Ⅲ. Ví dụ tham khảo

Kiểu áp dụng: BSV-300 / BSV-500
Điện áp áp dụng: 1φ 220～230V
(OM-BSV-2A)

Tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cửa cuốn về các thao tác xử lý trong toàn
bộ hệ thống cửa cuốn.
Bản hướng dẫn sử dụng này chỉ ghi những lưu ý liên quan đến động cơ đóng mở.

1.

Kích thước của D Side Bracket (Khung đỡ bên D)

Ⅱ. Tên gọi các bộ phận của động cơ đóng mở
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※Hình vẽ này cho thấy một ví dụ tham khảo phù hợp với người thuận tay phải。
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Kích thước của trục cuốn
Hãy chế tác trục cuốn theo như bản vẽ dưới đây.
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(1) Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thi công chính xác khi lắp đặt cửa cuốn điện.
(2) Đây là động cơ đóng mở chuyên dùng cho cửa cuốn điện. Tuyệt đối không sử dụng với mục đích
khác.
(3) Những người có hiểu biết và quen thuộc với công việc lắp đặt cửa cuốn hãy thực hiện thao tác
lắp đặt động cơ đóng mở.
・Nếu động cơ đóng mở không hoạt động chính xác, hoặc cửa cuốn bị hỏng thì rất có thể gây
ra chấn chương.
(4) Khuyến khích sử dụng các sản phẩm khung đỡ do công ty chúng tôi chỉ định.
・Nếu sử dụng những loại khác ngoài chỉ định của công ty, cửa cuốn có thể bị hỏng và gây chấn
thương trong trường hợp tính năng của động cơ đóng mở không hoạt động bình thường.
(5) Hãy lắp đặt khung đỡ chắc chắn ở một vị trí chính xác trong cấu trúc tòa nhà xây dựng.
・Hai khung đỡ sẽ chịu toàn bộ sức nặng của cửa cuốn. Vậy nên nếu không lắp đặt cố định chắc
chắn thì cửa sẽ bị hỏng và gây ra chấn thương.
(6) Lắp đặt động cơ đóng mở ở một vị trí không dính nước hoặc mưa.
・Vì nó có thể là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn hoặc chập điện.
(7) Động cơ đóng mở nhất định phải được lắp đặt tiếp đất.
・Vì nó có thể là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn hoặc chập điện.
(8) Không tự ý tháo dời hoặc sửa đổi động cơ đóng mở. Ngoài ra không được lắp đặt bất kỳ linh kiện
nào ngoài những linh kiện tùy chọn do công ty chúng tôi chỉ định.
・Nếu thực hiện các thao tác bất thường có thể gây chấn thương.
(9) Khi đóng và mở cửa cuốn phải xác nhận chắc chắn rằng không có vật nào có thể gây chướng
ngại đến những người ra vào.
Nhất định phải đưa cho người quản lý cửa cuốn xem cảnh báo này!
・Bởi vì nếu bị kẹp vào cửa thì có thể gây ra chấn thương.
(10) Công tắc nút bấm của cửa cuốn phải do người quản lý thao tác.
・Nếu không phải người quản lý (như trẻ em,...) thao tác có thể bị kẹp và gây ra chấn thương.
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CẢNH Chỉ ra rằng có thể dẫn đến tử vong hoặc trọng thương
BÁO nếu có sai sót trong các thao tác xử lý và lắp đặt
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Tùy vào mức độ nguy hiểm và thiệt hại mà chia thành hai nhóm “Chú ý” và “Cảnh báo”.
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(1) Nguồn điện nhất định phải sử dụng trong phạm vi điện áp chỉ định của động cơ đóng mở.
・Nếu động cơ đóng mở bị tổn hại, có thể là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn và chập điện.
(2)Trọng lượng của cửa cuốn phải sử dụng trong phạm vi nhỏ hơn hoặc bằng trọng tải nâng tối đa
của động cơ đóng mở.
・Cửa cuốn có thể bị hỏng và gây chấn thương trong trường hợp tính năng của động cơ đóng mở
không hoạt động bình thường.
(3) Khi thao tác với dây xích liên kết, hãy xác nhận cửa cuốn có dừng lại hay không, và tuyệt đối
không được thao tác trên công tắc nút bấm.
Nhất định phải đưa cho người quản lý cửa cuốn xem chú ý này.
・Nếu dây xích liên kết bị quấn vào nhau thì động cơ đóng mở có thể bị hỏng.
(4) Khi thao tác với cần nhả phanh, hãy xác nhận xem cửa cuốn có dừng lại hay không, và tuyệt đối
không được tháo tác trên công tắc nút bấm.
Nhất định phải đưa cho người quản lý cửa cuốn xem chú ý này.
・Nếu thao tác không bình thường có thể làm hỏng động cơ đóng mở.
(5) Thiết lập chính xác công tắc giới hạn, và chắc chắn phải xác nhận vị trí dừng sau khi đã thiết lập.
(6) Kiểm tra định kỳ động cơ đóng mở, trong trường hợp có gì bất thường phải sửa hoặc thay mới
ngay.
Tiến hành kiểm tra định kỳ trong khoảng thời gian hoặc số lần được ghi trong mục “Kiểm tra” ở
bản hướng dẫn này.
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Chỉ ra rằng có thể gây ra chấn thương nhẹ hoặc thiệt hại

