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 "بنام خدا  "  

 ( Ario) و آریو (  Espad) قابلیت ها و مشخصات فنی دربهای اتوماتیک ایرانی ِاسپاد 

د نماااای با اااا  DCدرایااااور موتااااور  یااااک در حقیقاااات (  Ario) و آریااااو (  Espad) دربهااااای اتوماتیااااک ایراناااای ِاسااااپاد   

ث باااااب و بشااااص   ااااد  دربهااااای بااااودآ و با اااا یشاااا  ای اسااا یدین   در دربهااااای اتوماتیااااک  هاااااولااای اسااااصلادآ ا اااالی آن 

 .د نمی  وها مصحرک در این سیشصم 

اب ( مقااااادیر نیروهااااای اسااااصاتییی و دینااااامییی    ) در ایاااان سیشااااصم هااااا   فراینااااد باااااب و بشااااص   ااااد  دربهااااای مصحاااارک     

 .تبعیت می کند  DIN18650اسصاندارد بین المللی 

در ایااان ( اروپااایی و نینااای  ) خاااار ی  سیشااصم هاااای بخصاااو   سیشاااصم هااا بااا دی ااار   سیشاااصم هاااامهمصاارین تلااااوت ایاان    √

 ااادآ اسااات و هااار و تولیاااد کاااام  توسااان کار ناساااا  ایرانااای  راحااای   درب هاااااسااات کااا  نااارم افااازار و ساااخت افااازار ایااان  

هاااای خاااار ی امیاااا  پااا یر مااای با اااد در حاااالی کااا  در سیشاااصم ، در کوتااااآ تااارین بماااا  ، گونااا  ترییااار در نحاااوآ  ملیااارد 

 .زم پرداخت هزین  های بیاد و نیز بما   والنی می با د این امیا  و ود ندا ص  و یا مشصل

باااا  اااراین محیرااای کشاااور و نیاااز وییگااای هاااای باااری  اااهری ایااارا   راحااای و تولیاااد   مااا کور  دربهاااای ااا وآ بااار ایااان  √

 . دآ است 

کا   مای با اند    ES40و   ES24دارای دو ماد   " دارای ساپاآ نیرومناد   " با  معناای   (  Espad) دربهای اتوماتیاک ِاساپاد   

سار ت حاداک ر   ) کیلوگرم  111مصحرک  تا وب  هر لن ِ ( سیشصم پایین دسصی ) مخصو  دربهای سبک وب   ES24مد  

تاا وب  هار لن ا  مصحارک     ( سیشاصم بااال دساصی    ) مخصاو  دربهاای سان ین وب      ES40و ماد   ( سانصی مصر بر ثانیا    01

 . ند می با( سانصی مصر بر ثانی   07سر ت حداک ر ) کیلوگرم  131

کااا  مااای با اااد   AR24دارای ماااد  "  ایااارا  با ااایوآ /  ساااردار ایرانااای  " بااا  معناااای  (  Ario) اتوماتیاااک آریاااو   درب

دارای  باااودآ و ( ساااانصی مصااار بااار ثانیااا      01سااار ت حاااداک ر  ) کیلاااوگرم  111وب  هااار لن اااِ  مصحااارک در ایااان سیشاااصم     

 .می با د (  Espad) نصرلی بیشصری نشبت ب  دربهای اتوماتیک ِاسپاد پارامصرهای ُک

 21سیشااااصم  موتااااوِر ES40ولاااات بااااودآ در حااااالی کاااا  در مااااد       42سیشااااصم  موتااااوِر AR24و  ES24در مااااد  هااااای  

 .ولت می با د 

 ( Safety Parametersمشخصات ایمنی برخی اب ) 

هن اام بااب    ( Ario) و آریاو  (  Espad) دربهای اتوماتیک ایرانی ِاساپاد  ( :  Force Control) کنصر  کامل نیروها  – 1

هشاصند و ایان مقاادیر    (  DIN 18650) و بشص   د  دارای نیروهای اسصاتییی و دینامییی کنصر   دآ در سار  اساصاندارد   

 .ب  گون  ای تنظیم  دآ اند ک  در  ورت برخورد با مانع هیچ گون  آسیبی ب  افراد و ا شام وارد نخواهند کرد 

بمااانی کاا  دربهااای   اا وآ باار اینیاا  مقااادیر نیروهااا کنصاار   اادآ هشااصند    :  ( Auto Reverse) بابگشاات اتوماتیااک  – 4

فعااا   اادآ ، (  Auto Reverse) بابگشاات اتوماتیااک (  Sub-Routine) مصحاارک بااا مااانعی برخااورد کننااد بیاار برناماا    

