راهنمای انواع
درب اتوماتیک

توضیحات و راهنما :
انواع درب های اتوماتیک
دربهای اتوماتیک شیشه ای
اين درب ها عمدتاً نفر رو بوده و عملكرد اتوماتیک اين درب ها در بسیاری از اماكن باعث تكريم ارباب رجوع
گرديده و حس خوش آيندی در آنها به وجود مي آورد.در اين نوع دربها به علت استفاده از شیشه و فريم های
آلومینیومي ويا استیل زيبا به طراحان و دكوراتورها اين امكان را میدهد تا بتوانند از اين درب ها در ساختمان
های مسكوني و اداری ،فروشگاه ها،اماكن عمومي،بیمارستان ها ،هتل ها و غیره استفاده نمايند.استفاده از اين نوع
درب ها به طور چشم گیری (تا  )%07از حدر رفتن انرژی سرمايشي و گرمايشي از ورودی ها جلو گیری مي كند
و به علت استفاده از درزگیرهای مويي و يا الستیكي بین فريم ها مانع نفوذ گردو خاك ،حشرا ت و صدا به داخل
اماكن مي گردد.همچنین عدم وجود دستگیره در اين دربها و غیر تماسي بودن آنها تاثیر چشمگیری در جلوگیری
از انتشار ويروسها  ،میكروبها و بیماريهای واگیردار دارند.مصرف پايین انرژی،اصطحالك پايین،سازگار با هر نوع
دكراسیون،با حداقل ايجاد صدا ،كنترل تردد و عبورو مرور افراد نیز از ديگر مزايای استفاده از اين درب ها مي
باشند.
اپراتور و مكانیسم اين دربها در هفت مدل درب اتوماتیک كشويي  ، Sliding Automatic Doorsدرب اتوماتیک
تلسكوپي ،Telescopic Automatic Doors،درب اتوماتیک منحني يا قوسي Curved Automatic
،Doorsدرب اتوماتیک لواليي، Swing Automatic Doorsدرب اتوماتیک تاشو يا اتوبوسي Folding
Automatic Doorsكه عمدتاً به صورت دو طرفه ويا يک طرفه و درب اتوماتیک زاويه دار Angular
Automatic Doorsو درب اتوماتیک دوار  Revolving Automatic Doorsطراحي گرديده اند.
درب اتوماتیک كشويي
اين درب ها يكي از ساده ترين و پر مصرفترين نوع درب های اتوماتیک نفر رو مي باشند كه به علت حركت خطي
و حداقل نیاز به فضا موجب استفاده بهینه از فضای موجود فروشگاه ها و اماكن عمومي مي گردند.در بیشتر ورودی
ها اين درب ها معموالً به صورت دولنگه ثابت و دو لنگه متحرك قابل اجرا مي باشند ولي در صورت نیاز مي توان
به صورت يک لنگه ثابت و يک لنگه متحرك و يا دو لنگه محرك بدون لنگه ثابت و تک لنگه متحرك بدون لنگه
ثابت اجرا نمود.كه دو نمونه آخر بیشتر در مكانهايي كه امكان حركت درب ها بر روی ديوار امكان پذير باشد قابل
ارائه مي باشند.با اين سیستم میتوان ورودی هايي تا عرض دو متر و ارتفاع 5.2متر بازشوی مفید ايجاد نمود .در
اين دربهادر بیشتر مواقع از شیشه های  07میلیمتری سكوريت شده استفاده مي گردد ولي در صورت نیاز امكان
به كارگیری از شیشه های دوجداره تا  57میلیمتر نیز امكانپذير مي باشد.همچنین كاربران مي توانند نسبت به
نیاز خود درب را در وضعیت های اتوماتیک،دائم باز،دائم بسته،حالت زمستاني يا نیمه باز ،ورود ممنوع و يا خروج
ممنوع تنظیم كنند.وهمچنین با نصب سیستم های كنترل تردد و يا ريموت كنترل و همچنین برنامه های
زمانبندی در بعضي از اپراتورها كاربران را قادر به كنترل وردها و خروج ها مي سازد.

