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 !خطارا

 :دیدنبال کن قیمحصول دستورالعمل ها را دق نیکنترل ا یلطفا برا ،یمنیا یبرا
 .باز کردن درب و کالهک راهبند هنگام کار کردن ممنوع است .1
 .است یمحفظه راهبند الزام یبرا نیاتصال به زم .2
 .دییخاطر حاصل فرما نانیمدن اطمآ نییراهبند هنگام پا یبازو ریهرگونه مانع ز  ایاز نبود شخص  .3
 .ستیخودسرانه طول بازو مجاز ن رییتغ شده اند. میتنظ یفنر فنر و طول بازو بدرست لیقبل از تحو .4

گ کنید.هماهن نیلطفا با تکنس ازیدر صورت ن
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 عرفی مختصرم
خرین تکنولوژی طراحی قالب، آمتشاااکریم. این محصاااول از  از این که راهبند بازویی آگساااا را انتخاب کرده اید

ست. بنابراین ک شده ا سیار باال بوده ساخت ریخته گری و بدون طراحی کالچ طراحی  صول ب و به یفیت این مح
میل لنگ استفاده  پارچهکیچرخ دنده و ساختار ن استفاده کرد. این مکانیزم از آتوان در معابر پر تردد از راحتی می

بند را به دنبال یع راهنگهداری راحت و سر  در نتیجه. شودمیکه باعث به راه انداختن سریع و پیوسته بازو  کندمی
 خواهد داشت.

 سرعت موتور و نوع بازو
 )متر( ارتفاع بین بازو و زمین )ثانیه( زمان باز شدن )متر( طول بازو نوع بازو

 بازو تلسکوپی
6 ≥ L  >4.5 6 

H = 0.8 

4.5 ≥ L  >3 3 

 درجه 90 بازو مفصلی
5 ≥ L  >3 6 

3 ≥ L  3 

 درجه 180بازو مفصلی 
5 ≥ L  >3 6 

3 ≥ L  3 
 L 6 H = 0.9  ≤ 4.5 بازو حصاری)فنسی( دو ردیفه

 L 6 H = 1.5  ≤ 4 )فنسی( سه ردیفه بازو حصاری

 امکانات و کارکرد
باز کنید. زمانی که راهبند را روشاان بازو راهبند را با دسااته زیر موتور هنگامی که راهبند خاموش اساات  .1

 .شودمیکنید، بصورت خودکار تنظیم 
 .شودمیمیل لنگ و شافت انجام  با انتقال موتور توسط حرکت بازو راهبند .2
 ریموت کنترل برای کنترل راهبند. .3
با مانع)تنها برای راهبندی که از دساااتگاه رله هوشااامند اندازه گیری بازو  معکوس خودکار هنگام برخورد .4

 (کندمیجریان استفاده 
 )نیاز به نصب دستگاه فوتوسل( امکان نصب فوتوسل یا چشمی خطی روی این راهبند وجود دارد. .5
 )نیاز به نصب لوپ دیتکتور( امکان نصب لوپ دیتکتور روی این راهبند وجود دارد. .6
فرمان بدون  بایستمیخوبی قابلیت اتصال به سیستم های پارکینگ هوشمند را دارد. ) این راهبند به  .7

 ولتاژ باشد(
 باشد( آمپر 10کم تر از  بایستمیرابط برای چراغ راهنمایی و خروجی بدون ولتاژ )چراغ راهنمایی  .8
 (COM ،NC ،NO)خروجی  ارائه سیگنال وضعیت محدود برای سیستم های هوشمند پارک خودرو .9
 فرضیات کارخانه برای این عملکرد( ثانیه، 30ثانیه تا  3)قابل تنظیم از  بسته شدن خودکار .10
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 داده های فنی
 هرتز 60ولت،  110هرتز یا  50ولت،  220 ولتاژ کاری: .1
 وات  200قدرت نامی: .2
 گرادانتیدرجه س +80تا  - 35)موتور و تابلوی کنترل(: دمای قابل کار .3
 RH %90≥ :رطوبت .4
نتن گیرنده تا آمتر در فضای باز در صورتی که  100تا متر و در شرایط مناسب  30 تا :کنترل فاصله ریموت .5

 انتها باز باشد.