  باار فرایناد   ایان بیار برناما  تاا سا     . حرکت درب بشیار آرام مصوقف  دآ و دربها در  هت معیوس باب و یا بشص  می  وند 

 .بابگشت اتوماتیک را تیرار می کند 
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در  ورتی ک  دربهای مصحرک با نیروهای کام  کنصر   دآ ب  ماانعی باین   ( :  Anti Crush)  ل   دگی لوگیری اب  – 3

رکات  درب برخورد کنند و فرایند بابگشت اتوماتیک ا را  ود محل برخورد با مانع در حافظ  سیشصم ذخیرآ  دآ و هن ام ح

بمانی ک  دربها ب  نقر  برخورد با مانع می رسند سر ت دربها کااه   (    د  هم در باب  د  و هم در بشص) ربها مجدد د

در  اورتی کا  ماانع هناوب و اود دا اص  با اد بیار         (  Presence Checking) پیدا کردآ و و ود مانع بررسای مای  اود    

ا ارا مای  اود و در  اورتی کا  ماانع بار  ارش  ادآ با اد پا  اب            مجادد  (  Auto Reverse) برنام  بابگشت اتوماتیاک  

 . بور اب محل مانع درب با سر ت تعریف  دآ خود ب  حرکت ادام  می دهد 

  وآ بر کنصر  های س  گان  فوی ک  بخشی اب ا لی تارین پارامصرهاای ایمنای    ( :  Safety Sensor) سنشور ایمنی  – 2

می با اند ، یاک سار  سنشاور ایمنای ماادو  قرماز روی         ( Ario) و آریو (  Espad)  اتوماتیک ایرانی ِاسپاددر دربهای 

را تشاخی   (  ا شامبخصو  افراد خردسا  و افراد ، ) هر یک اب دربها قرار گرفص  ک  در هر لحظ  می تواند و ود مانع 

یاا پاردآ ای با اد کا  هار دو ماد        و ( خرای  )  Beamاب ناو   این سنشور می تواناد  . دادآ و مانع اب بشص   د  دربها  ود 

 .می تواند روی سیشصم نصب  ود 

ساخت افازاری باودآ و در     2در بخ  ایمنی نارم افازاری مای با اند در حاالی کا  آیاصم  امارآ          3تا  1آیصم های  مارآ : ت کر 

اب وارد  اد   با   ناوا  پشاصیبا  ماانع      3تاا   1 ورت ایراد در سنشور ایمنی و تشخی  مانع بین دربهای مصحرک مراحال  

 .ضرب  ب  مانع می  وند 

در  اورتی کا  ماانع قارار گرفصا  باین و یاا پشات دربهاای مصحارک بار  ارش             ( :  Presence)  دم رفاع ماانع فیزییای     – 7

نشود سیشصم ب   ورت هو مند و ود مانع را تشخی  دادآ و  هت ادام  فرایند باب و یا بشص   د  دربها و  لاوگیری اب  

 .را ا را خواهد کرد   دِم رفع مانع فیزیییات میانییی سیشصم ، بیر برنام  خاِ   دم  بد  ب  قرع

اتوماتیاک ایرانای   با تو   ب  نو  و میا  نصاب ، دربهاای   ... ( : و  Fire Alarmنظیر ) فرما  های هشدار خار ی  – 6

ب   ورت مشصقل و یا دریافات فرماا  اب   می توانند بر اساس برنام  اب قبل تعیین  دآ  ( Ario) و آریو (  Espad) ِاسپاد 

در بما  بروب بحرا  نظیر آت  سوبی و یا حوادث غیر مصرقبا  دی ار با  حالات     ... ( و  BMSمانند ) سیشصم های خار ی 

 .حرکت و مشیر  بور افراد را  هت دهی و مدیریت نمایند ، دائم باب و یا کام  بشص  درآیند و در میانهای  مومی 

و آریاااو (  Espad) اتوماتیاااک ایرانااای ِاساااپاد   دربهاااای ( :  Access Controls) نصااار  خاااار ی  ی ُکسیشاااصم هاااا  – 0

 (Ario )       دارای ایااان قابلیااات مااای با اااند کااا  اب سیشاااصم هاااای ُکنصااارِ  تاااردِدExternal  (    نظیااار سیشاااصم هاااای پارکینااا

رماااا  دریافااات  ااادآ  یااا  العمااال فرماااا  پ یرفصااا  و باااا برنامااا  تعیاااین  ااادآ قبلااای نشااابت بااا  ف... ( ، کاااارت خاااوا  هاااا و 

 اااورت ( باااا پروتیااال مشاااخ  ) همچناااین ایااان امیاااا  و اااود دارد کااا  ایااان ارتباااا  بااا   اااورت ُکاااد  ااادآ  . نشاااا  بدهناااد 