CHÚ Ý về của nêú có sai sót trong các thao tác xử lý lắp đặt.

Kích thước mặt bích tròn

※Kích thước hiển thị dành cho BSV-300 (BSV-500)
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Ⅳ. Nội dung đóng gói

Ⅴ. Chuyển đổi tay thuận trái/phải

Chi tiết đóng gói động cơ đóng mở, đóng gói khung đỡ theo các bước dưới đây.
Hãy xác nhận xem có hỏng hóc, tổn hại gì trong quá trình vận chuyển không; các linh kiện có đầy
đủ hay không.

Động cơ đóng mở này có thể chuyển đổi tay thuận bên trái/phải của công tắc nút bấm nhờ vào việc
xoay chiều hộp phanh.
Kiểm tra tay thuận trái/phải tại vị trí lắp đặt rồi tiến hành chuyển đổi.

1. Đóng gói động cơ đóng mở

※Giới thiệu về hoạt động của tay thuận trái/phải của động cơ đóng mở
Trong trường hợp tay thuận phải, khi bấm công tắc mở thì nhìn từ phía nhông xích đầu ra, trục đầu
ra sẽ quay theo chiều CCW (ngược chiều kim đồng hồ)
Nếu thuận tay trái thì khi bấm công tắc mở, sẽ xoay theo chiều CW (chiều kim đồng hồ).

Động cơ đóng mở（Bao gồm: Công tắc giới
hạn・Bảng điều khiển・Công tắc nút bấm・
Dây điện nguồn）

1 chiếc

開
Mở
○
停

Dừng

Đóng 閉
Sách hướng dẫn sử dụng

BÁO

1 quyển
Tay thuận phải
Chiều quay CCW

Xích con lăn (#50 – L66)

Bu lông lục giác (M12 x 35 Có gắn lò xo và vòng đệm phẳng)
Đai ốc lục giác (M12)
Vòng đệm lò xo (Kích cỡ 12)
Vòng đệm phẳng (Kích cỡ 12)）

1 tấm

1 thanh

1 chiếc
2 chiếc
2 tấm
2 tấm

BÁO

1 tấm
Mặt bích tròn (4B4O)
2 tấm

Trục trống

Trước khi lắp trục cuốn, nhất định phải treo xích con lăn lên răng của nhông xích trống.
CHÚ
Ý

Xích con lăn không có điểm dừng (do không có khớp nối), do đó sau khi lắp trống
cuộn thì không thể cài đặt.