 ساختار مکانیکی

 1 شکل 
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 جهت نصب فیتعر
 مشخص نمایید. ریز  یشکل ها همانندقبل از سفارش دستگاه، لطفا چپ گرد یا راستگرد بودن را 

 

 2شکل 

 

 3شکل 
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 مینصب و تنظ

 یکیقسمت مکان میو تنظ نصب

صات مکان انتخاب کن .1 شخ سب راهبند را با توجه به م سپس اطاقک راهبند را با رول  دیلطفا نوع منا و 
 (3)شکل  .دیبولت نصب کن

 نصب بازو راهبند .2
 . بازو کاور نگهدارنده استفاده از گهدارنده بازو بااتصال بازو به ن یبرا M12*70 چیعدد پ 2استفاده از  با

 4 شکل

 و نصب فنر میانتخاب، تنظ
 .دیرا دنبال کن ریلطفا عملکرد ز  شتریب میتنظ یشده است. برا میتنظ یبه خوب لیراهبند قبل از تحو تیگ .1

  .دییحاصل فرما نانیاطم ماتیتنظ نیلطفا از قطع بودن برق قبل از ا :اخطار
 ییبرداشتن کاور باال .2

 (.6)همانند شکل  آوریددر  یلطفا بازو راهبند را به حالت عمود ییاز برداشتن کاور باال قبل
 .(5)همانند شکل  ییبرداشتن کاور باال یچگونگ

 دینگهدارنده بازو قرار دارد را باز کن ریکه ز  ییکاور باال یرو چیدو پ. 
 دیدرون درب اتاقک را باز کن چیو دو پ دیدرب اطاقک را باز کن. 
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  دیرا جدا کن ییکاور باال 

 

5شکل   

6شکل   
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 فنر صیتشخ .3
 هر فنر با توجه به رنگ در جدول زیر آمده است:کشش فنر قابل تنظیم است. ضخامت 

 رنگ فنر )میلیمتر( ضخامت بخش
 قرمز 4.5 1
 بیآ 5.5 2
 سبز 6.0 3
 زرد 6.5 4

 انتخاب فنر جدول .4

 نوع بازو
 انتخاب فنر )متر( طول بازو

 قطر ) میلیمتر( میلیمتر 100 * 45 * 1ابعاد بازو  

 بازو تلسکوپی

6 ≥ L  >5 5.5  +4.5 
5 > L ≥ 4.5 6 

4.5 > L ≥ 3.5 5.5 
3.5 > L ≥ 2.5 4.5 

 بازو تلسکوپی با الستیک

6 ≥ L  >5 6.5  +4.5 
5 ≥ L ≥ 4.5 5.5 +4.5 

4.5 > L > 4 6 
4 ≥ L ≥ 3.5 4.5  +4.5 
5 ≥ L  >3.5 5.5 

 بازو مفصلی
6 ≥ L  >5 6.5  +4.5 
5 ≥ L  >4 5.5  +4.5 
4 ≥ L ≥ 3 4.5  +4.5 

بازو حصاری )فنسی( دو 
 ردیفه

5 ≥L  6.5  +6.5 
5 > L  >4 6.5  +5.5 
4 ≥ L ≥ 3 6.5  +4.5 

بازو حصاری )فنسی( سه 
 ردیفه

4 ≥ L  >3 6.5  +5.5 
3 ≥ L ≥ 2 5.5  +4.5 

قبل از  نکهیا لیبدل د،یفنر را نامتوازن نکن ای دینده ریی( را تغشیافزا ای)کاهش  لطفا طول بازو و وزن بازو :اخطار
کردن انتخاب  میتنظ یبرا دیفنر مناساااب جد کیشاااده اسااات. در صاااورت الزام لطفا  میتنظ یبه خوب لیتحو

