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 0022 ران مدل ایتالیا نایس ریلی اتوماتیک درب جک نصة روش

 

 .کٌید جاهپر سین تَسط را Stop ترهیٌال ًقطِ طثق ،0522 راى دستگاُ کطی سین ٍ جاًثی لَازم ًصة از تؼد -1
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 .کٌید قفل را کي خالظ اّرم تؼد. دّید قرار ٍسط حالت در را درب ٍ کردُ خالظ را هَتَر  -0

 .تاضد خاهَش دستگاُ Stop ترهیٌال کردى جاهپر ٌّگام: تَجِ

 :دّید اًجام زیر ضرح تِ را جاًثی لَازم ضٌاسایی هرحلِ   -3

 ثاًیِ چٌد تؼد. کٌید رّا را ّا کلید تؼد. ًواید سریغ زدى چطوک تِ ضرٍع L1 ٍ L2 چراؽ تا داضتِ ًگِ ّن تا را Open ٍ Stop کلید  -1

 لَازم حالت ایي در. ًواید آّستِ ضدى خاهَش ٍ رٍضي تِ ضرٍع L3 ٍ L4 ّای چراؽ ٍ ضدُ خاهَش L1 ٍ L2 ّای چراؽ تا کٌید صثر

 .است ضدُ ذخیرُ دستگاُ حافظِ در ٍ ضدُ ضٌاسایی جاًثی

 درب کَرس ضٌاسایی رٍش

 .کٌید رّا را کلیدّا تؼد ًواید حرکت تِ ضرٍع درب تا داضتِ ًگِ ّن تا را stop ٍ close کلیدّای -1

 قرار close کلید زیر کِ اّرهی کلید جْت ٍ زدُ را stop کلید تَد ترػکس اگر تاضد، ضدى تاز سوت تِ درب حرکت تاید حالت ایي در: تَجِ

 . کٌید اجرا را درب کَرس ضٌاسایی هراحل اٍل از هجددا تؼد. دّید تغییر را دارد

 در ٍ ًواید هی کاهل ضدى تستِ تِ ضرٍع درب خَدکار صَرت تِ ثاًیِ 3 از پس ًوَد کاهل ضدى تاز حرکت تِ ضرٍع درب ایٌکِ از تؼد -0

 .کرد خَاّد stop کار اًتْای

 تاضد هی L8 تا L1 ضاهل کِ ّا آتطي هؼرفی

 تِ تَاًید هی درب ػرض ٍ ارتفاع ٍ ٍزى تِ تَجِ تا کِ تاضد هی ای کارخاًِ فرض پیص صَرت تِ ّا آتطي تٌظیوات تواهی اٍلیِ حالت در -1

 .دّید تغییر را ّا آتطي دستی صَرت

pause time-L1 ضاهل خَد کِ تاضد هی اتَهاتیک حالت در درب ضدى تستِ ترای تاین هقدار تٌظین یؼٌی L1 تا L8  تاضد هی( .S =ِثاًی) 

L1= 5 S 

L2= 15 S 

L3= 30 S 

L4= 45 S 

L5= 60 S 

L6= 80 S 

L7= 120 S 

L8= 180 S 
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function step by step-L2 فرهاى ػولکرد چگًَگی تٌظین یؼٌی step by step. 

open-stop-close-stop =L1 

open-stop-close-open=L2 

open-close-open-close=L3 

obstacle detection sensitivity-L3 هَتَر ترای هاًغ ٍجَد حساسیت هقدار تٌظین یؼٌی. 

L1 - ٍزى سثک درٍازُ ترای تاال تسیار حساسیت 

L2 - تاال تسیار حساسیت    L3 - تاال حساسیت    L4 - هتَسط حساسیت    L5 - پاییي هتَسط حساسیت    L6 - کن حساسیت    L7 - 

 ٍزى سٌگیي درٍازُ ترای کن تسیار حساسیت - L8    کن تسیار حساسیت

open gate indicator output -L4 درب تازضَی حالت در پارکیٌگی چراؽ ػولکرد چگًَگی یؼٌی. 

