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كلیات 

دستورالعمل های ایمنی

نصب_محصول_براساس_دستورالعمل_های_حاضر_امكان_مطابقت_آن_را_با_استانداردهای_EN 12453_و_EN 13241-1_فراهم_می_آورد.
هدف_از_دستورالعمل_های_نوشته_شده_در_دفترچه_های_راهنمای_نصب_و_استفاده_از_محصول،_تضمین_الزامات_ایمنی_اشیاء،_اشخاص_و_

استانداردهای_مقرر_است.
در_صورت_عدم_رعایت_این_دستورالعمل_ها،_سامفی_هیچ_گونه_مسئولیتی_در_قبال_بروز_خرابی_های_احتمالی_ندارد.

بدین_وسیله،_سامفی_اعالم_می_دارد_كه_دستگاه_با_الزامات_ضروری_و_سایر_موارد_بخشنامه_EC/1999/5__مطابقت_دارد._گواهی_انطباق_
(Ixengo_L)_.قابل_دسترسی_است_www.somfy.com/ce_محصول_در_آدرس_اینترنتی

محصول_قابل_استفاده_در_اتحادیه_اروپا_و_سوئیس.

هشدار
كلیه_دستورالعمل_ها_را_رعایت_كنید،_زیرا_نصب_نادرست_می_تواند_باعث_بروز_آسیب_های_جدی_شود.

دستورالعمل های ایمنی
قبل_از_نصب_موتور،_بررسی_كنید_قسمت_متحرك_سالم_است،_در_وضعیت_تعادلی_مناسب_قرار_دارد_و_به_درستی_بسته_می_شود.

اطمینان_حاصل_كنید_كه_در_طول_عمل_باز_شدن،_بین_قسمت_های_متحرك_و_قسمت_های_ثابت_مجاور،_نواحی_خطرساز_)له_شدن،_بریده_
شدن،_گیر_كردن(_وجود_نداشته_باشد.

در_قسمت_عقب_هر_لنگه،_در_حالتی_كه_درب_كاماًل_باز_است،_۵۰۰_میلیمتر_فضای_آزاد_رها_كنید.
هر_گونه_سوئیچ_بدون_درپوش_)اینتركام،_سوئیچ_كلیدی_و_غیره(_باید_در_دید_مستقیم_درب،_اما_دور_از_قسمت_های_متحرك_نصب_شود.

سوئیچ_باید_در_ارتفاع_حداقل_۱,۵_متری_نصب_گردد_و_دور_از_دسترس_اشخاص_باشد،_جز_در_حالتی_كه_با_كلید_كار_كند.
بررسی_كنید_موتور_نمی_تواند_با_مانع_در_برگیرنده_درب_عابر_استفاده_شود_)مگر_اینكه_موتور_بتواند_با_باز_بودن_درب_عابر_كار_كند(.

پس_از_نصب،_اطمینان_حاصل_كنید_مكانیزم_به_درستی_تنظیم_شده_است_و_سیستم_حفاظتی_و_كلیه_ابزارهای_خالص_كن_دستی_به_طور_
صحیح_كار_می_كنند.

طی_مراحل_سوراخ_كاری_از_عینك_ایمنی_استفاده_كنید.
Ixengo L_برای_كار_كردن_باید_با_جریان_V - 50 Hz 230__تغذیه_شود._سیم_برق_باید:

_در_نظر_گرفته_شده_باشد • Ixengo L_فقط_برای
_باشد • _1,5 mm2_مقطع_آن_حداقل

_مجهز_باشد • ( 30 mA)_10_(_و_سیستم_حفاظت_دیفرانسیل A_دارای_محافظ_)فیوز_یا_مدار_شكن
به_یك_ابزار_قطع_اتصال_سه_قطبی_مجهز_باشد • 

مطابق_استانداردهای_ایمنی_برق_رایج_نصب_شود. • 
_توصیه_می_شود_دستگاه_به_یك_صاعقه_گیر_)منطبق_با_استاندارد_NF C 61740،_جریان_پسماند_حداكثر__

(kV 2_نصب_شود.
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توصیف محصول
محتویات