و در صورت لرزش بازو در هنگام  دی، فنر را محکم کنآمدن نییدر صورت لرزش بازو در هنگام پا :می.)نحوه تنظدیکن
 .(دیکن آزادباال رفتن، فنر را 
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 فنر میو تنظ ینصب و جداساز  .5
 است: ریبه شرح ز  مراحل

 دینگه دار  یبازو را در حالت عمود. 
 یها چیو پ دیکن آزادمحکم کننده فنر را  یمهره ها M8*140  دیچار الن( باز کنآ) یچار شش ضلعآرا با. 
  کنیدفنر را جدا  

 تعادل بازو میتنظ .6
 تست کرده و سپس بازو را توسط قطعه ثابت و متحرک به  یو عمود یدر ابتدا طول بازو را در حالت افق

 .دییکننده بازو را ثابت نما کسیف یها چیو توسط پ دیکن میتنظ ازیاندازه مورد ن
 ضع ساس و ستفاده کن میتنظ یبرا M8*140 چیحرکت بازو از پ تیبر ا سب بازو ا  میتنظ چیانقدر پ دیمنا

 .مناسب حرکت بازو برسد تیتا به وضع دیبده رییفنر را تغ
 دیکن میتعادل بهتر تنظ یبرا گریکدیبا دو عدد فنر لطفا فنر ها را همزمان با  ییراهبند بازو یبرا. 
 (8)با توجه به شکل  ل کنیدمراحل زیر را دنبا آمدن نییپا ایبازو هنگام باال رفتن  یدر صورت لرزش جد. 

  ت:اس ریبه شرح ز  مینحوه تنظ
محکم اساات لطفا فنر را  یلیمعناساات که فنر خ نیبلرزد به ا یبازو در هنگام باال رفتن به صااورت جد اگر

س نیبلرزد به ا یبطور جد آمدن نییو اگر بازو در هنگام پا دیکن آزاد ست که فنر ب ست لطفا  آزاد اریمعنا ا
 .دیفنر را محکم کن

 بازو  نکهی. بعد از ادیکن آزادساافت کننده را  یها لطفا ابتدا مهره ها چیپ میتعادل فنر با تنظ میقبل از تنظ
 .دیمتعادل شد مهره ها را محکم ببند یبه درست

7شکل   
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 (9)با توجه به شکل  یافق ای یعمود مینحوه درست تنظ 

  :یبازو در حالت افق هیزاو میتنظ
ست دک یهنگام شن ا شانگر حد باال رو  UP سپس دکمه د،یرا نگه دار  SETمه که ن

 DOWN دکمه ای درجه اساات( 90 یباال هی)اگر که زاو دیکنترل را فشااار ده موتیر 
شار ده موتیر  ست(. 90کمتر از  هی)اگر که زاو دیکنترل را ف  نیب میتنظ زاویه درجه ا
 .شودمیم انجام یتنظ  SETبا رها کردن دکمه درجه است. 10تا  0

 :یبازو در حالت عمود هیزاو میتنظ
 UP سپس دکمه دیرا نگه دار  SETمه است دک روشن نییکه نشانگر حد پا یهنگام

 DOWN دکمه ایدرجه اساات(  0کمتر از  هی)اگر که زاو دیکنترل را فشااار ده موتیر 
  SET با رها کردن دکمه هساات.ه درج 20تا  0 نیبزاویه درجه اساات(.  0تر از  شیب هی) اگر که زاو دیکنترل را فشااار ده موتیر 

 .شودمیانجام  ماتیتنظ

 میدرجه تنظ ی. تعداد دفعات درخشااش به معنادی(، خواهد درخشااEDL 1) ماتیدر تنظ موتیر  stop : هنگام فشااردن دکمهنکته
 .بازواست

 نمودار برق یو دستور العمل ها حاتیتوض
. اتصال برق و اتصال دینده ریین را تغآ یانجام شده اند و لطفا بطور تصادف لیقبل از تحو یکیاتصاالت الکتر  تمام
 انجام شود. بایستمی نیبه زم