وجود سیستم سنسورهای ايمني خطي بین درب ها و كنترلرهای هوشمند با قابلیت ضد برخورد امنیت عابرين را
در برابر برخورد احتمالي با دربها را تامین مي كنند.
درب اتوماتیک تلسكوپي
اين نوع درب ها بیشتر در ورودی هايي كه نیاز به بازشوی بیشتری مي باشد مانند مراكز تجاری و بعضي از اماكن
عمومي كه در آن واحد نفرات زيادی عبور مي كنند ،پیشنهاد مي گردد.مكانیزم اين درب ها مانند دربهای كشويي
به صورت خطي مي باشد با اين تفاوت كه در اين دربها چهار لنگه متحرك به صورت تلسكوپي عمل باز شدن را
انجام مي دهند و اين باعث افزايش  07درصدی بازشو نسبت به مدلهای كشوی دو لنگه مي گردد.توسط اين
سیستم میتوان وروديهايي تا عرض  0.2متر و ارتفاع  5.2متر ايجاد نمود اين دربها به صورت يک طرفه نیز قابل
اجرا مي باشند.در اين دربها استفاده از شیشه های  07میلیمتر و  57میلیمتر امكانپذير مي باشد .انتخاب وضعیت
های اتوماتیک،دائم باز،دائم بسته،حالت زمستاني يا نیمه باز ،ورود ممنوع و يا خروج ممنوع وهمچنین با نصب
سیستم های كنترل تردد و يا ريموت كنترل و همچنین برنامه های زمانبندی در بعضي از اپراتورها برای كاربران
امكانپذير مي باشد و انهارا را قادر به كنترل وردها و خروج ها مي سازد .وجود سیستم سنسورهای ايمني خطي
بین درب ها و كنترلرهای هوشمند با قابلیت ضد برخورد امنیت عابرين را در برابر برخورد احتمالي با دربها را
تامین مي كنند.
درب اتوماتیک زاويه دار
اين نوع درب برای فروشگاه ها و اماكني كه بازشوی آنها در يكي از اضالع آن باشد و يا در ورودی های معمولي
برای داشتن تنوع در فرم ورودی و زيبايي خاص در معماری بنا  ،طراحي گرديده است.حركت اين درب ها نیز به
صورت خطي مي باشد ولي با اين تفاوت كه لنگه دربها باهم يک زاويه ای را تشكیل میدهند كه اين زاويه میتواند
از  07درجه الي  002درجه متغیر باشد.برای جلوگیری از برخورد درب ها با عابرين به علت زاويه دار بودن دربها
امكان نصب سنسورهای ايمني خطي وجود ندارد و از سنسورهای مايكروويو خاص استفاده میگرد كه هم عمل
تشخیص حركت افراد را به عهده دارند و هم مانع برخورد دربها با افراد میگردند.مدار كنترل اين درب ها نیز مانند
مدل های پیشین كامالً توسط كاربر و نصاب قابل برنامه ريزی و كنترل مي باشد و همچنین امكان نصب تسط
شیشه های  07میلي متر و دوجداره امكان پذير مي باشد.
درب اتوماتیک منحني
درب های اتوماتیک منحني با طراحي زيبا و منحصر به فرد يكي از زيباترين نوع دربهای اتوماتیک شیشه ای
میباشد كه با توجه به طراحي و معماری فضا به شكل نیم دايره  ،دايره كامل و يا قوسي از يک دايره و كامال
سفارشي ساخته و اجرا میگردد .استفاده از اين دربها در مكانهايي كه در معماری آنها از تركیبات منحني استفاده
شده است زيبايي و هارموني دو چنداني را ايجان میكند.