8

7

6

1

5 4

3

2

ابعاد

شرحتعدادشماره
فقط موتوركیت

_12۱Ixengo_L_موتور
زبانه_نصب_درب22۱_
واشر_و_خار_فنری32۱_
پایه_نگهدانده_آهنربا_+_2_آهنربا42۱_
زبانه_نصب_ستون52۱_
محور_ارتباط_موتور/زبانه_نصب_ستون62۱_
كلید_خالص_كن7۱۱_
_82۰_Keygo RTS

127

8 91120

90

79

110

50

72,5
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زمینه استفاده

1 m y L y 4 m

P y 400 kg

H y 2 m

نكاتی كه باید قبل از نصب بررسی شوند
بررسی های اولیه

ساختار_درب_به_اندازه_كافی_محكم_است._در_كلیه_موارد،_جك_باید_لنگه_درب_را_به_سمت_یك_نقطه_با_ثبات_تر_حركت_دهد.
درب_باید_به_صورت_دستی_به_راحتی_عمل_كند._شرایط_مكانیكی_سالم_و_تعادل_كامل_آنرا_بررسی_كنید.

متوقف__كننده_های_زمینی_در_هر_دو_نقطه_باز_و_بسته_شدن،_نصب_شدنه_اند._سامفی_توصیه_می_كند_برای_بهتر_نگهداشتن_درب_در_حالت_
باز،_متوقف_كننده_در_قسمت_باز_شدن_نصب_شود.

در_صورت_استفاده_از_درب_موجود،_استهالك_اجزاء_آنرا_بررسی_كنید._در_صورت_لزوم،_قطعات_معیوب_یا_مستهلك_را_تعمیر_و_یا_
تعویض_كنید.

اگر_درب_دارای_قطعه_تقویتی_نیست،_از_صفحه_های_تقویتی_فلزی_برای_نصب_گونیاها_استفاده_كنید.

دستورالعمل های ایمنی
دستورالعمل های ایمنی باید در تمام مدت زمان عملیات نصب رعایت شوند:

زیورآالت_خود_را_هنگام_نصب_باز_كنید_)دستبند،_زنجیر_و_غیره( • 
برای_عملیات_سوراخ_كاری_و_جوشكاری_از_عینك_مخصوص_و_محافظ_های_مناسب_استفاده_كنید. • 

از_ابزار_مناسب_استفاده_كنید • 
قبل_از_پایان_عملیات_نصب،_برق_شهر_یا_باتری_اضطراری_را_وصل_نكنید. • 
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نصب

جدول_مقادیر_مطلوب_A_و_B_برای_زوایای_مختلف_باز_شدن_"α°"_در_جدول_نشان_داده_می_شود.

A  B100110120130140150160170180190200210220230
_130۱۰3۱۰6۱۱۰۱۱2۱۱6۱۱8۱2۱۱23۱26۱24۱۱3۱۰7۱۰399
_140۱۰2۱۰۵۱۰9۱۱۱۱۱3۱۱7۱2۰۱22۱24۱۱9۱۰9۱۰39997
_150۱۰۱۱۰4۱۰8۱۱۰۱۱2۱۱6۱۱8۱2۰۱23۱۱2۱۰۵۱۰۰9694
_160۱۰۰۱۰3۱۰6۱۰9۱۱2۱۱4۱۱7۱۱9۱2۱۱۰6۱۰۱979492
_170۱۰۰۱۰2۱۰۵۱۰8۱۱۱۱۱3۱۱6۱۱8۱۰9۱۰298949۱
_18099۱۰2۱۰4_۱۰7۱۱۰۱۱2۱۱4۱۱7۱۰398949۱
_19098۱۰۱۱۰4۱۰7۱۰9۱۱۱۱۱3۱۰7999۵9۱
_20098۱۰۱۱۰3۱۰6۱۰8۱۱۰۱۱2۱۰۰9۵9۱
_21097۱۰۰۱۰3۱۰۵۱۰7۱۰9۱۰39۵9۱
_22097۱۰۰۱۰2۱۰4۱۰6۱۰89۵9۱
_2309699۱۰۱۱۰4۱۰۵97
_2409699۱۰۱۱۰3۱۰۱9۱
_2509۵98۱۰۰۱۰29۱
_2609۵98۱۰۰92α°

می__توان_از_روی_جدول،_مقادیر_"A"_و_"B"_را_برحسب_درجه_باز_شدن_"α°"_دلخواه_انتخاب_كرد.

