


ها نیماش مطابقت باره در اروپا هیاتحاد عضو يکشورها هیانیب  
(98/37/EC  ( شماره هیامر

 :سازنده
 :آدرس
 :نام با  نیماش که دارد یم اشعار

FAAC S.p.A. 
Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY 

412 mod. عملگر 

 98/37 شماره به اروپا هیاتحاد هیامر مفاد تحت ینیماش جادیا منظور به گرید آالت نیماش با مونتاژ ای نیماش در ادغام جهت/EC است؛ شده ساخته 
 يها هیامر نفکیال یمنیا الزمات با EEC دارد مطابقت ریز : 

  
2006/23/EC فیضع ولتاژ يها ستمیس هیامر ،   

2004/108/EC یسیالکترومغناط يها ستمیس يسازگار هیامر  

 با آنها مطابقت مگرآنکه است ممنوع شد خواهد آنها از یبخش ای و شود یم ادغام آنها در الذکر فوق نیماش که یآالت نیماش يانداز راه که دینما یم اعالم نیهمچن و

01 January 2009   ، بولونا
رعاملیمد  

M. Marcellan 

 کننده نصب ژهیو ياخطارها
یمنیا یعموم فیوظا  

. است تیاهم حائز ریز يها دستورالعمل تمام مطالعه افراد، یمنیا از نانیاطم حصول جهت !توجه) 1
  .گردد افراد به يجد صدمات آمدن وارد موجب است ممکن محصول غلط کاربرد ای نصب

  .دیبخوان دقت به را حاضر جزوه يها دستورالعمل ابتدا محصول نصب به شروع از قبل) 2
 رایز دیکن يریجلوگ) رهیغ و رنیاستا یپل ، کیپالست مانند( يبند بسته مواد به کودکان یدسترس از) 3
  .شوند یم محسوب خطر یاحتمال منابع جمله از مواد نیا

  .دیکن ينگهدار و حفظ یآت مراجعات يبرا را ریز يها دستورالعمل) 4
 هرگونه. است شده ساخته و یطراح جزوه نیا در مندرج استفاده موارد يبرا اخص بطور محصول نیا) 5

 مناسب کردکار/طیشرا است ممکن باشد نشده نیمع جزوه نیدرا حیصر بطور که يگرید استفاده
  .شود محسوب خطر منابع از ای/و انداخته خطر به را محصول

 در خودکار دربازکن ستمیس از استفاده ای و نامناسب کاربرد از یناش تیمسئول هرگونه FAAC شرکت) 6
  .دینما یم سلب خود از را است شده ساخته آن يبرا آنچه از ریغ يموارد

 از ریپذ اشتعال بخارات ای گازها وجود: دیکن يخوددار انفجار لقاب ياتمسفرها در دستگاه نیا نصب از) 7
  .شود یم محسوب یمنیا يبرا يجد خطرات

  EN 12605 و EN12604 يها شماره به اروپا هیاتحاد ياستانداردها مفاد با دیبا یکیمکان قطعات) 8
 دیبا الذکر فوق ياردهااستاند ،مناسب یمنیا نیتام يبرا ،ییاروپا ریغ يکشورها در. باشد داشته مطابقت
  .شوند تیرعا یمل مقررات بر عالوه

 يا شونده بسته قطعات ساخت در مناسب یفن مهارت تیرعا عدم از یناش تیمسئول FAAC شرکت) 9
 محصول نیا از استفاده نیح در است ممکن که یشدگ دفرمه هرگونه ای و شوند زهیموتور است قرار که
  .دینما یم سلب خود از را دهد رخ
 در. شود انجام EN 12445 و  EN 12453 ياستانداردها ضوابط تیرعا با دیبا محصول نیا نصب) 10

 یمل مقررات بر عالوه دیبا الذکر فوق ياستانداردها ،مناسب یمنیا نیتام يبرا ،ییاروپا ریغ يکشورها
  .شوند تیرعا

 قسمت و باشد شده ساخته کامل و حیصح بطور ارت ستمیس که دیینما حاصل نانیاطم) 14
  . باشد شده وصل آن به اتصال لیوسا يفلز يها

