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همکار گرامی با عرض سالم و خسته نباشید،

با تشکر از انتخاب شما، این درب حاصل تالش و تجربه مهندسین گروه 

فنی ارك میباشد که در آن سعی شده کیفیت حرف اول باشد. با توجه 

به حساسیت  اینگونه درب ها از نظر مکانیکی ، مطالعه دقیق راهنماي 

نصب الزامی می باشد. در نصب قطعات مختلف نهایت دقت و 

حوصله موجب افزایش کارایی و کاهش استهالك آنها میگردد.

الزم به توضیح است تمام قسمتهاي مربوط به سر درب در 

کارخانه تنظیم شده است و نیازي به تنظیم در محل پروژه را 

ندارد.

 امیدواریم با پیشنهادات و انتقادات خود ، ما را در بهبود هرچه بیشتر 

کیفیت درب ها یاري نمایید.

نام تجاري AKAN به معناي روان  میباشد.



نصب جعبه سر درب بر روي کابین

جعبه سر درب به کمک 4 عدد پیچ و مهره بر روي دو عدد ناودانی روي کابین بصورت تراز 

نصب میگردد. (ناودانی توسط کابین ساز بر روي سقف کابین تعبیه شده است.)

شیارهاي موجود در دو طرف جعبه سر درب، جهت تنظیم نهایی مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.

فاصله جعبه سردرب و ریل پایین باید به نحوي 

باشد که لته ها راحت بین دو ریل آلومینیومی 

باال و پایین حرکت کنند.
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شیارهاي بستن و تنظیم نهایی جعبه 

سردرب بر روي ناودانی روي کابین



ابتدا ریل آلومینیومی بر روي لبه پایین کابین قرار میگیرد سپس به کمک شاقول، پینهاي 

مربوط به باال و پایین لته ها را تنظیم میکنیم حال محل نصب ریل کف را عالمتگذاري کرده 

به کمک 3 عدد پیچ و مهره، ریل مربوطه را به کف کابین نصب مینماییم.

جاي پیچها

نصب ریل آلومینیومی پایین

واشر شماره 1
بلبرینگ

واشر شماره 2

ابتدا واشر شماره 1 را روي پین ریل آلومینیومی پایین درب قرار میدهیم.  بصورتی که 

شیار داخل واشر به سمت باال باشد. سپس بلبرینگ را نصب و سپس واشر شماره 2 را 

بصورتی که شیار داخل آن به سمت پایین باشد می اندازیم.

* توجه نمایید قطر سوراخ وسط واشر شماره 1 کوچکتر از سوراخ وسط واشر 

شماره 2 میباشد.

این کفگردها روي هر دو پین ریل آلومینیومی پایین ، سمت چپ و راست نصب میگردد.

نصب کفگردهاي سه تکه اي



نصب لته دربها

ابتدا جعبه سردرب را به کمک 

شیارهاي موجود در دو طرف 

آنها به سمت باال جابجا میکنیم 

سپس سوراخ پایین لته ها را روي 

ریل آلومینیومی قرار داده و لته 

ها را بصورت عمودي نگه 

میداریم

اینک با جابجایی جعبه سردرب به سمت پایین، پین پایینی سردرب را به دقت بر روي 

سوراخ لبه باالیی لته ها قرار میدهیم و همچنین زبانه مربوط به بستن درب را در شیار 

پالستیکی سیاه (که در سطح داخلی لته ها قرار دارد) وارد مینماییم.

بعد از نصب لته ها، پیچهاي نگهدارنده جعبه سردرب را با رعایت تراز بودن آن در 

جهات مختلف محکم میکنیم تا لته ها به آسانی باز و بسته شوند.



نصب  قرقره هاي راهنماي لته ها

توجه نمایید قرقره ها باید به نحوي نصب شوند که  

در مسیرحرکت خود داخل ریل آلومینیومی پایین و 

باال ، بصورت روان حرکت نموده و در طول ریل هاي 

باال و پایین یکنواخت و فاصله مساوي حرکت نماید.