 :)از چپ به راست( است ریبه شرح ز  یعملکرد و رابط اصل یبرا آموزشو  حاتیتوض

9شکل   
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 سااتمی( اساات ساانییحد پا ایرله حد باال ) یخروج یرابط برا نی: ایخروج نییحد پا ایرابط رله حد باال  .1
 .ردیرابط بگ نیحالت بازو را از ا گنالیس تواندمی

فوتوسل  یرا برا ( آمپر 1برق ) کم تر از  تواندمیولت است و  DC 12 برق یخروج یدو رابط سمت چپ برا .2
هستند.  COM و تکتوریلوپ د گنالیس یورود، فوتوسل گنالیس یسه رابط سمت راست ورود .فراهم کند

 یورود گنالیبه ساا را فوتوساال رندهیدر قساامت گ COM و NO بدون ولتاژ گنالیساانصااب چشاامی برای 
سکنیددر کنترل برد متصل  COM فوتوسل و رابط قسمت لوپ  یدر خروج COM و NO بدون ولتاژ گنالی. 

 .کنیددر کنترل برد متصل  COM و اتصال  تکتوریلوپ د یورود گنالیس را به تکتورید
و  نییفرمان باال، پا تواندمیبدون ولتاژ اسااات و  یورود گنالیسااا کیرابط  نیا کنترل پنل: یرابط ورود .3

ستوپ راهبند را مد س یرابط برا نیاز ا توانندمیکاربران  کند. تیر یا صال  س IC ستمیات ، RFIDستمیکارت، 
ستفاده کنند. همچن نگیپارک ستمیسو  پالک خوان یخروج ستارت را برا یشصت تواندمی نیهوشمند ا  یا

 د.نمی باش NOفرمان ها در این کامکتور مامی ت .کنترل راهبند استفاده کنند
به  بایستمی ”COM“ کند.برق خروجی ندارد و هماهنند سوئیچ عمل میرابط  نی: اسبزرابط چراغ قرمز و  .4

چراغ قرمز به  یبازو به حالت افق آمدن نییهنگام پا چراغ قرمز و ساابز متصاال شااود. درگاه برق مربوط به
ش صورت عموددهدمیادامه  دنیدرخ ش ی. هنگام باال رفتن بازو و قرار گرفتن ب سبز به درخ ادامه  نیچراغ 

 .قرمز و سبز بطور متفاوت روشن خواهند بود یرفتن بازو چراغ ها نیی. هنگام باال و پادهدمی
 عملکرد میتنظ .5

 چییسو پید ماتیتنظ 

 
 )باز شود ریبهتر است عملکرد ضربه گ یا هیثان 3 ییراهبند بازو یبرا)

 باال هیزاو میتنظ 

 
 کیبسته شدن اتومات ماتیتنظ 

دستگاه سپس  ؛دیرا نگه دار  SET . دکمهدیخاموش کن نیداخل کاب یاتور ینیم دیدستگاه را توسط کل ابتدا
  LEDکه یروشن است عملگر بسته شدن خودکار خاموش است و هنگام LED که ی. هنگامدیروشن کنرا 

زمان بسته شدن  ، مدتLEDچشمک زدن بسته شدن خودکار روشن است. تعداد دفعات  ،است خاموش
 .باشدمیخودکار 

ئیچمیکروسو  
(شمارنده یا انکودر )   
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 3سپس زمان بسته شدن خودکار  دیکنترل( را فشار ده موتی)ر UP  دکمهکردن عملگر بسته شدن خودکار:  روشن
شار دادن دکمهیم هیثان شد که با هر بار ف ضافه  هیثان کیزمان به اندازه  UP با زمان  حداکثر نیو همپن شودمیا

 .باشدمی هیثان 30بسته شدن خودکار 
روشان  LED که ی. هنگامدیرا فشااار ده کنترل( موتی)ر   STOPدکمه کردن عملگر بستتته شتتدن خودکار: خاموش