 .کرد  سیشصم ب  حداقل برسد  Bypassب یرد تا امیا  خرا و یا 

نارم  ( اساین اولیا    ) بی سیشاصم  در بماا  راآ انادا  ( :  Load Sensitivity) تنظیم حشاسیت ها در برخورد با مواناع   – 8

افزار ب   ورت پی  فرض میزا  حشاسیت درب را با تو   ب  مشخصات وبنی درب ذخیرآ نماودآ و اب آنهاا ، هن اام بااب     

این پارامصر ها در بخ  تنظیمات سیشصم می تواند ب   نوا  حشاسایت درب  . و بشص   د  دربهای مصحرک اسصلادآ می کند 

 .برخورد با آ  ترییر نماید  در بما  و ود مانع و
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ابصادا و قبال اب فرایناد    ) بمانی ک  برای اولین بار دسص اآ رو ن می  ود ( :  Self Checking) ایمنی داخلی سیشصم  – 9

در بما  بشیار کوتاهی مییروکنصرلر  راین کااری مرباو  با  خاود  را ماورد بااببینی قارار دادآ و اب ساالم         ( اسین اولی  

در  ورت و اود ا ایا  در سیشاصم ، ابصادا ناو  ایاراد را مشاخ         . مرمئن می  ود (  Blocks) ی مخصلف بود  بخ  ها

( (  Warning) و یا خرای قابل نشام پو ای   (  Error) خرای غیر قابل قبو  ) کردآ و سپ  ب  کار خود ادام  می دهد 

نماای  دادآ مای  اود و در  اورت و اود       ملیرد سیشصم مصوقف  دآ و ُکاد خراای پای  آمادآ      Errorدر  ورت و ود . 

Warning        سیشصم با م حظات اب پی  تعیین  دآ ب  کار خود اداما  مای دهاد و در  این حااWarning    بو اود آمادآ را

 .ب   ورت ُکد ا  م می کند 

ات در  اورتی کا  حرکات و سار ت تنظایم  ادآ درب با  هار دلیلای اب تنظیما          ( :  Shut Down) ترماز الیصرونییای    – 11

اولویت بااال  ) اولی  خود خارج  وند و موتور حرکصی غیر اب حرکت تعریف  دآ برای آ  دا ص  با د کنصر  برد بدو  وقل  

درایااور موتااور را باا   ااورت الیصرونییاای خااامو  کااردآ ، حرکاات موتااور و باا   بعیاات آ  حرکاات دربهااا را   ( در  ملیاارد 

 ( . Motor Release. ) ید مصوقف و سپ  موتور را اب مدار کنصر   دا می نما

ییی دی ر اب بخ  های ایمنی این سیشصم هاا  ( :  Internal Continues Evaluation ) اربیابی پیوسص  داخلی  – 11

ایان سیشاصم مای با اد تاا در  اورت و اود ترییارات ناخواساص  در هار یاک اب             نرم افزارمربو  ب  کنصر  و اربیابی پیوسص  

 .سیشصم  لوگیری  ود بخ  ها اب  ملیرد نادرست 

ییاای دی ار اب بخا  هااای ایمنای ایاان سیشاصم هااا      ( :  Sub-Routines Control) کنصار  ا ارای بیاار برناما  هااا     – 14

تاا در  اورت و اود    ... ( مانند ا رای بیر برناما  ترافیاک و   ) مربو  ب  کنصر  ا رای بیر برنام  های نرم افزار می با د 

 .ب بیر برنام  ها اب  ملیرد نادرست آ  بیر برنام    لوگیری  ود ایرادهای ناخواسص  در هر یک ا

 

 ( Energy Saving / کاه  مصرش انرژیمربو  ب  مشخصات برخی اب ) 

خاااااار ی ندا اااااص  و امیاااااا   UPSنیااااااب بااااا   ( Ario) و آریاااااو (  Espad) دربهاااااای اتوماتیاااااک ایرانااااای ِاساااااپاد  - 13

مااادار  اااارژ بااااتری  . رت مشاااصقیم بااا  ُکنصااار  ُبااارِد سیشاااصم و اااود دارد    بااا   اااو ( ولااات  42ولصااااژ ) اتصاااا  پ اااِک بااااتری  

بااا تو اا  باا   راحاای انجااام     . کااام  هو اامند و کنصاار   اادآ بااودآ و اب آساایب رساااند  باا  باااتری هااا  لااوگیری ماای کنااد            

سیشاااصم ، و در بماااا  قراااع باااری  ( رانااادما  بااااالی موتاااور  )  ااادآ در ایااان سیشاااصم هاااا مصااارش کلااای بشااایار پاااایین باااودآ    

