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 مقدمه -5-1

هاي درب بازكن اتوماتيك جهت رفاه بيشتر و همچنين با اهداف حفاظتي و امنيتي سيستم

درب ورودي ، درب حياط، ناگون درب ها مانند درب گاراژهاي مختلف بر روي انواع گودر مكان

-نصب و مورد استفاده قرار مي )براي افراد معلول(هاي ساختمان ساختمان و حتي درب اتاق

ها مي توان تنها با فشار دادن شستي روي يك ريموت كنترل از بعد از نصب اين سيستم. گيرد

 بهاي خاصي هنگام عبور و مرور درفاصله مناسب درب را باز و بسته كرد و يا با نصب سنسور

ها را مي توان روي ن سيستمهايي كه ايانواع مختلف درب. باز و بسته كرد ،را به طور اتوماتيك

 : آن نصب كرد به قرار زير است 

ها يك تكه بوده و روي ريلي اين درب) : Sliding Door) (ريلي(هاي كشويي درب •

  .دزيده و به چپ و راست حركت مي كنندر پايين درب لغ

هايي هستند كه به صورت دو لنگه يا تك درب) : Swing Door(هاي لواليي درب •

 .يك لوال حركت افقي دارندگه حول لن

هاي افقي روي ها به صورت تكهاين درب) : Sectional Door(هاي چند تكه درب •

درجه چرخيده  90گيرد و هنگام باز شدن به باال حركت كرده و سپس هم قرار مي

 .به موازات سقف قرار مي گيرند

با حركت  ها به طور يكپارچهاين درب) : Tilt Door(هاي يك تكه چرخان درب •

  .چرخيده و به موازات سقف قرار مي گيرند ،عمودي حول دو نقطه در طرفين

ها با چرخيدن حول يك محور در اين درب) : Roller Door(هاي كركره اي درب •

  )هامانند كركره مغازه. ( باال جمع مي شوند



The image part with relationship ID rId5 was not found in the file.

متفاوت هاي  هايي با مكانيسمسيستم، هابراي باز و بسته كردن انواع مختلف درب

هاي اصلي يك قسمت .باشند ها از نوع الكترومكانيكي ميطراحي شده است ولي اكثر سيستم

  : به صورت زير است، وماتيك با مكانيسم الكترومكانيكيسيستم درب باز كن ات

  موتور الكتريكي -1

  قسمت مكانيكي يا گيربكس -2

  برد الكترونيكي -3

  تجهيزات ايمني -4

  دستيشستي هاي كنترل  -5

  ريموت كنترل - 6

  :هاي فوق مي پردازيماكنون به شرح قسمت

  موتور الكتريكي - 1

. هاي تكفاز استفاده مي شودكن اتوماتيك از موتورهاي در بازدر اكثر موارد براي سيستم

هاي تكفاز با دو سيم رلذا از موتو .راستگرد شدن داشته باشند ،ها بايد قابليت چپگردراين موتو

ها مي سري قرار گرفتن يك خازن با هر كدام از سيم پيچ ه استفاده مي شود كه باپيچ مشاب

سيم از موتور خارج مي شود كه يك سيم به  4معموال . توان جهت حركت موتور را تغيير داد

تمام  .باشديك سيم مشترك مي گردند وسيم ديگر به دو سر خازن وصل مي عنوان ارت و دو

-ها در تواناين موتور. شوندهاي مدار الكترونيكي وصل ميانتها به ترمينالهاي موتور در سيم



- و وزن مورد استفاده قرار مياز نظر اندازه  ،هاي مختلفبراي درب وات 1000وات تا  50هاي 

شود ولي در بقيه موارد يك از دو موتور استفاده مي ،هاي دو لنگهتنها در مورد درب . گيرد

ست كه كار يكسره ا نكته اي كه بايد در مورد كار موتور توجه نمود اين. بود كافي خواهد موتور

لذا بايد از . ها باعث داغ شدن موتور و آسيب ديدن آن مي شوددر اين سيستم و مداوم موتور

  .اجتناب كرد ،بدون وقفه هم درب باز و بسته كردن پشت سر

  قسمت مكانيكي يا گيربكس -2

 ب، لذانيروي يك موتور معمولي تكفاز براي باز و بسته كردن دردليل كافي نبودن ه ب

( معموال براي اين كار از جعبه دنده . را افزايش داد بايد توسط يك سيستم مكانيكي نيروي آن

 بستگي نحوه انتقال آن به درب به نوع درب ،پس از افزايش نيرو. استفاده مي گردد) گيربكس

نيرو توسط يك ) كشويي(هاي ريلي براي درب .ت مي گيردبه روش هاي گوناگون صورو  دارد

منتقل مي  ب،هاي شانه اي نصب شده زير درچرخ دنده از محور محرك مكانيكي به دنده

و )  Tilt Door( هاي يك تكه كه به طور عمودي باز و بسته مي شوند در مورد درب. گردد

هاي يابد و براي دربمه انتقال ميرو توسط زنجير يا تسني)  Sectional( درب هاي تكه اي 

در بعضي از . گرددهايي باز و بسته ميتوسط بازو ،درب) Swing Door( تك لنگه يا دو لنگه 