2. Lắp đặt động cơ
Lắp đặt động cơ đóng mở theo các bước dưới đây.
(1) Treo xích con lăn vào nhông xích trục đầu ra của động cơ.
Lúc này, đưa một chân lắp của vỏ bánh răng (chân lắp ở phía đối diện với công tắc giới hạn)
vào bên trong xích con lăn.
(2) Từ khung đỡ bên D, luồn 2 bu lông đang nhô ra vào 2 rãnh then dùng để lắp đặt; rồi vặn đai
ốc lục giác bằng tay, và gắn động cơ đóng mở lên khung đỡ bên D.
(3) Dùng tay siết chặt các bu lông lục giác được đính kèm trong các rãnh then còn lại.
(4) Điều chỉnh vị trí lắp đặt đông cơ nhờ vào bu lông sao cho độ võng ở
phía dưới xích khoảng 5mm (Tham khảo hình vẽ bên phải).
Sau khi điều chỉnh, hãy chắc chắn rằng đã vặn chặt bu lông
và đai ốc lục giác.

(5) Gỡ dây buộc xích liên kết, là đưa động cơ vào trạng thái có thể thao tác bằng tay.

Xoay 1 góc 180° theo
chiều kim đồng hồ, nhìn
từ phía hộp phanh.

Luồn bu lông
vào các rãnh
then lắp đặt

。

（Tay thuận phải）

Ý

（Tay thuận trái ）

Hướng xoay hộp phanh nhất định phải nhìn từ phía hộp phanh và xoay theo chiều kim
đồng hồ. Nếu xoay ngược chiều kim đồng hồ sẽ làm đứt dây dẫn, và ngắt kết nối với
hộp điều khiển.

(4) Vặn chặt ốc vít cố định trên hộp phanh.
Ép chặt hộp phanh để siết các vít, sao cho không có khe hở giữa hộp phanh và động cơ.
Có thể tác động một lực nhẹ để ấn hộp phanh trong lúc giữ cần nhả phanh.
Ngoài ra, vặn chắt ốc vít cố định hộp phanh theo thứ tự lần lượt 2 ốc vít theo đường chéo.
CẢNH

1 thanh

Việc đổi chiều tay thuận của động cơ phải thực hiện trước khi gắn động cơ đóng mở
vào khung đỡ. Nếu tháo hộp phanh khi đang ở trạng thái chịu tải trọng, thì hộp phanh
sẽ bị xoay vòng do lực của tải trọng đó, cửa cuốn có thể rơi xuống và gây ra chấn
thương.

1. Đổi chiều tay thuận trái/phải của động cơ đóng mở
Động cơ đóng mở này thường được thiết lập tay thuận bên phải khi xuất hàng từ nhà máy.
Sau khi xác nhận tay thuận ở hiện trường lắp đặt, nếu thuận tay trái thì tiến hành chuyển đổi trước
khi lắp ráp động cơ theo các bước sau đây:
(1) Nới lỏng 4 điểm ốc vít cố định ở trên hộp phanh
(2) Tháo dây vinyl buộc các đường dây dẫn động cơ và dây dẫn công tắc giới hạn.
(3) Xoay hộp phanh 1 góc 180° theo chiều kim đồng hồ, nhìn từ phía hộp.
(Khi lắp đặt khung đỡ, dây xích liên kết sẽ được treo trong trạng thái vuông góc. Lúc này, phải
chú ý cẩn thận để các đường dây dẫn không bị mắc vào nhau.

CHÚ

Mặt bích trục cuốn (4B)

Tay thuận trái
Chiều quay CW

Khung đỡ sẽ phải chịu toàn bộ tải trọng của cửa cuốn. Nếu lắp đặt không chắc chắn,
cửa cuốn sẽ bị hỏng và gây ra chấn thương.

5 mm

Khung đỡ bên F
(Bao gồm đơn vị mặt bích)

CẢNH
1 tấm

Ⅵ. Lắp đặt động cơ đóng mở
1. Trước khi lắp đặt
Khung đỡ và khung đỡ góc phải đủ chắc chắn để nâng được tổng trọng lượng của cửa cuốn,
và nhất định phải được gắn cố định vào một vị trí chính xác trong cấu trúc tòa nhà xây dựng.
Hàn chắc chắn khung đỡ do công ty chúng tôi chỉ định vào khung đỡ phụ ở một góc thích hợp.
CẢNH

2. Đóng gói khung đỡ

Khung đỡ bên D
(Bao gồm nhông xích trục cuốn)

3. Chuyển đổi tay thuận trái phải của thiết bị không dây
Nếu đang sử dụng thiết bị không dây [BSV-RC] của công ty thì hãy thay đổi cài đặt của thiết bị
không dây.
Thiết bị không dây thường được thiết lập tay thuận bên phải khi xuất hàng từ nhà máy.
Cách đổi tay thuận trái phải hãy xác nhận ở bản hướng dẫn sử dụng thiết bị không dây.