شكل_زیر_اندازه_های_تعیین_شده_برای_نصب_را_نشان_می_دهد.

Z
P

C

D

°

F
BX

A

راهنما:
P_اندازه_ها_برای_تعیین_نقطه_نصب_زبانه_:A-B

)805  mm_:مقدار_بین_محوری_نصب_)مقدار_توصیه_شده_:C
X:_فاصله_محور_درب_تا_لبه_ستون

Z:__فاصله_لبه_ستون_تا_محور_گردش_موتور
°α:_زاویه_باز_شدن_درب
P:_زبانه_نصب_به_ستون

D:_طول_لنگه_درب
F:_زبانه_نصب_لنگه_درب.

قرار دادن زبانه نصب ستون
." • α° "_زاویه_باز_شدن_دلخواه_را_تعیین_كنید
_را_روی_درب_اندازه_گیری_كنید. • X_مقدار

_است،_محاسبه_كنید. • Z_= 110 mm_را_با_آگاهی_از_اینكه_B_=_Z_+_X_اندازه
_را_كه_به_طور_قابل_توجهی_با_هم_تشابه_دارند • B_و_A_در_جدول،_اندازه_های__

جهت_رعایت_سرعت_باز_شدن_درب_و_اطمینان_از_درست_بودن_عملكرد_جك،_انتخاب_
كنید._اگر_اندازه_ها_خیلی_با_هم_تفاوت_دارند،_حركت_لنگه_درب_ثابت_نیست_و_نیروی_

كششش_یا_فشار_هنگام_حركت_تغییر_می_كند.

Z = 110

BX

A
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 زبانه را سوراخ و در ستون پیچ كنید.
از زبانه های متناسب با پایه نگهدارنده استفاده كنید.

جهت_نصب_زبانه_ها

P

راستچپ

تذكر:_از_خارهای_فنری_بزرگ_برای_تثبیت_زبانه_P_استفاده_كنید.

مثال
براي_زاويه_باز_شدن_9۰_°:

_را_اندازه_گیری_كنید • X_= 90 mm_مقدار
_را_محاسبه_كنید • B = X + Z =_90 + 110 = 200 mm_مقدار

_استفاده_كنید. اندازه_B =_200_را_در_جدول_وارد_كنید_و_از_یك_اندازه_A =_190_براي_باز_شدن_در_9۰_° •

اگر_اندازه_B_خیلی_زیاد_باشد:
_را_فراهم_می_آورد،_استفاده_كنید_)در_صورتی_ • Z_از_زبانه_های_نصب_قابل_تنظیم_)9014609_یا_9014610(_كه_امكان_تغییر_4_یا_8_مقدار

كه_احتیاج_به_كاهش_یا_افزایش_مقدار_Z_باشد(:_
P9: Z = 215 mm  P1: Z = 77 mm

P10: Z = 225 mm  P2: Z = 90 mm
P11: Z = 235 mm  P3: Z = 110 mm
P12: Z = 250 mm  P4: Z = 150 mm

P5: Z = 150 mm
P6: Z = 165 mm
P7: Z = 190 mm

_ P8: Z = 200 mm

جهت_نصب_زبانه_قابل_تنظیم

راستچپ

_جا_به_جا_كنید_)به_بخش_"حاللت_های_خاص_نصب"_رجوع_كنید( • B_یا_لوالی_درب_را_با_كاهش_فاصله
_را_تثبیت_كنید. • P_زبانه_نصب

P1
P2
P3
P4

Z

P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12 

Z
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حالت های خاص نصب

نصب_در_فرورفتگی_ستون.نصب_در_فرورفتگی_دیوار.

P

E

F

G

H

I

پس_از_تثبیت_زبانه_نصب:
]1[ فاصله_انداز_H را نصب كنید

]2[ محور_جك_را_وارد_كنید_و_حلقه_I را تثبیت كنید.

قرار دادن زبانه نصب لنگه درب  
تذكرات_مهم:_مقدار_ C __(805 mm)،_فاصله_بین_محوری_نصب_دو_زبانه،_را_روی_لنگه_درب_اندازه_گیری_كنید._محور_نصب_زبانه_لنگه_

درب_را_عالمت_بزنید.
]1[  قفل_جك_E_را_باز_كنید.