در صورت تنظیم نادرست قرقره ها و گیر کردن لته 

دربها موجب کاهش کارایی و روانی درب ها و 

افزایش استهالك آنها میگردد.



تنظیم اهرمهاي بستن لته ها

اهرمهاي مربوط به بستن لته ها ، داراي محل تنظیم بوده و این اهرمها در محل مورد نظر 

باید دقیقا مثل هم تنظیم گردند. 

الزم به توضیح است 

اهرمهاي فوق در کارخانه 

تنظیم شده است و نیاز به  

تنظیم ندارد.

الزم به توضیح است 

اهرمهاي مربوط به باز و 

بستن لته ها در کارخانه 

تنظیم شده است و نیاز به  

تنظیم ندارد.

این فاصله در هر دو طرف باید دقیقا مساوي هم باشند.

تنظیم لته ها

لته درها را با دست بصورت 

کامالً بسته نگه میداریم و 

بکمک یک آچار آلن، محل 

مربوطه را که در تصویر 

مشاهده مینمایید محکم 

میکنیم.

این عمل را براي هر دو لته 

انجام میدهیم.



تنظیم میکروسویچهاي حدهاي بسته و باز شدن

تنظیم کنتاکت دوشاخه قفل درب

ابتدا درب را بصورت کامال باز در آورده سپس تیغه  قطع کننده 

میکروسویچ را توسط مهره ها طوري تنظیم مینماییم که 

میکروسویچ را قطع نماید. در این محل مهره ها را کامال محکم 

میکنیم.

سپس لته ها  را کامال میبندیم در صورت نیاز با جابجایی میکروسویچ 

با تنظیم اهرم نگهدارندة دو شاخ، به 

نحوي که در زمان بسته شدن لته ها، 

دو شاخه مربوطه کامالً در جاي 

مناسب خودش قرار گیرد. 

(میکروسویچ کنتاکت قفل را وصل 

نماید)

الزم است از فشار غیر متعارف دوشاخ 

به پایه مورد نظرجدا خودداري شود.

میکروسویچ باز شدن

قطع شدن میکروسویچ

میکروسویچ کنتاکت دوشاخه قفل
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میکروسویچ بسته شدن

تیغه هاي قطع کننده میکروسویچها

الزم به توضیح است میکروسویچهاي  فوق در کارخانه تنظیم شده است.

در کارخانه کنتاکت دوشاخه قفل تنظیم 

شده است.



چگونگی تنظیمات برد و توضیح کلیدهاي روي برد

Enterو پیغامهاي مربوطه
OK

Up

Down

Lir

Mode

AU: این پیغام نشان دهنده وضعیت درب در حالت کامالً باز یا بسته بوده و همچنین سیستم در شرایط 

اتوماتیک قرار دارد.

هنگامی که این پیغام ظاهر میشود میتوان به منوي سیستم دسترسی پیدا کرد.

در این شرایط با فشار کلید Mode میتوان به منو تنظیمات وارد شد.

         تنظیم سرعت اولیه درب

با این پارامتر شیب اولیه درب زمان بسته یا باز شدن درب از سرعت صفر به سرعت نهایی تنظیم میگردد.

مقدار اولیه براي این پارامتر 30 یا 40 میباشد.

 Ok کم و زیاد میکنیم و با زدن کلید Down یا Up وارد منو  شده و عدد مربوطه را با کلیدهاي Mode با کلید

عدد مربوطه ذخیره میگردد.

در صورت عدم نیاز به تغییر پارامتر میتوان با فشار کلیدهاي Up یا Down به منوهاي دیگر مراجعه کرد.

P1

         تنظیم محل کم کردن سرعت درب 

در هنگام باز یا بسته شدن درب، بعد از طی مسافت تعیین شده در این پارامتر سرعت درب از سرعت نهایی به 

سمت سرعت صفر کم میشود تا به انتهاي مسیر مورد نظر برسد.

