 تظل	 أن	 يجب	 كما	

دوري	 بشكل	 بها	 القيام	 للمستخدم	 يوصى	 التي	 الوحيدة  الصيانة  عمليات    
التي	 والرواسب	 الفضالت	 وإزالة	 الضوئية	 الخاليا	 زجاج	 بتنظيف	 تتعلق	

نظام  بحل  قم  الباب	 تشغيل	 من	 أي	شخص	 لمنع	 األتمتة.	 نظام	 تعيق	 قد	
مبللة قماش	 قطعة	 استخدم	 أدناه(.	 موضح	 هو	 )كما	 األتمتة 

تفكيكه	 يجب	 األتمتة،	 نظام	 خدمة	 مدة	 انتهاء	 بعد	 المنتج:	 من  التخلص  	 	•
منها	 التخلص	 أو	 الخامات	 تدوير	 إعادة	 ويجب	 مؤهل،	 بواسطة	شخص	

بها. المعمول	 المحلية	 التشريعات	 مع	 يتوافق	 بما	

أي	 مثل	 الباب	 استخدام	 يمكنك	 الكهرباء.  انقطاع  أو  التعطل  حالة  في  	 	•
لعودة	 انتظارك	 أثناء	 )أو	 الفني	 لقدوم	 انتظارك	 أثناء	 إلى	 غير	 باب	

وللقيام	 مؤقتة(.	 ببطاريات	 مزود	 غير	 نظامك	 كان	 إذا	 الكهربي	 التيار	
العملية	 هي	 العملية	 )هذه	 يدوًيا	 التروس	 محرك	 حل	 إلى	 تحتاج	 بذلك	
شركة	 بها(:	صممت	 القيام	 األتمتة	 نظام	 لمستخدم	 ُيسمح	 التي	 الوحيدة	
الحاجة	 بدون	 السهولة،	 غاية	 في	 لجعلها	 بعناية	 العملية	 هذه	 	Nice

بدني.	 أو	أي	مجهود	 أدوات	 الستخدام	أي	

SPIN تعليمات وتحذيرات المستخدمين الخاصة بمحرك التروس
قد	تكون	هذه	التعليمات	مدرجة	ضمن	"تعليمات	وتحذيرات	الستخدام	األتمتة"	والتي	يتحتم	على	مسئول	التركيب	إعطائها	لصاحب	عملية	األتمتة،	ويجب	إدراجها	بواسطتهم.
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الحل اليدوي والحركة اليدوية:	قبل	تنفيذ	هذه	العملية	برجاء	العلم	أنه	يمكنك	تنفيذ	ذلك	فقط	عندما	يكون	الباب	في	وضع	التوقف.

اسحب	سلك	التحرير	ألسفل	حتى	سماع	صوت	تحرير	قطعة	الربط. 	.1
يمكنك	األن	تحريك	الباب	يدوًيا  .2

الستعادة	عملية	األتمتة،	أعد	الباب	إلى	وضعه	األولي	حتى	سماع	صوت	تعشيق	قطعة	الربط. 	.3

التحكم في ظل وجود أجهزة معطلة:	يمكن	التحكم	في	الباب	في	ظل	وجود	
أجهزة	أمان	معطلة.

شغل	جهاز	التحكم	في	الباب	)عن	طريق	جهاز	التحكم	عن	ُبعد	أو	مبدل	 	•
انتقائي	يعمل	بمفتاح	وغير	ذلك(.	إذا	كانت	أجهزة	السالمة	تسمح	بالتشغيل،	

في	هذه	الحالة	سوف	يتم	فتح	وغلق	الباب	بشكل	طبيعي،	وإذا	كان	غير	
ذلك،	سوف	يضئ	الضوء	الوامض	عدد	من	المرات	ولكن	الباب	لن	يبدأ	في	

التحرك	)عدد	مرات	الوميض	تتوقف	على	سبب	عدم	بدء	حركة	الباب(.
في	هذه	الحالة،	شغل	التحكم	مرة	أخرى	خالل	3	ثواني	واتركه	يعمل. 	•

	،"man present"	وضع	في	التحرك	في	الباب	سيبدأ	تقريًبا	ثانيتين	بعد 	•
على	سبيل	المثال،	سوف	يستمر	الباب	في	الحركة	طالما	أن	التحكم	يعمل؛	

وبمجرد	غلق	التحكم	سوف	يتوقف	الباب	عن	الحركة.
ل أجهزة السالمة، يجب إصالحها بأسرع ما يمكن. في حالة تعطِّ

استبدال بطارية جهاز التحكم عن ُبعد:	إذا	كان	التحكم	الالسلكي	-بعد	فترة	من	
الوقت-	ال	يعمل	بشكل	جيد	أو	ال	يعمل	على	اإلطالق،	قد	يكون	السبب	ببساطة	
هو	استنفاذ	البطاريات	)يتوقف	ذلك	على	نوعية	االستخدام،	قد	تستمر	البطاريات	
لعدة	أشهر	أو	لسنة	أو	حتى	أكثر(.	في	هذه	الحالة	سوف	تجد	أن	الضوء	يؤكد	
ُضعف	اإلرسال،	أو	عدم	وصوله،	أو	يصل	لفترة	وجيزة.	قبل	االتصال	بفني	
التركيب	حاول	تغيير	البطاريات	ببطارية	أخرى	من	جهاز	إرسال	أخر	يعمل:	
إذا	كان	سبب	المشكلة	هو	انخفاض	البطارية،	استبدلها	بأخرى	من	نفس	النوع.
إذا	كانت	أجهزة	األمان	معطلة	يجب	إصالح	نظام	األتمتة	في	أسرع	وقًتا	ممكن.

تحذير:	تحتوي	البطاريات	على	مواد	ملوثة	للبيئة:	ال	تتخلص	منها	مع	النفايات	
األخرى	ولكن	استخدم	الطرق	الموضوعة	بواسطة	اللوائح	المحلية

اضغط	على	الغطاء	األبيض	ثم	أدره	وقم	بإزالته. 	.1

استبدال المصباح: قبل	االستمرار،	افصل	المحرك	من	مصدر	الطاقة.

هل أنت راٍض؟	إذا	كنت	ترغب	في	تركيب	نظام	أتمتة	أخر	في	منزلك،	اتصل	بفني	التركيب	القديم	لديك	واستخدم	منتجات	Nice.	سوف	تحصل	على	خدمات	
المتخصصين،	أحدث	المنتجات	المتاحة	في	األسواق،	أعلى	أداء	وأقصى	تكامل	في	النظام.

شكًرا	لك	لقراءة	هذه	التعليمات.	نحن	على	ثقة	تامة	من	رضاك	عن	نظامك	الجديد:	في	حال	وجود	أية	متطلبات	حالية	أو	مستقبلية،	ُيرجى	منك	التواصل	مع	فني	
التركيب	الموثوق	به.	

بالنسبة	لـ	SN6021:	اضغط	على	المصباح	 	.2
 وقم	بإدارته	وإزالته.	ادخل	مصباح	12	فولت/

.BA15	تركيب	ووصلة	وات	21

بالنسبة	لـ	SN6031	وSN6041:	قم	بفك	براغي	  .3
المصباح	الُمعطل.	ادخل	مصباح	230	فولت/

 

.E27	تركيب	ووصلة	وات	60
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