]2[  به_صورت_موقت،_جك_را_روی_پایه_نگهدارنده_آن_P_قرار_دهید.
]3[  2_آهنربا_را_درون_پایه_نگهدانده_G_قرار_دهید.

]4[  پایه_نگهدانده G را_درون_زبانه_نصب_F_قرار_دهید.
]5[  زبانه_نصب_درب F را_روی_جك E_قرار_دهید.

]6[  با_یك_ابزار_تراز،_افقی_بودن_جك_را_بررسی_كنید.
]7[ زبانه_نصب_لنگه_درب_F را_ثابت_كنید.

_:C ترفند برای رعایت اندازه
قفل_موتور_را_آزاد_كنید_و_و_به_صورت_دستی_مغزی_جك_را_به_نحوی_جا_به_جا_كنید_كه_لبه 

مغزی_در_حدود 165   میلیمتری لبه جك_قرار_گیرد_)به_شكل_كناری_رجوع_كنید(.
165 mm
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متوقف كننده های زمینی درب ها
J

J J

وجود_متوقف_كننده_های_زمینی_J_لنگه_های_درب_را_بررسی_كنید.
استفاده_از_متوقف_كننده_های_زمینی_هنگام_باز_و_بسته_شدن_درب_براي_عملكرد_جك،_اجباری_است._متوقف_كننده_های_زمینی_به_لنگه_

درب_ها_فشار_فیزیكی_وارد_می_كنند_و_مانع_وارد_آمدن_فشارهای_مكانیكی_به_جك_ها_می_شوند_)به_خصوص_هنگام_وزش_باد(.

اتصاالت الكتریكی
اتصاالت_جك_با_كنترل_الكترونیكی_FX 24_را_برای_Ixengo L 24 V_و_FX 230_را_برای_Ixengo L 230 V_برقرار_كنید.

_FX 24_تنظیم_متوقف_كننده_های_انتهای_حركت،_با_درست_قرار_دادن_قسمت_های_انتهایی_حركت_جك،_پس_از_راه_اندازی_كنترل_الكترونیكی
انجام_می_شود.

تذكرات مهم: براي جك V 230 ، به راهنمای الكترونیكی كنترل FX 230 رجوع كنید و زمان كار موتور را تنظیم نمایید.

 FC1 تنظیم انتهای حركت بسته شدن
]1[ پيچ_نصب_K انتهای حركت را شل كنید.

 ]2[  برای_بررسی_عملیات_دقیق_انتهای_حركت،_یك_بار
درب_را_ببندید.

]3[  هنگامی_كه_لبه_انتهای_حركت_و_لبه_آهنربا_در_یك_راستا_قرار_گرفتند،_موتور_متوقف_
می_شود_)یعنی_وقتی_كه_آهنربا_روی_انتهای_حركت_را_می_پوشاند(.

 ]4[  اگر درب به طور كامل بسته نمی شود، كمی
انتهای_حركت_را_به_سمت_درپوش_سر_L_جا_به_جا_كنید.

 ]5[  اگر_درب_به_متوقف_كننده_زمینی_بسته_شدن_برخرد_كند،_جك_حركت_را_
معكوس_می_كند._انتهای_حركت_را_كمی_به_سمت_بدنه_جك_جا_به__جا_كنید.

]6[ پس_از_تعیین_موقعیت_صحیح_انتهای_حركت،_پیچ_K را ببندید.

FC1
K K

L[1] [4] [5] [6][3]

 تنظيمات متوقف كننده های انتهای حركت -
IXENGO L 24 V  
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FC2 تنظیم انتهای حركت باز شدن
]1[ پيچ_نصب_K انتهای_حركت_را_شل_كنید. 

 ]2[  برای_بررسی_عملیات_دقیق_انتهای_حركت،_یك_بار
درب_را_باز_كنید.

]3[  هنگامی_كه_لبه_انتهای_حركت_و_لبه_آهنربا_در_یك_راستا_قرار_گرفتند،_موتور_
متوقف_می_شود_)یعنی_وقتی_كه_آهنربا_روی_انتهای_حركت_را_می_پوشاند(.