سيستم گيربكس ) Swing Door(هاي دو لنگه يا تك لنگه هاي ساخته شده براي دربمدل

در باز  ،حركت مهرهعبارت است از يك پيچ حلزوني و مهره متصل به آن كه با چرخش پيچ و 

براي تنظيم هنگام نصب يا در موارد قطع (كه بتوانيم در مواقع لزوم براي اين. و بسته مي شود

در . بايد محور گيربكس را خالص كنيم ،بسته نماييم درب را به صورت دستي باز و) برق

ت اين كار توسط آچار آلن كه در محل مربوطه روي قسم ،بازكن بازويي بهاي درسيستم

-مربوط به درب هايدر سيستم. گيردانجام مي ،شودموتور گيربكس قرار داده و چرخانده مي

 , Tilt(هاي يك تكه چرخان يا چند تكه ركره اي توسط سيم بكسل و در دربهاي ك



Sectional (انجام  ،توسط يك ريسمان آويزان ،كه دستگاه اصلي روي سقف نصب مي شود

اين امر توسط باز كردن  ،هاي كشويي ساخته شده اندبراي درب هايي كهدر سيستم. گيردمي

  .درب كوچك روي دستگاه اصلي توسط يك سويچ انجام مي گيرد

  برد الكترونيكي - 3

- به كار مي رود و محل آن در سيستماين برد جهت كنترل و تنظيم زمان حركت درب  

هاي ريلي روي دستگاه درب اين برد در سيستم ،به عنوان نمونه. كندهاي مختلف فرق مي

  .و در كنار در نصب مي گرددهاي لواليي به صورت جداگانه در يك تابلدرباصلي و در سيستم 

  تجهيزات ايمني - 4

 ،هنگام حركت درب جلوگيري شود براي اينكه از آسيب رسيدن به افراد و وسايل نقليه

هم در صورت عبور فرد يا  ند وبايد از تجهيزاتي استفاده نمود كه هم حركت درب را اعالم ك

معموال براي اين . آن را به نحو مناسب متوقف نمايد يا باز كند ،وسيله اي هنگام حركت درب

  :منظور از تجهيزات زير استفاده مي شود

  )Photo Cell) (Beam Sensor(هاي مادون قرمز سنسور •

داراي دو قسمت جداگانه  ،ها كه اصطالحا چشمي نيز ناميده مي شونداين سنسور

) گيرنده و فرستنده(ها اين سنسور يك جفت از .مي باشند)  RX( و گيرنده ) TX(فرستنده 

. شوندبه روي هم نصب مي رو ب ودر دو طرف در ،در بيرون و يك جفت ديگر در فضاي داخل

كه امكان نصب روي ديوار  يها را در محلسانتي متر مي باشد و آن 25نصب ع حداقل ارتفا

ها به اين صورت است كه طرز كار سنسور .گردند هاي خاصي نصب ميبر روي پايه ،نباشد

-يود گاليم آرسنيد توليد و پخش مينور مادون قرمز را توسط يك د)  TX( دستگاه فرستنده 



ديود  معموال يك. دريافت مي گردد)  RX( اين اشعه توسط يك فتوديود روي گيرنده . كند

LED در صورت عبور . خاموش است ،روي گيرنده قرار دارد كه وقتي اشعه دريافت مي شود

روي گيرنده  LED فرد يا وسيله نقليه اي از بين اين دو قطعه و قطع شدن اشعه عبوري،

هاي رله به مدار كنتاكت .شودميتحريك  ،كه روي گيرنده وجود دارد اي روشن مي شود و رله

برد مي تواند دستور الزم را براي  ،شوند و به اين وسيلهد الكترونيكي متصل ميكنترل روي بر

، طبق تنظيمات انجام گرفته روي بردبر  ،يا باز شدن درب) اگر در حال بسته شدن باشد(توقف 

  .به موتور دستگاه صادر نمايد

  هاي كنترل دستيشستي -5

كه جهت حركت در براي باز  ،بستهها عبارتند از يك شستي باز و يك شستي اين شستي

البته بايد شستي  .و بسته شدن و يا توقف آن در صورت نبود ريموت كنترل استفاده مي شوند

STOP در دسترس نصب كرد تا در مواقع اضطراري براي متوقف كردن و  را در محل مناسب

معموال  STARTشود و شستي در داخل نصب مي STOPشستي . نموداز آن استفاده  ب،در

با (هاي معمولي مي توان آن را باز كرد ببه صورت سوئيچي است و با يك كليد مانند كليد در

  .)كنتاكت باز آن بسته مي شود ،آن جا دادن سوئيچ در محل مربوطه و چرخاندن

  ريموت كنترل - 6

سيستم درب بازكن اتوماتيك معموال از يك فرستنده راديويي  ،براي كنترل از راه دور

بر روي . مي گويند) Remote(ن ريموت كنترل استفاده مي شود كه به آ ،كوچك دستي

ها از آن ببسته كردن يا توقف در شستي هاي فشاري وجود دارد كه براي باز و ،ريموت

 ،راديويي گيرنده روي برد الكترونيكيدستگاه ريموت به همراه آنتن و كارت . گردداستفاده مي

  .اجزاي ارتباط راديويي دستگاه را تشكيل مي دهند