. باشد یم کشتاور لکنتر شامل برخورد ضد اسباب کی به مجهز خودکار دربازکن ستمیس )15
   . شود چک 10 بند در شده اشاره ياستانداردها طبق بر دیبا آن قطع آستانه نیا بنابر
 حرکات خطرات برابر در خطر احتمال گونه هر از) EN 12978 استاندارد( یمنیا يها اسباب) 16
 یم حفاظت آنها شدن یچیق ای و نیزم يرو بر افراد/اءیاش شدن دهیکش برخورد، مانند یکیمکان

  .   کنند
 که اخطار عالمت کی نیهمچن وFAACLIGHT) مانند( گنالیس چراغ کی حداقل از استفاده) 17
 ستمیس هر يبرا شد ذکر 16 فیرد در که ییها اسباب بر عالوه باشد شده نصب دروازه میفر به

  .   شود یم هیتوص
 از را گرید سازندگان تساخ قطعات از استفاده از یناش تیمسئول گونه هر FAAC شرکت) 18

  .  دینما یم سلب ازخود خودکار دربازکن ستمیس کارآمد عملکرد و یمنیا مسائل لحاظ
  .دیکن استفاده FAAC ساخت اصل قطعات از ينگهدار و ریتعم اتیعمل انجام يبرا )19

    . دیکن يخوددار خودکار دربازکن ستمیس قطعات يدستکار هرگونه از) 20
 موارد در ستمیس یدست يکاربر با مرتبط اطالعات هیکل است موظف هکنند نصب شرکت) 21

  . دهد قرار داریخر اریاخت در را محصول همراه ياخطارها کتابچه نیهمچن و ياضطرار
 کار مشغول که یدرهنگام خودکار دربازکن ستمیس کنار در بزرگساالن و کودکان توقف از) 22

  .دیکن يریجلوگ است
 تا دینگهدار دور کودکان دسترس از را پالس مولد دستگاه هرنوع ای دور راه از کنترل دستگاه) 23
  .شود اجتناب خودکار دربازکن ستمیس ناخواسته شدن فعال از

  .باشد بازشده کامال دروازه که است مجاز یهنگام تنها دروازه يها لنگه انیازم عبور) 24
 واحد کارکنان با تنها و دیکن يارخودد خودتان توسط ایمستق راتیتعم هرگونه انجام از) 25
  .دیریبگ تماس مجاز مراکز راتیتعم
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 412 ونیاتوماس ستمیس

  :هستند صادق ریز يها مدل باره در ها دستورالعمل نیا
24V-412 و 412   يجکها

بازو دو از متشکل ، ییلوال دولنگه يهابدر يبرا شده یطراح  FAAC 412 ونیاتوماس ستمیس

یم در حرکت به (worm screw) دسیارشم چیپ کی توسط را دروازه يها لنگه که است یکیالکترومکان

  .ستین ازمندین یکیالکتر قفل به نیا بنابر است؛ مجهز یکیمکان قفل به ستمیس نیا .آورد

کیالکترون کنترل لوازم به مجهز کیالکترون کنترل واحد از دیبا برخورد ضد عملکرد از يبرخوردار يبرا ♦

یداخل محوطه به خودروها یدسترس کنترل منظور به 412 ونیاتوماس ستمیس. دیکن استفاده گشتاور

    .دیکن يخوددار يگرید منظور هر به ستمیس نیا کاربرد از. است شده ساخته و یطراح

 نصب ابعاد A نقشه

 یفن مشخصات و ستمیس حیتشر. 1

  شده هیتوص ابعاد - A جدول
شدن باز هیزاو  

"α" 
90° 

110° 

a 
(mm) 
145 
125 

b 
(mm) 
145 
125 

c (*) 
(mm) 
290 
290 

 A .شکل

d (**) 
(mm) 
100 

80 
(**)  ستونیپ لیم یحرکت کورس (*) ابعاد حداکثر  

موتور واحد  
برق کابل  

دسیارشم چیپ  
دروازه يجلو براکت  
دروازه پشت براکت  

کابل روپوش  
 روپوش

 : نصب ابعاد نییتع یکل قواعد

 ریز يها تورالعملدس از باشد، يضرور A جدول در شده نییتع ابعاد اصالح که یصورت در
  :دیکن يرویپ
  a + b = c: درجه 90 هیزاو با  درب لنگه شدن باز يبرا - 
  a + b < c: درجه 90 از شیب هیزاو با دروازه لنگه شدن باز يبرا - 
 هیتوص. گردد یم دروازه حرکت سرعت شیافزا موجب b و a يها اندازه شدن کوچکتر - 
  .دیکن يرویپ یقانون يجار مقررات از شود یم
 تا شتر،یب اختالف. دیکن حفظ کمتر ای متریسانت 4 محدوده در را b و a ابعاد اختالف - 