BÁO

Chắc chắn phải xác định xem có khe hở ở giữa hộp phanh và động cơ hay không. Nếu
có khe hở sẽ làm giảm tính năng của phanh, và cửa cuốn có thể rơi xuống gây ra chấn
thương.

Ốc vít cố định vỏ công tắc 2 chiếc
2. Chuyển đổi tay thuận trái phái của công tắc bấm
押し ボタ ンスイッ チカバー取付ねじ 2本
Công tắc nút bấm thường được thiết lập tay thuận
Mở 開
phải khi được xuất hàng từ nhà máy (Trạng thái như hình vẽ bên phải).
停
Đổi sang chiều tay thuận trái theo như các bước sau đây.
Dừng
(1) Tháo 2 ốc vít gắn trên vỏ công tắc bấm.
Đóng閉
(2) Xoay vỏ bọc 180° theo chiều từ trên xuống.,
Chú ý khi xoay không để ngắt kết nối với dây điện.
(3) Lắp lại vỏ công tắc bằng 2 ốc vít đã tháo ra lúc trước.
Ngoài ra, nếu muốn thay đổi cách bố trí dây dẫn (để dây nút bấm hướng lên trên)
thì cũng thao tác theo như trình tự ghi trên.

ローラ
チェ
ーンの内側に入れる
Đưa vào
phía
trong xích con lăn

3. Xác nhận
Sau khi lắp đặt xong hay xác nhận các mục dưới đây.
・Xích con lăn đã được treo ở nhông xích trục cuốn và nhông xích trục đầu ra.
・Chắc chắn rằng bu lông và đai ốc lục giác dùng cho việc lắp đặt đã được vặn chặt.
・Khi kéo xích liên kết ở phía xa các thanh nan cửa, thì nhông xích và trục cuốn cũng sẽ quay
cuộn lên phía trên.
CẢNH
BÁO

Sau khi lắp đặt động cơ đóng mở, nhất định phải xác nhận các hạng mục cần thiết,
nếu có gì bất thường phải sửa ngay. Nếu không xác nhận, cứ sử dụng trong trạng thái
bất thường như vậy thì cửa cuốn có thể bị sập và gây ra các sự cố nghiêm trọng.

Ⅶ. Thiết lập công tắc giới hạn

Ⅷ. Thao tác

Trong trường hợp thuận tay phải, nút cài đặt 1 sẽ thiết lập giới hạn trên. Nút cài đặt 2 thiết lập giới
hạn dưới, Nếu thuân tay trái, thì nút cài đặt 1,2 đổi ngược lại.
スト chặn
ッ パー
Thanh

CẢNH

Nútトcài
đặtン2
2
セッ
ボタ

BÁO

Nút cài đặt 1

セッ ト ボタ ン1

(1) Hạ thanh chặn. Vừa ấn giữ thanh chặn, vừa trượt xuống phía dưới, thiết lập nút cài đặt ở trạng
thái có thể bấm.

(2) Thiết lập trạng thái tự do (free). Vừa ấn giữ nút cài đặt 1 và 2, vừa trượt xuống phía dưới và thiết
lập trạng thái tự do.
Lúc này, xác nhận xem nút bấm có đang duy trì trạng thái được đẩy vào trong hay không.

Trạng thái tự do (chạy không tải)
(3) Thiết lập giới hạn trên.
○1 Nâng cửa cuốn đến vị trí giới hạn trên rồi cho dừng lại.
○2 Ấn mạnh nút cài đặt 1 thêm một lần nữa (trong trường hợp tay thuận trái thì bấm nút 2) rồi
trượt lên để đưa nó về trạng thái cài đặt.