بااادو  اینیااا  ( باااا تو ااا  بااا  مشخصاااات وبنااای درب و ا ااارحیاک قرعاااات میاااانییی   ) باااار  111تاااا  81ی تواناااد باااین مااا

 .درب را باب و بشص  نمایند ( ولت  16افت حداک ر تا ولصاژ )  ارژ کامل  وند باتری ها ِد

 .می با د  ایینترییر نمودآ و بشیار پ(  Ready) رد در حالت آمادآ ب  کار نصر  ُبمیزا  مصرش ُک – 14

اب  ( Ario) و آریااااو (  Espad) دربهااااای اتوماتیااااک ایراناااای ِاسااااپاد    قلاااال الیصرومیانییااااا  مااااورد اسااااصلادآ در     – 15

سیشاااصم در بماااا   ملیااارد قلااال  با اااث کااااه  مصااارش انااارژِی انصخاااابکااا  ایااان (  Latch) ناااو  آهااان رباااای دائااام باااودآ 

بااااتری وارد مااادار مااای  اااود اب اهمیااات بشااایار بااااالیی   ایااان موضاااو  بماااانی کااا  باااری سیشاااصم قراااع  ااادآ و   . مااای  اااود 

 .برخوردار است 

 ( Ario) و آریاو  (  Espad) دربهاای اتوماتیاک ایرانای ِاساپاد     ولات در   42ولات تاا    14امیاا  ترییار ولصااژ قلال اب     : ت کر 

 ( .سلار ی )  .د دارد ب  حالت دائم نیز و و(  Latch) همچنین امیا  ترییر ساخصار قلل اب حالت لحظ  ای . و ود دارد 
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در هن اااام اساااصلادآ اب بااااتری : (  Control  Discharge Level ) لاااوگیری اب تخلیااا  بااای  اب حاااد بااااتری   – 16

توساان یااک سیشااصم الیصرونییاای باا  هاایچ  نااوا  نبایااد ا ااابآ تخلیاا  باااتری باای  اب حااد مجاااب دادآ  ااود بیاارا ایاان اماار              

بااار ایااان در  اااورت نیااااب بااا  بااااتری در بماااا  بحااارا  و یاااا حاااوادث   اوال با اااث کااااه   اااو   مااار بااااتری  ااادآ و  ااا وآ

نظیااار بااااب  اااد  قلااال سیشاااصم و ساااپ  بااااب  اااد  دربهاااا  هااات خاااروج اضااارراری در هن اااام دریافااات           ) غیااار مصرقبااا   

ساااناریوی تعریاااف  ااادآ را دا اااص    ا ااارای بایشاااصی بااااتری بااا  انااادابآ کاااافی انااارژی  هااات     ... ( فرماااا  آتااا  ساااوبی و  

 .ی در سیشصم های ایرانی م کور ب  دقت  راحی  دآ است ک  این وییگ .با د 

 .در این سیشصم ها فرایند کنصر  سر  ولصاژ باتری ب   ورت نرم افزاری انجام می  ود 

در  ااااورتی کاااا  : (  Charge Level Control) قرااااع کاماااال  ریااااا   ااااارژ پاااا  اب  ااااارژ کاماااال باااااتری   – 17

د  ریااا   ااارژ باااتری قرااع  اادآ کاا  ایاان موضااو  با ااث افاازای         باااتری باا  اناادابآ مشااخ  و تعریااف  اادآ  ااارژ  ااو     

 . و   مر باتری خواهد  د 

 .می با د  تشخی روی کلید دیجیصا  قابل اب  LED مل  ارژ باتری ب  سهولت توسن یک  حت 

ایاااان سیشااااصم هااااا دارای قابلیاااات تشااااخی  کاااااه  و یااااا ( :  Traffic Sub-Routine) بیاااار برناماااا  ترافیااااک  – 18

بماااانی کااا  تاااردد افاااراد افااازای  مااای یاباااد بااا   اااورت اتوماتیاااک بماااا      . تاااردد افاااراد  باااوری اب درب هشاااصند  افااازای  

بااااب ماناااد  درب  بااان  ااادو  برنامااا  ترافیاااک افااازای  خواهاااد یافااات و مجاااددا بماااانی کااا  ترافیاااک  باااوری کااااه  پیااادا   

دلیااال کااااه   ریاااا  مصااارفی  در نصیجااا  بااا . مااای کناااد بماااا  بااااب ماناااد  دربهاااای مصحااارک نیاااز کااااه  پیااادا خواهاااد کااارد 

 .درایور و کاه   ابجایی هوای محین در مصرش انرژی  رف   ویی خواهد  د 

معمااوال دارای نقراا  اوج باااالیی هشااصند    DC ریااا  راآ اناادابی موتورهااای  ( :  Ifm) کنصاار   ریااا  اولیاا  موتااور   – 19