 دروازه شدن بسته و باز حرکت نیح در سرعت شدن ریمتغ موجب يا مالحظه قابل حد
  .شد خواهد

 شود میتنظ متریلیم 45 يرو دیبا Z اندازه حداقل ، بازو ازین مورد یخالص لیدل به - 
  ).A شکل(
 مورد زیسا يرو a اندازه میتنظ امکان لوالها تیموقع ای  بدر ستون ابعاد که یصورت در - 
 به دیکن نگاه( شود جادیا بدر ستون در دیبا) ير کا کنده( یتورفتگ کی ، ندهد را ازین

  ). B شکل

1 شکل  

  412 مدل عملگر یفن مشخصات -1 جدول
هیتغذ منبع ولتاژ  
شده جذب توان  (W) 
یمصرف انیجر  (A) 

یکیالکتر موتور  
رت کن قطع موتور چیپ میس یحرا  

 خازن
يمحور بار و کشش يروین حداکثر  (daN) 

لهیم کورس  (mm) 
لهیم سرعت  (cm/s) 

رت رنج یحرا  (°C) 
عملگر وزن  (Kg) 

محفظه یحفاظت يبند طبقه  
کار چرخه  ( کار دفعات  ( ساعت/

بدر لنگه طول حداکثر  (m) 

412 412-24V 
230 V~ 50 Hz 24Vdc 

280 70 
1,5 3 

1400 rpm 
140 °C / 

8 µF/400V / 
350 250 

290 
1,6 

-20 Ö +55 °C 
6,5 

IP 44 
18 50 

1,80 

 B .شکل

3 



ا

 

 بدر راست ای چپ سمت در نصب قابل جکدو يدارا شده ارسال تیک در موجود يهابازو: اطیاحت استاندارد نصب) اوت یل( ییجانما - 2
  .دیده انجام 3 شکل طبق بر را  بازو تیموقع ، حیصح نصب يبرا. هستند

    ).5 گرافپارا به دیکن نگاه( دیکن آزاد را  بازو) 3
  ).2 شکل( دیبکش رونیب کورس يانتها تا را لهیم) 4
    ).6 پاراگراف به دیکن نگاه( دیکن قفل را  بازو) 5
  ).4 شکل(دیبچرخان ساعت يها عقربه با موافق جهت در کامل بطور را  بازو لهیم) 6
  .دیکن نصب لهیم يرو بر 5 شکل طبق بر را دروازه يجلو سمت براکت) 7
 د،یا داشته نگه یافق تیوضع در کامال  تراز از استفاده با را بازو کهیحال در و دیببند را  بدر لنگه) 8

  ). 6 شکل( دیکن دایپ را بدر لنگه يرو بر  را  جک سر تیموقع
  .دیکن کسیف جوش خال دو لهیبوس را  بدر لنگه يرو بر موقتا را بدر يجلو زاتیتجه) 9
  

 بدر ساختار يرو بر دهد، ینم را  جک سر کردن محکم اجازه که است يطور بدر ساختار اگر: توجه
  ) جک سر نصب محل ریز لیپروف ای صفحه نصب(. دیبساز آن يبرا محکم گاه هیتک هیپا کی و دیکن کار

412 عملگر   
ها فوتوسل  

کنترل واحد  
يفشار دکمه  

رندهیگ  
زن چشمک چراغ  2 .شکل 

  .دیکن استفاده مناسب یانعطاف ای/و سخت يها لوله از از یبرق يها یکش کابل يبرا - 
 يبرا. باشند جدا ولت230 قدرت يها کابل از دیبا فیضع ولتاژ لوازم اتصاالت يها یکش کابل همواره - 

  .دیکن استفاده جداگانه يها غالف از ) زینو( تداخل نوع هر از يریجلوگ

 خودکار دربازکن ستمیس نصب -3
 هیاول يها کنترل -3.1

 دیبا که درب ای یفعل بدر ساختار ، خودکار دربازکن ستمیس عملکرد صحت از ننایاطم حصول جهت
  :باشد برخوردار ریز مشخصات از دیبا شود ساخته

 متر 8/1: دروازه يها لنگه طول حداکثر 
 باشد يقو و مستحکم دیبا  بدر لنگه ساختار. 
 باشد یگردش حرکت کل خالل در رکردنیگ هرگونه بدون و نرم دیبا بدر يها لنگه حرکت. 
 باشند داشته قرار یخوب تیوضع در دیبا موجود يلوالها. 
 شود گرفته نظر در دیبا حرکت حد یکیمکان توقف لوازم. 