همچنین با نصب اين دربها به صورت دايره كامل باعث ايجاد يک فضای استوانه ای میگردد كه اين فضا تبادل
هوای داخل و بیرون را به حداقل رسانده و اثر قابل توجهي در جلوگیری از اتالف انرژی و نفوذ گردو خاك و ديگر
عوامل طبیعي به داخل ساختمان و همچنین عدم تداخل نفرات در هنگام ورود و خروج مي گردد.
درب اتوماتیک لواليي
دربهای اتوماتیک بیشتر در مكانهايي به كار گرفته میشوند كه به علت محدوديت در عرض امكان نصب ديگر
دربهای اتوماتیک وجود نداشته باشد .اپراتور اين دربها طوری طراحي گرديده كه نیازی به تعويض درب نبوده و
تقريبا قابل نصب بر روی هر نوع درب لواليي میباشند و توانايي باز و بسته كردن دربها را به داخل و خارج را دارند.
همچنین میتوان از اين سیستم به صورت يک لنگه و يا دو لنگه به كار گرفت .استفاده از اين دربها در مكانهای پر
تردد پیشنهاد نمیگردد ولي برای محدود كردن تردد در مكانهای خاص مانند اتاق مديريت  ،اتاق سرور  ،اتاق عمل
طال فروشیها و غیره و تركیب آنها با سیستم های كنترل تردد سیستم كنترلي مناسبي را بوجود مي آورند.
درب اتوماتیک خروج اضطراری
اين نوع درب ها در مكانهايي پیشنهاد مي گردد كه در مواقع خواصي نیاز است تا عرض كامل ورودی برای ورود
و يا خروج مورد استفاده قرار گیرد .فريم اين درب ها طوری طراحي گرديده كه در مواقع اضطراری مانند اتش
سوزی و غیره با فشار اندكي درب ها به پهلو جمع شده و كل عرض وردی را آزاد مي سازند.همچنین در مكانها
يي مانند نمايشگاه های خودرو و پاركینگ ها كه عبور خودرو و نفر از يک ورودی صورت مي پذيرد  ،با اين نوع
فريم ها نصب درب اتوماتیک برای اين فضا ها امكان پذير میگردد .همچنین نصب اين فريم ها بر روی انواع
اپراتورهای دربهای كشويي امكان پذير مي باشد.

راهنمای استفاده از درهای اتوماتیک كشويي ،لواليي ،گردان
مقررات ساختمان
تمام سیستم های درهای اتوماتیک بايد مطابق مقررات ساختماني بوده و از لحاظ استانداردها و آيین نامه های
فني  ،قابل اجرا باشند.
چكیده ای از اهداف مقررات ساخماني كه بايد برای نصب سیستم های اتوماتیک در حتماً مورد توجه قرار گرفته
باشند:
فراهم نمودن ورودی قابل دسترس
به حداقل رساندن خطر حین ورود به ساختمان
حسگرهای اتوماتیک برای كنترل حركت درب

تجهیزات ايمني برای جلوگیری از بسته شدن ناگهاني درب
مكانیزم برق اضطراری در صورت قطعي برق
تعبه كنترل كننده مناسب و قابل دسترس
انتخاب درب مناسب
با توجه به پیشرفت فناوری و نوآوری سازندگان ،هم اكنون طیف وسیعي از انواع دربها متناسب با شرايط مختلف
فراهم شده است ،ولي انتخاب مناسب ترين در بسته به كاربرد و هدف ،حوزه تخصصي افرادی است كه به تمام
موارد (مسائل مربوط به اطفاء حريق ،حجم و توالي رفت و آمد ،شرايط محیطي ،جهت وزش باد ،نوع اضطراری و
 ...توجه مي كنند
نكات:
در نظر گرفتن فضای كافي در هر دو طرف در و متناسب با كاربران مورد نظر .قابل رويت بودن دربها از هر دو
طرف ورودی و خروجي
خودداری از نصب در سطوح شیب دار
محل قرارگیری متناسب با تعداد عابرين مورد نظر
عدم وجود موانع (نرده ،تیر ،تابلو و  )...در مسیرهای دسترسي
عدم وجود مسیرهای متقاطع در نزديكي درها
وضوح عاليم يک طرفه بودن درها
جزئیات
به اندازه كافي بزرگ و صیقلي بدون درها برای مشخص و نمايان بدون آنها در صورتي كه شیشه ها بسیار بزرگ
هستند حتما با عاليم مناسب مشخص شوند.
شیشه درها  277تا  0277میلي متر باالی سطح كف نصب گردند.
عاليم كامال مسطح بوده و برای جلوگیری از گیر كردن دست و پا با فاصله از سطح زمین نصب گردند.
آستانه و چهارچوب تراز كف باشند
روش های فعال سازی درهای اتوماتیک
حسگر حركت :شامل حسگرهای رادار يا مادون قرمز كه در وسط و باالی چهارچوب ها نصب مي شوند.
حسگر حضور :حسگرهايي كه حركت و اشیا را در حوزه ای مشخص رديابي مي كنند ( .اين حسگرای مي توانند
حركت آرام را نیز تشخیص دهند پس مي توانند به عنوان تجهیزات ايمني نیز استفاده گردند