دارای ایان   ( Ario) و آریاو  (  Espad) رانی ِاسپاد دربهای اتوماتیک ایرد نصر  ُبُک( آمپر ب   ورت لحظ  ای  31 احدود)

قابلیت هشصند ک  در بما  راآ اندابی موتاور پیاک  ریاا  مصارفی را کنصار  و محادود نمایناد کا  ایان وییگای با اث کااه              

 .مصرش انرژی در این سیشصم ها می با د 

لاااازوم کاااااه  مصاااارش  بااااا تو اااا  باااا   ( :  Motion Sensors) قرااااع تر یاااا  سنشااااورهای تشااااخی  حرکاااات    – 41

اناااربی بماااانی کااا  درب در حالصهاااایی نظیااار قلااال ، دایااام بااااب ، دساااصی و ا ااارای برنامااا  ترافیاااک قااارار مااای گیااارد تر یااا        

ایااان سنشاااورها بااا   اااورت موقااات قراااع  ااادآ و پااا  اب ترییااار حالااات درب و یاااا خاااارج  اااد  اب برنامااا  ترافیاااک مجاااددا   

  بااا  میااازا  مصااارش آنهاااا در کااااه  مصااارش انااارژی     قراااع تر یااا  سنشاااورها باااا تو ااا  . تر یااا  آنهاااا و ااال مااای  اااوند   

 .تاثیر بشزایی دارد 

در (  Safety Beam Sensor) ساااالم باااود  سنشاااور ایمنااای  (  Monitoring) باااا تو ااا  بااا  اینیااا  ناااک   : تااا کر 

 .کلی   راین الزامی می با د تر ی  سنشور ایمنی حصی در وضعیت های توضی  دادآ  دآ فوی قرع نمی  ود 
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کا  پا  اب   (  Scan) اسین اولیا  درب  ( :  Mechanical Life Span) دوام بیشصر قشمت های میانییی سیشصم  – 41

... ( نظیار وب  ، ا ارحیاک و   )  ورت می گیرد همراآ با ذخیرآ نمود  پارامصرهایی اب سیشصم است   ریشت  د  سیشصم

 .ون  ای تنظیم و ذخیرآ می  وند ک  قرعات میانییی بیشصرین  و   مر را دا ص  با ند ک  مقادیر آنها ب  گ

 :  ( Ario) و آریو (  Espad) دربهای اتوماتیک ایرانی ِاسپاد ( وضعیت های ) حالت های  – 44

حالاات  –(  Partial) تابشاصانی  / حالات بمشاصانی    –(  One Way) حالات ییررفا     –(  Automatic) حالات اتوماتیاک   

 ( . Manual) حالت دسصی  –(  Lock) حالت قلل  –(  Pharmacy) حالت داروخان  ای  –(  Full Open) دائم باب 

 دد ریموت  4هر سیشصم دارای :  ( Ario) و آریو (  Espad) دربهای اتوماتیک ایرانی ِاسپاد ریموت ُکنصر  ها در  – 43

 ادد   41تعاداد  . م نصِب سیشاصم نیاابی با  ریماوت ُکنصار  و رسایور  داگانا  نیشات         می با د و هن ا( کلید  7دارای ) ُکنصر  

 :حالت های قابل ترییر توسن ریموت کنصر  ها . نمود (  Learn) ریموت می توا  روی هر کلید دیجیصا  تعریف 

  -(  Automatic) ک حالت اتوماتیا  –( حصی در بما  قلل بود  درب ) فرما  لحظ  ای  هت ییبار باب و بشص   د  درب 

 ( Lock) حالت قلل  -(  Full Open) حالت دائم باب  –(  Partial) تابشصانی / حالت بمشصانی 

ایااان وییگااای در بماااا  نصاااب   .  نیاااز و اااود دارد سیشاااصم اب  ریااان ریماااوت کنصااار    (  Reset) امیاااا  راآ انااادابی مجااادد  

 .سیشصم بشیار پر کاربرد می با د  و نیز تعمییرات احصمالِی

نصاب  ادآ در یاک     کنصر  و نظارت دربهای اتوماتیاکِ : قابلیت اتصا  ب   بی  اینصرنت و مدیریت مصمرکز سیشصم ها  – 42

دربهاای اتوماتیاک ایرانای    . ساخصما  یا در یک محین بزرگ تر مانند دانش اآ و یا بیمارسصا  امروبآ امری ضروری اسات  

قابلیاات هشااصند کاا  اب  ریاان  اابی  اینصرناات ماادیریت  ااوند و پارامصرهااایی  دارای ایاان  ( Ario) و آریااو (  Espad) ِاسااپاد 