L1 =درب تَدى تاز حالت در پارکیٌگ چراؽ ضدى فؼال  

L2 =درب ضدى تستِ حالت در پارکیٌگ چراؽ ضدى فؼال 

L3 =درب ضدى تاز حالت در پارکیٌگ چراؽ ضدى فؼال 

L4 =ریوَت 0 کاًال فرهاى تا چراؽ ضدى فؼال 

L5 =ریوَت 3 کاًال فرهاى تا چراؽ ضدى فؼال 

L6 =ریوَت 4 کاًال فرهاى تا چراؽ ضدى فؼال 

L7 =ًگْداری ٍ تؼویر ترای ّطدار جْت چراؽ ضدى فؼال  

L8 =ترقی قفل 

motor force control-L5 (درصد. )%= هَتَر قدرت هقدار تٌظین 

L1= 40% 

L2= 50% 

L3= 60% 

L4= 80% 

L5= 100% 
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   L6= 40%  اتَهاتیک حالت در

 L7= 60%  اتَهاتیک ًیوِ حالت در

 L8= 100%  اتَهاتیک حالت در

partial open-L6 درب تازضَی هقدار تٌظین( .M =هتر) 

L1= 0/5 M 

L2= 1M 

L3= 1/5 M 

L4= 2M 

L5= 2/5 M 

L6= 3M 

L7= 3/4 M 

L8= 4M 

maintenance warning-L7 درب کارکرد دفؼات تؼداد تِ دستگاُ سرٍیس ٍ تؼویر ترای ّطدار تٌظین. 

 L1= سرٍیس جْت دستگاُ اتَهاتیک دستگاُ

 L2= کارکرد تار 0222

 L3= کارکرد تار 4222

 L4= کارکرد تار 0222

 L5= کارکرد تار 12222

 L6= کارکرد تار 15222

 L7= کارکرد تار 02222

 L8= کارکرد تار 32222

L8 - ًکٌید فؼال را آتطي ایي است تْتر.  ًگْداری ٍ سرٍیس ّطدار ترای دستگاُ خطای لیست. 
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 آى دادى تغییر یا کردى فؼال غیر یا فؼال ٍ آتطي تِ ضدى ٍارد رٍش

 حال. ضدید L1 آتطي ٍارد ضوا یؼٌی. کٌید رّا را کلید تؼد ًواید، زدى چطوک تِ ضرٍع L1 چراؽ تا دارید ًگِ ٍ دادُ فطار را SET کلید -1

 چطوک. کٌد هی پرًَر ٍ ًَر کن زدى چطوک تِ ضرٍع L1 چراؽ SET کلید هوتد زدى تا کٌید فؼال غیر یا فؼال را آتطي ایي خَاستید اگر

 .آتطي تَدى فؼال یؼٌی زدى چطوک پرًَر ٍ آتطي تَدى فؼال غیر یؼٌی ًَر کن زدى

 هی تٌظین هقداری چِ رٍی L1 آتطي کِ است ایي دٌّدُ ًطاى کِ ضَد رٍضي L8 تا L1 ّای چراؽ از یکی تا داضتِ ًگِ را SET کلید-0

 تغییر را آتطي هقدار CLOSE یا OPEN کلید زدى تا داضتید ًگِ را SET کلید کِ ّواًطَر دّید تغییر را هقدار ایي خَاستید اگر حال. تاضد

 .ضَید خارج آتطي از ٍ ضَد ذخیرُ تا کٌید صثر ثاًیِ 12 هدت تِ ٍ کردُ رّا را ّا کلید تؼد دّید،

 آتطي تؼدی هرحلِ تِ ضدى ٍارد ترای هثالی

 .ضدید L1 آتطي ٍارد یؼٌی. کٌید رّا را کلید تؼد ًواید، زدى چطوک تِ ضرٍع L1 چراؽ تا داضتِ ًگِ را SET کلید -1

  CLOSE کلید هوتد زدى تا طَر ّویي ٍ ضدید L2 آتطي ٍارد یؼٌی ًواید، زدى چطوک تِ ضرٍع L2 چراؽ تا زدُ تار یک را CLOSE کلید -0

 . ضَید تؼدی ّای آتطي ٍارد تَاًید هی

 دستگاُ کردى ریست رٍش

 دستگاُ یؼٌی.  کٌید رّا را ّا کلید تؼد ًواید، زدى چطوک تِ ضرٍع L1 ٍ L2 ّای چراؽ تا داضتِ ًگِ ّن تا را CLOSE ٍ OPEN ّای کلید

 .است ترگطتِ کارخاًِ فرض پیص تٌظین تِ ٍ ضدُ ریست