  .دیده انجام خودکار دربازکن ستمیس نصب از قبل را يجوشکار يکارها که شود یم هیتوص
  .گذارد یم ریتاث خودکار ربازکند ستمیس یمنیا اعتماد تیقابل بر میمستق بطور ساختار طیشرا

 4 .شکل

  عملگرها نصب -3.2
 در. دیکن نصب A جدول يها دستورالعمل طبق بر یکمک ستون يرو بر را دروازه پشت زاتیتجه) 1

  .دیکن اصالح را براکت طول ، لزوم صورت
 تیرعا را هشد نییتع ابعاد شود یم هیتوص ، بازوها خوب عملکرد افتادن خطر به از اجتناب جهت: توجه

  .  دیکن

  .دیکن يجوشکار یکمک ستون يرو بر مایمستق را براکت ،یآهن یکمک يها ستون مورد در
 سپس و دیکن نصب مناسب يواریتود تیپل کی ابتدا ، ییبنا یکمک يها ستون مورد در

  .)3 شکل( دیکن يجوشکار آن يرو بر بدقت را  بدر پشت زاتیتجه
  .دیکن نصب پشت براکت يرو بر  نآ چیپ از استفاده با را بازو) 2

 5 .شکل

 6 .شکل

 حد یکیمکان يها استاپ محل در و شده باز کامل بطور و آزادنه  بدر که دیکن چک و دیکن آزاد را  بازو) 10
  . شود انجام اصطکاك بدون و نرم بصورت حرکت که دیکن چک زین و شود یم متوقف یحرکت

 زاتیتجه از را بازو کار، نیا انجام يبرا. کنپد یدائم يجوشکار دروازه لنگه يرو بر را بدر جلو زاتیتجه) 11
  .دیکن يریجلوگ يجوشکار يها سفاله و جرقه توسط آن دنید بیآس از تا دیکن جدا جلو

  
  .دیکن يسکاریگر را ها براکت و لوالها تمام  )1 توجه
 که است يا گونه به دروازه پشت و جلو زاتیتجه يها تیپل یطراح ندارد، وجود يجوشکار امکان اگر) 2      
  . دهد یم لزوم صورت در را (screw anchors) مهار چیپ و چیپ از استفاده با آنها يکار محکم امکان

 3 .شکل

4 



  .دیکن نصب عملگر يرو بر 8 شکل مطابق را) 7 شکل( محافظ محفظه) 12

 کالهک به نسبت فاصله نیدورتر در که یسوراخ يرو بر را روپوش يراهنما ساپورت: توجه

  ). 7 شکل( دیکن کسیف و میتنظ دارد قرار

  .دیکن تکرار دوم جک نصب يبرا را فوق اتیعمل) 13

  .دیکن وصل را کنترل واحد اتصاالت) 14

  .دیکن يزیر برنامه جک نصب خاص تالزاما کردن میتنظ يبرا را کنترل واحد) 15

  خودکار دربازکن ستمیس کردن تست. 4
 قابل وضوح به کهیبطور دیکن نصب بازو کنار در را خطر عالمت برچسب نصب، اتیعمل اتمام از پس

 لوازم هیکل و خودکار دربازکن ستمیس يرو بر قیدق يعملکرد چک يسر کی ).9 شکل(باشد مشاهده
 ستمیس داریخر به را يکاربر يراهنما جزوه. دیآور بعمل یمنیا يها اسباب مخصوصا آن به متصل یجانب
  .     دیکن مشخص را دروازه پشت و جلو زاتیتجه ستمیس خطر یاحتمال مناطق و دیبده

  یدست يکارانداز. 5
 یدست قیطر به بدر دادن حرکت امکان خودکار، دربازکن ستمیس یخراب ای رقب قطع صورت در

 و دیبردار را درپوش ابتدا کار نیا يبرا. دارد وجود
  ).10 شکل( دیکن وارد کننده رها چیپ به را کننده آزاد مخصوص گوش سه دیکل
  .دیبچرخان دروازه يها لنگه شدن بسته جهت در را کننده رها دیکل
  .   دیببند ای کرده باز یدست بطور را دروازه يها لنگه -