حالت ها و وضعیت های درب ، لیشت خراها و برخی اب ایرادهاای سیشاصم توسان یاک نارم افازار  اامع دیادآ  ادآ و          : نظیر 

 Reset) رفاع مای با اند    نیاز اب  ریان  ابی  قابال      برخای اب ایرادهاا  . نصر  قرار گیرد اتای کاپراتور ا   ات آ  در اخصیار 

و نیاز ترییار حالات هاای مو اود اب  ریان  ابی  اینصرنات         ورودی باری  وضاعیت  وضاعیت بااتری ،   مشااهدآ  . (  د  سیشصم 

 ( .سلار ی )  .امیا  پ یر می با د 

کنصااار  هاااایی نظیااار ترییااار  : توسااان نااارم افزارهاااای اندرویااادی اب  ریااان موبایااال  حالااات هاااا نصااار  و ترییااار قابلیااات ُک – 47

ضاااعیت هاااای درب ، مشااااهدآ لیشااات خراهاااا و نیاااز مشااااهدآ و رفاااع برخااای اب ایرادهاااای سیشاااصم مااای تواناااد اب  ریااان         و

 ( .سلار ی . ) موبایل نیز  ورت پ یرد 

دربهاای  : توانایی تنظیم اتوماتیک سر ت در  ورت و اود  وامال بیرونای مانناد نیروهاای ا ارحیاک و فشاار بااد          – 46

با  گونا  ای  راحای  ادآ اناد کا  در هار لحظا  سار ت درب را ناک            ( Ario) و آریو (  Espad) اتوماتیک ایرانی ِاسپاد 

کردآ تا در  ورتی ک   وامل بیرونای ، تااثیر گا ار بار حرکات درب با اند نماودار حرکصای درب را ا ا آ کاردآ و آ  را با             

و نیاز ماانع اب ضارب  بد  آنهاا در نقاا       ( د  یا باب نشا ) این وییگی مانع اب بشص  نشد  درب . اندابآ مورد نیاب ترییر دهند 

و  Anti Crushالبصا  ایان ترییار تاا حادی  اورت مای گیارد کا  پارامصرهاای ایمنای نظیار بیار برناما                  .انصهاایی مای  اود    

Auto Reverse  همیش  در مقدار تنظیم  دآ خود باقی بمانند. 
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موقاااع خرابااای بااااتری ، بخااا  نااارم افااازارِی     هااات  لاااوگیری اب  ااادم تشاااخی  بااا   : برنامااا  ناااک ماااداوم بااااتری   – 40

ویااایآ ای در سیشاااصم و اااود دارد کااا   اااحت بااااتری را  هااات اساااصلادِآ آ  در بماااانی کااا  باااری قراااع مااای  اااود ، بااا   اااور  

در  ااورتی کاا  باااتری معیااوب با ااد قباال اب نیاااِب سیشااصم باا  اسااصلادآ اب باااتری ایاان موضااو  بااا            . مااداوم نااک ماای کنااد    

 .ارسا  ُکد خرا مشخ  می  ود 

امیااااا  ا مااااا  فرمااااا  بااا  پااااردآ هااااوا و کنصاااار   : قابلیااات اتصااااا  پااااردآ هاااوا و دسااااص اههای  ااااانبی باااا  سیشاااصم     – 48

باااا  سااااادگی   ( Ario) و آریااااو (  Espad) دربهااااای اتوماتیااااک ایراناااای ِاسااااپاد    رو اااان و خااااامو   ااااد  آ  توساااان    

 .و ود دارد 

ود دارد کااا  دربهاااای نصاااب  ااادآ اب  ریااان     ایااان امیاااا  و ااا  : امیاااا  ایجااااد ارتباااا  باااین سیشاااصم هاااای مخصلاااف       – 49

ایااان قابلیااات بماااانی ( .  Handshaking) پاااورت ساااریا  باااا ییااادی ر  ااابی   ااادآ تاااا اب  اااراین ییااادی ر مرلاااع با اااند    

 . ک  اب دربها ب   نوا  ورودی های فیلصر  دآ اسصلادآ می  ود کاربرد دارد 

در  اورتی کا  اینیاودِر سیشاصم آسایب ببیناد ایاراد         ( : Encoder) تشخی  سریع و ب  موقع سیشاصم موقعیات یااب     – 31

ضارب  بد  با  هام و یاا ضارب  بد  با        ) پی  آمدآ توسن نرم افزار سریعا تشخی  دادآ  دآ و اب حرکصهاای ناگهاانی درب   

و تا بماانی کا  ایاراد ماورد نظار      (  12و  13خرای  مارآ ) خرای مورد نظر نمای  دادآ  دآ .  لوگیری می کند ( اسصوپر 