تجهیزات ايمني
تجهیزات ايمني برای جلوگیری از گیر كردن يا ضربه خوردن افراد ،نصب تجهیزات ايمني يک ضرورت محسوب
مي شود.
باشند.
مي
ثابت
اشیاء
حس
به
قادر
كه
حضوری
حسگرهای
نوارها و سوئیچ هايي كه در صورت اتصال از حركت در جلوگیری مي كنند
خروج اضطراری
درهای خروج اضطراری حتماً بايد دارای دو خصوصیت زير باشند:
تجهیزات دستي برای بازكردن اضطراری
اتصال به سیستم اطفاء حريق و سیستم باز كردن برق در صورت قطع برق
انواع درهای كشويي
درهای كشويي تكي ،دو تكه تلسكوپي
درهای هاللي تكي ،دو تكه و منشوری
درهای تاشو
سیستم كنترل اين درها مي تواند به شكل دستي ،خودكار ،فقط خروج ،كامالً باز و نیمه باز تنظیم گردند( .برای
ورودی های باريک نبايد به حالت نیمه باز تنظیم گردد)
برای جلوگیری از گیر كردن انگشتان يا بدن بین اين نوع در و چهارچوب بايد موارد زير را رعايت كرد:
تنظیم صحیح فاصله بین لنگه و جزئي كه به سوی آن بسته مي شود.
در نظر گرفتن فاصله حداقل  52میلیمتر بین در و قسمت ها ثابت.
استفاده از حفاظ انگشتان
نصب عالئم مراقب باشید
درهای بادبزني و درهای وزنه ای
درهای بادبزني اتوماتیک مي توانند در قسمت های داخلي و خارجي ساختمان ها نصب شوند درهای وزنه ای
تركیبي از درهای كشويي و بادبرني هستند و باعث صرفه جويي در فضا مي شوند.
مسیر حركت درهای بادبزني در مسیر عابرين هستند بنابراين نصب عاليم مراقب باشید و جهت حركت بسیار مهم
است.
نصب عاليم در دو طرف درهای دو طرفه ضروری است.
حفاظ بايد حداقل  077میلي متر ارتفاع داشته باشند.
فاصله بین حفاظ و در بايد  52تا  27میلیمتر باشند

درهای بادبزني سريع بازشو
از اين درهای مي توان هم به صورت دستي و اتوماتیک بهره برد در حالت اتوماتیک روش های فعال سازی عبارتند
از:
در توسط نیروی برق باز مي شود ولي كاربر بايد برای فعال شدن سیگنال در را فشار دهد يا لمس كند.
سیگنال اولیه توسط كنترل از راه دور (قابل نصب به طور مثال بر روی چرخ) كارت خوان ،صفحه كلید و  ...تولید
مي شود.
در اين نوع از دربها بايد توجه داشت كه:
صفحات كنترل دستي در ارتفاع  027تا  0777میلیمتر از كف نصب گردند.
كارت خوان ها بین  077تا  0077میلیمتر از كف و به شكل عمودی نصب گردند.
تجهیزات فعال سازی دستي تا  0077میلیمتر از لبه در ورودی فاصله داشته باشند.
فعال كننده ها به شكل واضح و مشخصي نصب گردند.
اين نوع دربها معموال به دلیل سرعت و وزن آن ها نیازی به استفاده از تجهیزات ايمني ندارند ولي در مواردی كه
الزم باشد مي توان از حسگرهای تشخیص دهنده حضور استفاده كرد .نصب يک حفاظ در طرف ورودی آن نیز
الزم است .البته بايد به گونه ای نصب گردند كه كودكان نتوانند از آن باال روند يا در آن گیر كنند
درهای بادبزني در خروج اضطراری
همیشه بايد توجه كرد كه دربهای خروج اضطراری حتما امكانات عملكرد دستي برايشان فراهم شود و نیروی الزم
برای باز شدن آن ها نیز به اندازه ای باشد كه افراد ناتوان ،ضعیف و معلول بتوانند آن را باز نمايند
درهای گردان
متاسفانه درب های گردان مشكالت زيادی را بوجود مي آورند .اين درها با شعاع حركتي بزرگ نیاز به فضای زيادی
دارند ،معموالً از بقیه انواع درها كند ترند و همواره برای افراد معلول ،نابینايان و كودكان مشكل ساز مي باشند.
بايد توجه داشت كه در نظر گرفتن يک درب جانبي ديگر در كنار درهای گردان ضروری مي باشد
بهره برداری ،تعمیر و نگهداری
به شماره  0707تمامي درب های اتوماتیک بايد جهت اطمینان از عملكرد بي خطر به صورت سالیانه توسط
BSبراساس استاندارد
متخصصین مجاز آزمايش و سرويس شوند .اين آزمايش ها توسط تكنسین های كارآزموده كارايي دربهای اتوماتیک
را باال برده و از بروز خطرهای احتمالي مي كاهد.
مدير ساختمانها يا مسئولي تعمیر و نگهداری بايد به صورت دوره ای ايمني و سیستم عامل دربها را مورد بازرسي
قرار دهند.