  نرمال یاتیعمل حالت به بازگشت. 6
 را آن برق ابتدا بازو مجدد کردن قفل از قبل ، ستمیس یتصادف شدن روشن خطر از اجتناب منظور به

 دروازه يها لنگه شدن باز جهت در را گوش سه دیکل ،  بازو مجدد کردن قفل يبرا. دیکن قطع
         ).10 شکل( دیبچرخان

 7 .شکل

 قفل آزاد آزاد قفل
 

 10 .شکل

 خاص يکاربردها.  7

  .است نشده ینیب شیپ محصول نیا يبرا خاص کاربرد چگونهیه 8 .شکل
  ينگهدار.  8

 چک را لوالها ییکارا خصوص به مربوطه، يعملکردها نظر از را بدر اختارس منظم، یزمان فواصل در
  .دیکن
 آزاد سمیمکان عملکرد صحت نیهمچن و برخورد ضد ستمیس میتنظ بودن حیصح نیمع یزمان فواصل در

  ).  دیکن مراجعه مربوطه پاراگراف به( دیکن چک را یدست حرکت يبرا کننده
 چک را خودکار دربازکن ستمیس در شده نصب یمنیا يها اسباب ییکارا بار کی ماه شش هر حداقل

 .دیکن

 راتیتعم. 9
  دییفرما حاصل تماس FAAC راتیتعم مجاز مراکز با رات،یتعم گونه هر انجام يبرا
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  کننده استفاده يراهنما

 412 ونیاتوماس ستمیس  

 يراهنما کتابچه يها دستورالعمل ابتدا یآت يها استفاده يبرا آن کردن انبار ای و ستمیس از استفاده از قبل
 . دیکن مطالعه بدقت را محصول نیا يکاربر

 مخصوص محفظه کی در که شود یم انجام کیالکترون رلکنت واحد کی توسطبازو يها ستمیس عملکرد
  .است شده گذاشته کار يجو عوامل برابر در مناسب یحفاظت کالس با

 از شدن باز فرمان کی کیالکترون کنترل واحد کهیهنگام. هستند بسته يعاد حالت در بدر يها لنگه
 که کند یم فعال را کیالکترومکان زاتیتجه کند، یم افتیدر گرید پالس مولد هرگونه ای ییویراد کنترل

 و رسند یم باز تیموقع به درجه 110 هیزاو با آنکه تا چرخاند یم را درب يها لنگه خود نوبه به زین نیا
  . گردد یم ریامکانپذ داخل طیمح به یدسترس

 شدن یط از پس بدر يها لنگه باشد، شده میتنظ ستمیس يبرا کیاتومات حالت که یصورت در
  .شوند یم بسته خودکار بطور شده انتخاب مکث زمان

 بسته بدر لنگه تا شود ارسال یدوم پالس دیبا ابتدا ،باشد شده انتخاب کیاتومات مهین حالت اگر
 جهت در بدر يها لنگه شود، داده شدن باز فرمان مجددا دروازه شدن بسته هنگام در کهیصورت در. دنشو

  .نندک یم باز را بدر و کرده حرکت به شروع عکس
 یم حرکت توقف موجب همواره) باشد شده ینیب شیپ یانتخاب مدل در که یصورت در( توقف پالس کی

  .شود
 با مختلف يعملکرد يها حالت در خودکار دربازکن ستمیس عملکرد نحوه به مربوط اتیجزئ از یآگاه يبرا
  .دیریبگ تماس ستمیس نصاب نیسیتکن
 یحفاظت محوطه در یمانع نچه چنا. باشد یم) فوتوسل( یمنیا لوازم به مجهز خودکار يها ستمیس

 يها لنگه شدن بسته از ،گردد آن ينور حساس واحد به نور ورود شدن کور موجب و داشته قرار فوتوسل
  . ندک یم يریجلوگ  بدر

  . دهد یم نشان را بدر لنگه یفعل حرکت ، اخطار چراغ
 نصب به يازین نیا بر بنا کند؛ یم قفل یکیمکان نظر از را ستمیس ، بازو ، کند ینم کار موتور که یهنگام
 از استفاده با ابتدا بازو که هستند بازشدن قابل یدست صورت به یهنگام تنها دروازه يها لنگه. ستین قفل