 .معناست که عملگر بسته شدن خودکار خاموش است نیاست به ا
. تعداد دیراچک کن LED . سااپسدیکنترل را فشااار ده موتیر  DOWN دکمه زمان بستتته شتتدن خودکار: فیتعر 

 .زمان بسته شدن خودکار است یدفعات درخشش به معنا
 .خواهد شد رهیبرنامه ذخSET رها کردن دکمه با
 (دین را رها نکنآ اتیعمل انیو تا پا دیادامه ده SET لطفا به نگه داشتن دکمه ماتیدر هنگام تنظ نکته:)
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 کنترل موتیر هیکد د
 موتیعوض کردن ر  ایبه اضاااافه کردن  ازیانتخاب وجود دارد. اگر ن یکنترل و چند فرکانس برا موتیمدل ر  دو

 :است ریکنترل بود به شرح ز 

 نوع کد لرن .1
 بایبعد از تقر  دیسپس به برق متصل کن دیرا نگه دار  STOP قبل از اتصال برق به راهبند دکمه :اول روش

برنامه  یبه معنا نی. اشااودمیخاموش  دنیمرتبه برق زدن تا درخشاا 4بعد از رندهیگ یها LED هیثان 6
 دیجد یز یبه برنامه ر  ازین نکهیمگر ا دیلطفا دکمه را نگه دار  یر یادگیکامل اسااات.)در هنگام  یساااینو

 باشد.(
به  LED رندهیگ چشمک زدن. دیهمزمان فشار ده هیثان 4کنترل را  موتیر  STOP و UP دکمه :دوم روش
ضع یمعنا ست. در زمان  تیخواندن و شار  ای هیثان 2کنترل را  موتیر  STOP دکمه هیثان 3ا دو مرتبه ف
شمک می 4 رندهیگ یها LED .دیده ست  یکه به معنا زندمرتبه چ ستشدن  کد دهیدر  موتیاگر ر . ا

 .کد دهی نخواهد شدنکند  افتیدر  یمناسب گنالیکنترل س
 .شود خاموش LED که یتا زمان دیکن جادیاتصال کوتاه ا رندهیبودن، در گ: هنگام روشن کردن برنامه پاک

 کسیکنترل کد ف موتیر  .2
 .باشند یکی باستیم موتیر  رندهیکنترل و گ موتیر  یها کد

شماره گ کی ،آوریدرا در  یباتر  دیکنترل را باز کن موتیر  :یسیبرنامه نو یها روش وجود دارد.  ریصفحه 
 از راست به چپ است. ریمس
 است. 1حالت  ییو پرت باال یانیپرت م نیب میلح
 است. 0حالت  ینییو پرت پا یانیپرت م نیب میلح

 است.  10XX0X1Xریعالمت کد ز  است. یحالت خال X حالت
 .(آوریدرا در  یباتر  یسی)اخطار: لطفا قبل از برنامه نو
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 جیرا ینقص و راه حل ها
 :کندنمیاما بازو راهبند حرکت  کندمیموتور کار  .1

 دیو برق را چک کن وزیف. 
 صل  ییویراد رندهیکنترل به گ موتیکه ر  دیچک کن صورت  دیرا چک کن یداخل یباتر  ای .شودمیمت و در 

 .دین را عوض کنآشارژ نداشتن 
 نوسان نداشته باشد ایکه اختالل  دیرا چک کن یولتاژ ورود. 
 دیرا چک کن تکتوریفوتوسل و لوپ د طیشرا. 

 
 :رودمیباال  کیدرجه بطور اتومات 45 هیبه زاو دنیهنگام رس بازو راهبند .2

 ای دیرا چک کن هیثان 6تا  3 چییسو پیلطفا دکمه د انیجر  یر یدر صورت استفاده از رله هوشمند اندازه گ 
 .است یکیبا سرعت راهبند  پیسرعت د نکهیا
 راهبند نصب نشده است یبازو رو. 
 کوتاه است اریطول بازو بس. 