 ]4[  اگر_درب_به_طور_كامل_باز_نمی_شود،_كمی
انتهای_حركت_را_به_سمت_بدنه_جك_جا_به_جا_كنید.

 ]5[  اگر_درب_به_متوقف_كننده_زمینی_باز_شدن_برخورد_كرد_و_جك
_حركت_را_معكوس_نمود،_انتهای_حركت

را_كمی_به_سمت_درپوش_سر_L_جا_به_جا_كنید.
]6[ پس_از_تعیین_موقعیت_صحیح_انتهای_حركت،_پیچ_K را_ببندید.

[4] [5] [6]

تذكرات مهم: به منظور اجتناب از قطع كابل انتهای حركت، در حالیكه سیم N را كشیده نگه داشته اید، پيچ K را ببندید.

 تذكر:_هنگام_برنامه_ریزی_كنترل_الكترونیكی،_
_الزم_است_متوقف_كننده__های_انتهای_حركت_كمی_جلوتر

_قرار_داده_شوند._به_منظور_ایجاد_اتكای_مناسب_برروی_متوقف_كننده_های_زمینی،_
___.)_100 ms_جك_۱_یا_2_سانتیمتر_به_حركت_خود_ادامه_می_دهد_)حدود_)حدودK
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مشخصات فنی
 24 V_مدل

V CC  24تغذیه
rpm  3800سرعت_چرخش
W 40 توان_مصرفی

A  1.5جریان_مصرفی
N  2000نیروی_فشار_و_كشش

mm  410مسیر_الزم
mm/s 14 سرعت_ميله

محدود_كننده_گشتاور_تعبیه_شدهتشخيص_مانع_)واكنش_به_ضربه(
آهنرباهای_ضمیمه_شده_و_قابل_تنظیممتوقف_كننده_های_انتهای_مسیر

با_كلید_خالص_كنحركت_دستی
6۰_حركتتعداد_حركت_در_24_ساعت

mm  4000حداكثر_طول_درب
kg 400 حداكثر_وزن_لنگه_درب

 °C 20-_تا_°C 60 +شرایط_محیطی
IP44كالس_حفاظتی

گریس_بادوامروغنكاری

آزمایش عملكرد
باز شدن دستی

_به_منظور_حركت_دادن_دستی_درب_در_مواقع_ضروری،_
جك_به_یك_كلید_خالص_كن_مجهز_شده_است.

  ]1[  پس_از_برداشتن_درپوش_قفل،_كلید_خالص_كن_را_وارد_كنید
و_آنرا_9۰_°_در_جهت_حركت_عقربه_های_ساعت_بچرخانید.

]2[ برای_باز_كردن_درب،_لنگه_درب_را_به_صورت_دستی_حركت_دهید.
  ]3[  برای_برگرداندن_عملكرد_موتور_به_حالت_اولیه،_

کليد_را_در_جهت_عكس_بچرخانید.
]4[ درپوش_را_در_محل_خود_قرار_دهید.

بررسی عملكرد
قبل_از_راه_اندازی_جك:

مطمئن_شوید_تمام_اجزاء_به_صورت_محكم_تثبیت_شده_اند • 
عملكرد_صحیح_كلیه_تجهيزات_ايمني_را_بررسی_كنید • 

كنترل_حركت_اضطراری_را_بررسی_كنید • 
عملكرد_صحیح_كنترل_الكترونیكی_را_بررسی_كنید. • 

در صورت عملكرد غیر صحیح جك چه باید كرد
 •_پس_از_انجام_حركت_باز_و_بسته_شدن_درب،_با_یك_ابزار_مخصوص،_وجود_جریان_را_در_قسمت_های_انتهایی_كاهنده_موتور_بررسی_

كنید.
اگر_جك_در_جهت_صحیح_حركت_نمی_كند،_اتصاالت_كاهنده_موتور_را_معكوس_كنید. • 

 •_اگر_درب_پس_از_باز_یا_بسته_شدن_در_جهت_عكس_به_حركت_در_آید،_مفهوم_آن_این_است_كه_متوقف_كننده_های_انتهای_حركت_به_طور_
صحیح_تنظیم_نشده_اند._برای_تنظیم_جهت_متوقف_كننده_ها،_به_پاراگراف_"تنظيم_متوقف_كننده_های_انتهای_حركت"_مراجعه_كنید.
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