Trước khi đóng mở cửa cuốn phải đảm bảo rằng không có chướng ngại vật nào trong
khu vực đó. Trong lúc cửa cuốn đang hoạt động thì không được đứng, đi vào trong
khu vực cửa đóng mở. Không rời khỏi công tắc nút bấm cho đến khi việc đóng mở
hoàn tất, và kiểm tra xem hoạt động đóng mở thật sự đã kết thúc chưa.
Nếu bị kẹp, chèn vào cửa thì có thể gây ra chấn thương.

1. Thao tác điện động
Nếu muốn mở cửa cuốn thì bấm nút “Mở”, muốn đóng thì bấm nút “Đóng” trên công tắc nút bấm,
cho đến khi cửa cuốn bắt đầu hoạt động. Khi cửa cuốn hoàn toàn đóng hoặc hoàn toàn mở thì sẽ
tự động dừng lại. Nếu muốn dừng cửa cuốn lại ở một vị trí tùy chọn, thì chỉ cần bấm nút “Dừng”
là cửa sẽ dừng tại vị trí đó. Ngược lại, nếu muốn tác động trong lúc cửa cuốn đang hoạt động thì
bấm công tắc “Dừng” một lần, rồi bấm “Đóng” hoặc “Mở. Vì trong lúc đang hoạt động, cửa cuốn
sẽ không nhận lệnh thao tác ngược chiều ngay lâp tức.
2. Mở thủ công (Bằng tay)
Đây là thao tác mở cửa khi mất điện....
Mở hộp kiểm tra của cửa cuốn, treo chuỗi xích liên kết và từ từ kéo chuỗi xích ra xa các thanh
nan để dùng sức kéo mở cửa cuốn.
Lực được dùng để thao tác khoảng 50N, thao tác trên khoảng 1m dây xích thì nâng
được 5mm cửa cuốn lên. Giá trị này sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước của trục cuốn.
3. Đóng tự động
Đây là thao tác đóng cửa khi mất điện...
Mở hộp kiểm tra của cửa cuốn, kéo cần nhả phanh thì cửa sẽ tự động đóng.
Khi muốn dừng cửa cuốn, thả cần nhả phanh thì cửa sẽ dừng lại. Lực dùng cho thao tác
này khoảng 50N, tốc độ đóng của cửa cuốn khi đóng tự động sẽ do thiết bị kiểm soát tốc
độ điều khiển, do đó vẫn giống với tốc độ đóng khi thao tác điện động.

Ⅸ. Xác nhận
Trạng thái cài đặt
(4) Thiết lập giới hạn dưới
○1 Hạ cửa cuốn xuống vị trí giới hạn dưới rồi cho dừng lại.
○2 Ấn mạnh nút cài đặt 2 một lần nữa (trong trường hợp tay thuận trái thì bấm nút 1) để đưa nó về
rạng thái cài đặt.
(5) Cài đặt thanh chặn
Sau khi hoàn tất việc cài đặt vị trí giới hạn trên dưới thì chắc chắn phải cài đặt thanh chặn. Lúc này,
phải xác nhận xem thanh chặn cố định, không bị rời ra.

Sau khi lắp đặt xong, cần xác nhận các mục dưới đây.
・Cửa cuốn có đóng mở nhờ vào thao tác của công tắc nút bấm không.
・Cửa cuốn có dừng ở vị trí giới hạn trên và giới hạn dưới đã cài đặt nhờ vào công tắc giới hạn
không.
・Khi kéo cần nhả phanh thì cửa cuốn có đóng xuống không.

Ⅹ. Kiểm tra
Để có thể sử dụng một cách an toàn, nên thực hiện công tác kiểm tra định kỳ.
Khi đạt đến 1 trong 2 mốc về ngày tháng sử dụng hoặc số lần sử dụng như dưới đây thì nên tiến hành
kiểm tra định kỳ.
・1000 lần đóng mở
・6 tháng
Nếu có gì thắc mắc, xin hãy liên lạc với nhà sản xuất cửa cuốn.
Thông tin liên hệ