توالي بررسي بستگي به نوع نصب ،ترافیک ،نوع درب و عوامل بسیاری دارد كه براساس تحلیل خطر ارزيابي مي
گردد ،در صورت بروز مشكل بايد به سرعت تكنسین های مجاز را در جريان قرارداد
انواع دربهای اتوماتیک
درب اتوماتیک وزنه ای :در برقي اتوماتیک با دو لوال كه به صورت كشويي و يا بادبزني باز شود.
درهای اتوماتیک كشويي دو تكه :درهای اتوماتیک برقي دو لنگه كه لنگه ها در جهت های مخالف هم باز مي
شوند.
درهای تاشو اتوماتیک :درهای برقي اتوماتیک شامل دو يا چند لنگه كه به هم مفصل بندی شده باشند و يک
لنگه از آنها در چهارچوب حركت مي كند.
درب های گردان اتوماتیک :درهای اتوماتیک برقي دو يا چند لنگه كه حول محوری مركزی مي چرخند.
درهای كشويي اتوماتیک:درهای اتوماتیک برقي كه دارای دو يا چند لنگه باشند و در عرض ورودی حركت
كنند.
درهای بادبزني اتوماتیک :درب های اتوماتیک برقي كه عمود بر عرض ورودی باز مي شوند و يک جهته هستند.
درهای اتوماتیک كشوی تلسكوپي :درهای اتوماتیک برقي كشويي كه دو تكه بوده و لنگه ها با يكديگر زوايه
مي

سازند.

درب های اتوماتیک منشوری :درهای اتوماتیک برقي كشويي كه دو تكه بوده و لنگه ها با يكديگر زوايه مي
سازند.
درب های بادبزني سريع بازشو :دربهای بادبزني هستند كه مي توانند به درب بازكن های برقي مجهز شوند،
اين دربها به صورت دستي هم عمل مي كنند

زمینه های كاربرد درب های اتوماتیک
زمینه های كاربرد درب های اتوماتیک كدامند؟
الف -امنیتي مانند مانند مراكز نظامي و مكانهای خاص مانند آزمايشگاهها و آشیانه ی پرواز
ب -رفاهي مانند درب های پاركینگ منازل ،درب بیمارستانها و غیره
پ -مصرف انرژی مانند درب هتلها ،درب فروشگاهها
ت -بهداشتي مانند درب اتاق عمل و برخي آزمايشگاهها
ث -سرعت بخشیدن به كار مانند مكانهای صنعتي
ج -جايگزين نیروی انساني
انواع درب اتوماتیک از لحاظ نحوه كار كدامند ؟

الف -پنو ماتیک = فشار گاز = فشار باد
ب -هیدرولیک = فشار مايعات = فشار روغني
پ -الكتروموتوری = چرخ دنده = گیربكس
انواع درب های اتوماتیک منازل كدامند ؟
پروانه ای  -كشوئي  -بازويي  -زير سطحي  -روالپ (غلطكي)  -زير سقفي
هر يک از انواع درب های اتو ماتیک بر اساس چه عملكردی كار مي كنند ؟
نوع عملكرد
پروانه ای تغییر طول جک
كشويي نیروی كششي
بازويي تغییر طول بازو
زير سطحي نیروی چرخشي وارد برمحور درب
روالپ نیروی چرخشي وارد از باال
زير سقفي نیروی كششي و چرخشي وارد بر درب
قسمتهای مختلف درب اتوماتیک كدامند ؟
يونیت مركزی ( تابلوی فرمان )  -مولد ( تولید كننده ) نیروی حركتي از قبیل جک  ،بازوها و موتور  -چشمي ها
يا چراغ های مادون قرمز  -فالشر  -میكرو سوئیچ  -ريموت كنترل ( كنترل از راه دور )  -پايه ها  -قفل برقي -
قفل مكانیكي
منظور از يونیت مركزی در سیستم درب اتو ماتیک چیست ؟
جعبه ای است كه نقش تابلوی فرمان را دارد و فرمان الزم برای باز و بسته كردن درب از طريق شاسي های متصل
به آن و يا سیستم فرمان راديويي كه قسمت گیرنده راديويي در داخل اين يونیت قرار گرفته و با استفاده از يک
تراشه الكترونیكي بنام ( میكرو پر سسور يا ريز پردازنده ) كار كنترل درب را بر عهده دارد و فرمان الزم را به موتور
و يا شیر های الكتريكي مي دهد
در سیستم درب اتوماتیک مولد نیروی حركتي شامل چه قسمتهايي است ؟
جک ها  -بازوها – موتور
در سیستم درب اتوماتیک چشمي ها چه نقشي دارند ؟
چشمي ها شامل فرستنده و گیرنده مادون قرمز كه به ترتیب با حروف ( تي ايكس ) يا ( آر ايكس ) مشخص مي
شوند  .برای تشخیص موقعیت خود درب يا تشخیص ورود يا خروج اشخاص يا به عبارت دقیق تر برای اطمینان
از عدم وجود شخص يا وسیله ی نقلیه در هنگام بستن درب استفاده مي شود