  .شود خارج قفل حالت از قفل کننده باز اسباب
          .دیآ یم در زن چشمک حالت به دروازه يها لنگه حرکت هنگام در زن چشمک چراغ

 
 )کن خالص(یدست يکارانداز

 یدست قیطر به بدر دادن حرکت امکان خودکار، دربازکن ستمیس یخراب ای برق قطع صورت در
 رها چیپ به را کننده آزاد مخصوص گوش سه دیکل و دیبردار را درپوش ابتدا کار نیا يبرا. دارد وجود
  ).ریز 1 شکل( دیکن وارد کننده
  .دیبچرخان دروازه يها لنگه شدن بسته جهت در را کن خالص آچاز

  .دیببند ای کرده باز یدست بطور را دروازه يها لنگه -
  

  نرمال یاتیعمل حالت به بازگشت
 قطع را آن برق ابتدا بازو مجدد کردن قفل از قبل ، ستمیس یتصادف شدن روشن خطر از اجتناب منظور به
.  دیبچرخان بدر يها لنگه شدن باز جهت در را گوش سه دیکل ، بازومجدد کردن قفل يبرا. دیکن
 ).ریز 1 شکل(

 یمنیا یعموم مقررات
  

 یمنیا ردیگ قرار استفاده مورد و شده نصب حیصح بطور که یصورت در 412 خودکار دربازکن ستمیس
 يریشگیپ تصادف از یناش مشکالت از توان یم ساده ضوابط یبرخ تیرعا با. دینما یم نیتضم را ییباال
  :دنمو

 يها لنگه تا دیکن صبر. دینکن عبور آنها انیم از حرکتند در بدر يها لنگه که یهنگام در چگاهیه - 
  . دیکن عبور سپس و شوند باز کامل بطور دروازه

  .دیستینا در يها لنگه انیم در وجه چیه به - 
 يریجلوگ آن کنار در زین اءیاش و بزرگساالن و کاندکو توقف از و دیستینا کیاتومات ستمیس کنار در - 
  .دیکن
 فعال از تا دینگهدار دور کودکان دسترس از را پالس مولد دستگاه هرنوع ای دور راه از کنترل دستگاه - 

  . شود اجتناب خودکار دربازکن ستمیس ناخواسته شدن
  .دیکن يریجلوگ خودکار دربازکن ستمیس با کودکان کردن يباز از - 
  .دینکن ممانعت وازهدر يها لنگه حرکت از عمدا هرگز - 
  . دیکن يریجلوگ دروازه يها لنگه حرکت با ها بوته و ها درختچه درختان، يها شاخه تداخل از - 
  .دیده قرار دید معرض در و نگهداشته سالم را گنالیس يها چراغ - 
  .دیباش کرده آزاد را آنها آنکه مگر ، دیکن فعال دست توسط را دروازه يها لنگه که دینکن یسع هرگز - 
 به خودروها یدسترس اجازه تا دیکن آزاد را دروازه يها لنگه ستم،یس در یخراب بروز صورت در - 

 اشکال رفع و الزم يکارها انجام يبرا راتیتعم مجرب کارکنان منتظر سپس. شود داده یداخل محوطه
  .دیبمان

 حالت در آن مجدد يانداز راه از قبل د،یا نموده میتنظ یدست حالت يرو را ستمیس که یهنگام - 
  .دیکن قطع را ستمیس برق ابتدا نرمال

  .دینکن يدستکار را خودکار دربازکن ستمیس قطعات و اجزاء وجه چیه به - 
 راتیتعم واحد کارکنان با تنها و دیکن يخوددار خودتان توسط ایمستق راتیتعم هرگونه انجام از- 

  .دیریبگ تماس مجاز مراکز
 توسط را آن نیزم اتصال و یمنیا يها اسباب خودکار، دربازکن ستمیس: کباری ماه 6 هر حداقل - 

  . دیکن چک مجاز مراکز دار تیصالح کارکنان
  

  حاتیتوض
 جک ستمیس دو از متشکل ییلوال دولنگه يهابدر ژهیو FAAC 412 خودکار دربازکن ستمیس

 1.80m لنگه هر طول با ها محوطه يها بدر يها لنگه حرکت کنترل يبرا که است یکیالکترومکان
 worm) دسیارشم چیپ ستمیس کی توسط را حرکت یکیالکترومکان عملگر دو نیا . است ال دهیا

screw) کند یم منتقل دروازه يها لنگه به.   

 قفل آزاد آزاد قفل
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