مقادیر 75 براي درب 70 و 85 براي درب 80 بصورت پیش فرض میباشد.
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 با توجه به اینکه نرم افزار درب بصورت 

طراحی شده است بنابراین با تنظیم دقیق دو 

پارامتر فوق حرکت بسیار نرمی را بر روي درب 

شاهد خواهید بود.

3VF



         ماکزیمم جریان موتور در لحظه برخورد با مانع

با تنظیم این پارامتر میتوان جساسیت درب را در هنگام برخورد با مانع تنظیم کرد.

با کم شدن مقدار این پارامتر، با کوچکترین مانع درب متوقف یا برمیگردد و با افزایش این مقدار حساسیت 

درب نسبت به موانع کمتر میشود.

مقدار اولیه براي این پارامتر 60 - 50 میباشد.

P3

         تعیین قدرت موتور

با افزایش محتواي این پارامتر میتوان قدرت خروجی موتور را افزایش داد. با تغییر این پارامتر مقدار پارامتر

نیز تنظیم دوباره نیاز دارد.

مقدار اولیه 10 - 5 میباشد.

P4

P3

کدها:

پس از روشن نمودن درب، ابتدا به مدت 2 ثانیه یک عدد 2رقمی نمایش داده میشود که نشانگر مدل برنامه 

موجود در حافظه برد اصلی میباشد.

 :OPدرب در حال باز شدن

:CL درب در حال بسته شدن

 :EPدر صورت مشاهده مانع در جهت باز شدن

 :ECبرخورد درب با مانع در جهت بسته شدن (صداي سوت نیز شنیده خواهد شد)

* در زمان بسته شدن، اگر درب به مانع برخورد کند پیغام EC ظاهر شده و درب به آرامی باز میشود و 

دوباره آرام بسته خواهد شد که در صورت برطرف شدن مانع، درب کامال بسته شده و فعالیت آن نرمال 

میگردد.

* در زمان باز شدن، اگر به مانع برخورد کند همانجا متوقف و سیستم به مدت 6 ثانیه اقدام به پخش سوت 

منقطع خواهد کرد. در صورت برطرف شدن مانع دوباره درب فرمان باز شدن را انجام خواهد داد.

        اگر میکروسویچ باز و بسته شدن درب همزمان وصل باشند خطاي فوق ظاهر شده و صداي سوت شنیده 

میشود.

          هرگاه پیغامهاي EC یا EP ده بار تکرار گردد و مانع برطرف نشود این پیغام نمایش داده خواهد 

شد و درب نیاز به Reset دارد.

:En هرگاه انکودر موتور سردرب قطع باشد، این پیغام همراه با آالرم ظاهر شده و سرعت موتور کاهش پیدا 

میکند ( در صورت مشاهده این عالمت با شرکت خدماتی مربوطه تماس بگیرید.)

E2
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توضیح ترمینالهاي جعبه سردرب

تغذیه 220 ولت درب (فاز و نول ثابت)

فرمان بستن و باز کردن درب (توضیح پایین)

کنتاکت دوشاخه قفل 
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براي فرمان باز و بستن درب میتوان از ترمینالهاي CM و C تابلو فرمان استفاده کرد. در 

صورت استفاده از تابلوهاي غیر از شرکت ارك، از شرکت سازنده تابلو فرمان راهنمایی 

بگیرید.

بعد از نصب و تنظیم مکانیکی دربها ، ابتدا سوکت 2 پین سمت چپ برد را درآورده 

و بصورت دستی توسط کلید LIR روي برد ، درب را بسته و باز نمایید و در صورت 

گیر نکردن در حرکت درب و روان بودن، سوکت 2 پین را دوباره در جاي خودش 

قرار داده و درب را در حالت اتومات قرار دهید.

نشانگر AU روي برد، نشان دهنده اتومات بودن سیستم میباشد.

                                              

                                    با تشکر از زحمات شما            موفق باشید.
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