 
 .ستدیا یم آمدن نییپا ایباال  یراهبند بعد از کمبازو  .3

 متصل شده باشد یبه خوب نکودریکه رابط ا دیچک کن. 
 

 .باشدمیخود ن یافق ای یبازو راهبند در حالت کامل عمود .4
 دیکارکرد بازو کانکتور حد بازو را چک کن یچک کردن محدوده  یبرا. 
 شده باشد میخر تنظآتا  یکه به خوب دیچک کن ییباال هیزاو پید. 
 (7.)صفحه دیبازو رابند را چک کن یو عمود یطور حالت افق نیو هم دیاتصال را چک کن لهیم 

 
 .رودمیباال ن یاما به خوب دیآ یم نییپا یبازو راهبند به خوب .5

 دیکن میفنر تعادل را دوباره تنط. 
 

سرعت  میبا تنظ .6 ستفاده از  سرعت  رییاما با تغ کندمیکار  یبه خوب هیثان 6سرعت دوگانه راهبند با ا  3به 
 (یسفارش یافتد.)در مدل ها یموتور از کار م هیثان
 (یسفارش ی.)در مدل هاباشدمی یو افق یدوباره حالت عمود میبه تظ ازیسرعت ن رییدر صورت تغ 
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 اقالم خدمات
 .باشدمی کسالین به مدت آاز بازو  ریراهبند به غ یاجزا یبرا گانیرا سیسرو .1
 .باشدیم ریامکان پذ یو نگهدار  سیمادام العمر در صورت عقد قرارداد سروخدمات  .2
 .پاسخ داده خواهد شد یسواالت فن  .3
 :شوندینم گانیرا سیشامل سرو ریز  طیموارد و شرا .4

 به محصول شده باشد آسیبنکرده و باعث هرگونه  یرویکاربر از دستور العمل ها پ. 
 نبوده باشد یمنیا یمطابق با استاندارد ها اینبوده  داریدر محدوده ولتاژ مجاز پا یبرق ورود. 
  ن آکنترل  ستمیخسارت به س جادیو باعث ا نصب کرده باشد ایکاربر محصول را بصورت اشتباه استفاده

 .شده باشد
 خسارت به محصول شده باشد جادیباعث ا یعیطب یایبال. 
 تمام شده باشد یزمان گارانت. 
  تعهدات ما باشنداقالم خدمات خارج از. 

 ینگهدار
دستگاه  رونیو دستمال مرطوب داخل و ب )دمنده( توسط بلوئر کباری ماه کیهر  د،ینگه دار  زیراهبند را تم .1

 .دیکن زیرا تم
 (یچار کشآ) .دیکن ین بررسآاز محکم بودن  نانیاطم یاتصاالت را هر ماه برا .2
 .دیکن یمرتبه حرکت بررس 30000فنر را بعد از  یارتجاع تیقابل .3
سودگ .4 سو یقطعات با فر سالم تعویضو  دیچک کن ماه یکبار 6ها را هر  چییباال مانند فنر ها و   با قطعات 

 .دیکن
نامساعد  یب و هواآ ای یباتر  یخراب ،کنترل در صورت قرار گرفتن اجسام بزرگ موتیر  آنتن دهیفاصله  .5

 .شودمیکوتاه 
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 محتویات داخل بسته بندی
 مشخصات تعداد کاربرد نام

 M12*70 2 حکم کردن بازوم و واشر فنری و تختپیچ مهره 

  1  بازو رویینگهدارنده 

  1  نگهدارنده پالستیکی بازو
های اتصال دهنده ناودانی 

  2 محکم کننده بازو راهبند به بولت ها

 M16*150 4 محکم کننده اتاقک بولت بزرگرول 

  1 اختیاری پست نگهدارنده

  1 اختیاری فرستنده رادیویی

  2  کلید ها

  2  کنترلریموت 

  1  کتابچه راهنما
 