 . رفع نشدآ با د سیشصم اب باب و بشص  کرد  دربها  لوگیری خواهد کرد 

در بماااا  قراااع باااری و نیاااز بماااانی کااا  : در مواقاااع اضااارراری  قلااالنماااود  انااارژی بااااتری  هااات بااااب کااارد   حلااا  – 31

 دربهاااا را بااااب و بشاااص  کناااد ایااان  دی ااار نصوانااادولصااااژ بااااتری تاااا حاااد مجااااب خاااود کااااه  پیااادا کاااردآ اسااات بااا   اااوری کااا    

در حقیقااات . بااااب  اااود  قلااال ، ببانااا  اب روی ریماااوت کنصااار    Bو اااود دارد کااا  در  اااورت نیااااب باااا بد  کلیاااد      وییگااای

 راحاای ایاان سیشااصم هاااا باا  گوناا  اساات کااا  همیشاا  باارای کارهاااای خااا  اناارژی باااتری حلااا   اادآ و ماای تاااوا  اب آ               

 .اسصلادآ نمود 

تنظایم مقادار  ارض بااب  اِو       ( . Open  Partial)تابشاصانی  / باب  د  درب در حالت بمشاصانی   مقدارقابلیت تنظیم  – 34

توساان ییاای اب منوهااای کلیااد تابشااصانی قاارار دارد بشاایار سااادآ و / دربهااا ، در بمااانی کاا  وضااعیت درب در حالاات بمشااصانی  

 . ورت می پ یرد  دیجیصا 

بیشااااصر اسااااصلادآ   منیاااات هاااات ا(  Pharmacy) باااااب  ااااد  درب در حالاااات داروخاناااا  ای    مقاااادارقابلیاااات تنظاااایم  – 33

 .در سا ات خا  کنندگا  

پاا  اب رسااید  باا  تعااداد    باااب و بشااص   ااد  دربهااا و نیااز تعریااف یااک سااناریوی ویاایآ          قابلیاات ثباات تعااداد دفعاااتِ    – 32

 .در  ورت نیاب مورد نظر  دفعاِت

ر ِت کیلااااوگرم و ماااااکزیمم ساااا  111مقاااادار  AR24و  ES24حااااداک ر وب  هاااار لن اااا  مصحاااارک در سیشااااصم هااااای    – 37

 .سانصی مصر بر ثانی  می با د  01دربها در این سیشصم ها 

کیلااااوگرم و ماااااکزیمم ساااار ِت دربهااااا در ایاااان     131مقاااادار  ES40حااااداک ر وب  هاااار لن اااا  مصحاااارک در سیشااااصم     – 36

 .سانصی مصر بر ثانی  می با د  07سیشصم 
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 :با مشخصات بیر می با د کمپانی دانیر  موتور مورد اسصلادآ در این سیشصم ها موتور آلمانِی – 30

GR63*55 , 100W  (42  ولت  21ولت و   /   )Gearbox 1:15    /  Encoder RE20 5V 

بیشااااصر و کاماااال تاااار ماااای  نظااااارت و ُکنصاااار  مییروکنصرلاااار باااار سااااخت افاااازار   (  Ario) در درب اتوماتیااااک آریااااو  – 38

 :ب   نوا  م ا  می توا  اب موارد بیر نام برد . با د 

√ Fuse Error Code :  نک کرد  فیوبهای باتری (FB  )   درایاوِر موتاور ، (FM  )  و سنشاورها (FS  )   با   اورت

در ) و ارسا  ُکد خرا ب   ورت مجزا برای هر یاک اب فیوبهاا    ورت گرفص  ( در هر لحظ  ) مییروکنصرلر   داگان  توسِن

 ( .تشخی  نرم افزاری ) آسا  نماید میصواند رفع ایراد بو ود آمدآ را بشیار  (ها  ورت آسیب دید  فیوب

√ Fuse LED Indicator  :  هااااار یاااااک ( تشاااااخی  نااااارم افااااازاری )  ااااا وآ بااااار ارساااااا   داگانااااا  ُکاااااد خراااااا

باااااا  رناااااا  قرمااااااز   LEDو باااااا   ااااااورت  داگاناااااا  دارای یااااااک  ( روی ُکنصاااااار  ُباااااارد ) اب فیوبهااااااا در کنااااااار خااااااود  

را  ردنصااااار  ُبااااا آ و رفاااااع  یاااااب کُ مااااای با اااااند کااااا  فقااااان در  اااااورت آسااااایب دیاااااد  فیاااااوِب مربو ااااا  ، رو ااااان  اااااد        