نقش فالشر در سیستم درب اتوماتیک چیست ؟
يک المپ چشمک زن قرمز رنگي است كه بر روی درب اتوماتیک نصب مي شود تا عابرين را از وضعیت فعلي
سازد
آگاه
درب
میكرو سوئیچ در سیستم درب اتوماتیک چه كاربردی دارد ؟
در موقعیت های مختلف باز و بسته شدن درب توسط قسمت مكانیكي  ،باز يا بسته مي شود و بدين طريق با وصل
يا قطع جريان  ،يونیت مركزی را از موقعیت فعلي درب آگاه مي سازد
منظور از ريموت كنترل در سیستم درب اتوماتیک چیست ؟
ريموت كنترل به معني كنترل از راه دور بوده و در سیستم درب اتوماتیک با استفاده از ريموت كنترل مي توان
درب را از راه دور باز يا بسته نمود برای اين منظور حتما بايستي قسمت گیرنده را در داخل يونیت مركزی نصب
كرد
قفل برقي و قفل مكانیكي چه اهمیتي در سیستم درب اتوماتیک دارد ؟
با توجه به اينكه درب ها معموال از لحاظ حفاظتي و حراستي مهم هستند برای قفل نمودن آنها در برخي از شرايط
از قفل برقي و در شرايط ديگر از قفل مكانیكي يا كلوني استفاده مي شود
منظور از راه بند الكتريكي چیست ؟
برای كنترل عبور و مرور وسايل نقلیه از راه بند الكتريكي استفاده مي شود كه در حالت معمول شامل يک میله با
يک وزنه در انتهای آن به صورت افقي در مسیر وسیله نقلیه قرار مي گیرد تا از عبور وسايل نقلیه غیر مجاز جلو
گیری كند
مراحل راه اندازی يک سیستم درب اتوماتیک كدامند ؟
نصب تابلو و تجهیزات مكانیكي و الكتريكي سیستم
تكمیل سیم بندی تابلو و تجهیزات سیستم
تنظیم يا به اصطالح ريگالرژ میكرو سوئیچ های مسیر حركت درب
تست پله به پله ی مراحل باز و بسته شدن درب
تنظیم میكرو پروسسور روی حالت عملكرد مطلوب

تابلو و تجهیزات مكانیكي و الكتريكي سیستم درب اتوماتیک چگونه نصب مي شود ؟
هر سیستم درب اتوماتیک با مشخصات خاصي كه دارد براساس دستور العمل سازنده آن و
مطابق با استاندارد های سیم كشي ساختمان نصب مي شود
تابلو و تجهیزات الكتريكي درب اتوماتیک چگونه سیم بندی مي شوند ؟
هر برد الكترونیكي برای راه اندازی نیاز به يک ولتاژ تغذيه ی مستقیم خاص خود دارد و عامل اصلي حركت در
سیستم درب اتوماتیک موتور الكتريكي مي باشد و هر موتور الكتريكي مي تواند يک سرعته يا چند سرعته باشد ،
چپ گرد يا راست گرد باشد كه چگونگي ايجاد هر كدام از اين حاالت با سیم های ورودی به موتور مشخص مي
گردد و تعدادی سنسور از قبیل میكرو سوئیچ ها  ،فرستنده و گیرنده های مادون قرمز به محل خود بر روی برد
كنترل نصب مي گردد.