 ( .تشخی  سخت افزاری )  می نمایدبشیار آسا  

بماااانی کااا  : (  Motor Failure) تشاااخی  اتصااااِ  موتاااور بااا  ُکنصااار  ُبااارد و ناااک کااارد  موتاااور پااا  اب اتصاااا      √

موتاااور را تشاااخی  دادآ و قبااال اب ا ااارای    حضاااور و اتصاااا   رد مصصااال مااای  اااود مییروکنصرلااار    نصااار  ُبااا موتاااور بااا  کُ 

در  اااورتی کااا  . نااارم افااازار باااا بررسااای مقاومااات داخلااای سااایم پااایچ موتاااور اب ساااالم باااود  آ  ا میناااا  حا ااال مااای کناااد   

 ایاارادِ مربااو  باا     ُکااد خرااایِ   موتااور دارای ایااراد با ااد و یااا ییاای اب ساایم هااای آ  باا  ُکنصاار  ُباارد مصصاال نبا ااد ارسااا ِ             

 ( . 14و  11،  11 خراهای  مارآ)  .این موضو  را مشخ  می کند  ساخصاری موتور

 اینیاودرِ بماانی کا    : (  Encoder Failure) تشخی  اتصاِ  اینیاودر با  ُکنصار  ُبارد و ناک کارد  آ  پا  اب اتصاا           √

را تشخی  دادآ و قبل اب ا ارای نارم    اتصا  سیم های اینیودرحضور و موتور ب  ُکنصر  ُبرد مصصل می  ود مییروکنصرلر 

دارای ایاراد با اد و یاا ییای اب      اینیودردر  ورتی ک  . ا مینا  حا ل می کند  اینیودربود  اب سالم  آنهاافزار با بررسی 

هر یاک   .این موضو  را مشخ  می کند  اینیودر ایراِدسیم های آ  ب  ُکنصر  ُبرد مصصل نبا د ارساِ  ُکد خرای مربو  ب  

مرباو    13و خرای  مارآ  Aمربو  ب  پال   12 خرای  مارآ) اب سیم های اینیودر دارای خرای  داگان  ای می با ند 

 .این آیصم در سیشصم های ِاسپاد نیز و ود دارد ( . می با د  Bب  پال  

 

 

 

 

 

 



8 | P a g e                                      ِاِسپاد  دربهای اتوماتیک ایرانی (Espad  ) و آریو (Ario ) 

منحصر بفرد و قابل رقابت با سیستم های اروپاییبا ویژگی های                                                                                                                                

 ( Ario) و آریو (  Espad) اِسپاد  دربهای اتوماتیک ایرانیِ

 منحصر بفرد و قابل رقابت با سیستم های اروپاییبا ویژگی های 

 هات ا ارای برناما  ترافیاک     فعا  و غیر فعا  کرد  بیر برنام  ترافیک و نیز تنظیم بما  هاا و تعاداد افاراد  باوری      – 39

 : ورت می گیرد (   )اب منوهای کلید دیجیصا  مرابن  دو  بیر ب  راحصی توسن ییی 

0 4 3 2 1 

نهعدد ذخیره شده در منوی شماره   

 
 

ک
فی
را

 ت
مه

نا
ر
 ب
ن
ود

 ب
ل
عا

 ف
ر
غی

 

نفر 12 نفر 10  نفر 6  نفر 3   

تعداد افرادی که سنسورهای داخلی و بیرونی در 
پروسه باز و یا بسته شدن درب می بینند و 

 برنامه ترافیک فعال می شود

 

ثانیه 11 ثانیه 11  ثانیه 10  ثانیه 10   
زمان باز ماندن درب وقتی که پروسه ترافیک رخ 

 می دهد

 

ثانیه  1 ثانیه  1  ثانیه  3  ثانیه  3   
مدت زمانی که پس از بسته شدن درب نرم افزار 

 ترافیک غیر فعال می شود

 
 

21 – Lock Option  : وجود دارد که ولتاا  قفاا انتبااب شاده      این امکان(  منوی ) در بخ  تنظیمات  ملیرد قلل

هم در باز شدن قفا و )  چک شدن میکروسوئیچو عالوه بر آن حالت های عملکرد قفا از لحاظ (  ولت  24ولت یا  12) 

 .و نیز تست زبانه قفا پس از قفا شدن سیستم نیز تنظیم شوند ( هم در بسته شدن آن 
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 منحصر بفرد و قابل رقابت با سیستم های اروپاییبا ویژگی های 

 

 

 ( ( Ario) و آریو (  Espad) ای اتوماتیک ایرانی ِاسپاد دربه دو  تنظیم پارامصرهای ) 

 

Traffic Setting  Motor Rotate Lock Option Partial 
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