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 FAAK 400درب مکانیکی مدل  جک روش نصة

 الکترًٍیکی برد تٌظیوات

 .است ضذُ دادُ ًطاى زیر ضکل در کٌترل برد ضواتیک ًوای

 

 DL صفحِ ًوایص دیجیتال

 J1 ٍلت 42کاًکتَرّای 

 J2 کاًکتَر رسیَر

 J3 ٍلت 442کاًکتَر برق ٍرٍدی 

 J4 کاًکتَر هَتَر ٍ فالضر

 J5 ٍلت 42کاًکتَر لفل برلی ٍ چراؽ 

 J6 کاًکتَر لیویت ّا

 F1 آهپر 5 –ٍلت  442فیَز 

 F2 هیلی آهپر ۸22 –ٍلت  42فیَز 

 F دکوِ پرٍگرام

 - دکوِ +

 + -دکوِ 
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 .است ضذُ دادُ ًطاى زیر ضکل در کاًکتَرّا کطی سین ًحَُ

 

 ضَد هی اًجام زیر صَرت بِ کطی سین ػادی حالت در

 ضَد ٍصل ۶ ٍ 5 ٍ 2 بِ زیر درب هَتَر ٍ ضَد ٍصل۳ ۱ٍ4ٍ بِ( ضَد هی باز اٍل کِ دری) اٍل درب هَتَر ّای سین. 

 هَتَرّا خاکستری سین COM گردد هی ٍصل 2 پَرت بِ 4 هَتَر برای ٍ ۱ پَرت ب۱ِ هَتَر برای کِ باضذ هی. 

 گردد ٍصل۶ 5ٍ ّای پَرت بِ دٍم هَتَر برای ٍ ۳ ٍ 4 پَرت بِ ۱ هَتَر برای هطکی ٍ ای لَُْ ّای سین. 

 ضَد ٍصل ۸ ٍ ۷ بِ فالضر. 

 ِضَد ٍصل۱2 ۹ٍ بِ بازضَ لٌگِ دٍ فرهاى رل. 

 ِ(ًیاز صَرت در) ضَد ٍصل۱2 ۱2ٍ بِ بازضَ لٌگِ تک فرهاى رل. 

 ۱۱ ِضَد جاهپر ۱2 ب. 

 ۱۳ ِضَد جاهپر ۱۹ ب. 

 ضَد هتصل 4۱ ٍ ۱۸ بِ برلی لفل. 

 ًطَد هتصل آًْا بِ چیسی ٍ باضذ آزاد 45 تا 44 کاًکتَرّای. 

 ضَد بستِ زیر ضکل هطابك( ّا چطوی) ّا فَتَسل. 
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 ًکتِ

 هتصل PE بِ را برد بِ ًسدیکتر هَتَر زرد سین ًذاضت، ارت ساختواى برق کِ صَرتی در. گردد هتصل برد PE پَرت بِ حتوا برق ارت سین

                                                                                                                                                                 .ًواییذ

 .گردد هی رٍضي چپ سوت سگوٌت سَى رٍی ّن زیر خط سِ. ضَد اًجام درست ّا کطی سین کِ درصَرتی

 بؼذی ّای هٌَ بِ رفتي برای ٍ ضَد هی استفادُ F دکوِ از اٍلیِ تٌظیوات هٌَی بِ ٍرٍد برای کِ ضَد هی اًجام صَرت ایي بِ برد تٌظیوات

 .ضَد هی استفادُ F دکوِ از ًیس

 ًام هٌَ تَضیح هٌَ همذار پیص فرض

E 

 تٌظین حالت ػولکرد دستگاُۺ

Eۺ با ریوَت باز ٍ با ریوَت بستِ هی ضَد. 

Aۺ با ریوَت باز ٍ بؼذ از تاین اتَهات هی بٌذد. 

S ۺ با ریوَت باز هی کٌذ ٍ بؼذ از تاین اًَهات هی بٌذد ٍ اگر زٍدتر ّن بخَاّین ببٌذد هی تَاًین با ریوَت ببٌذین ٍ اگر

 ثاًیِ بؼذ درب را هی بٌذد. 5خَدرٍ از جلَی چطوی ّا ػبَر کٌذ 

 هی باضذ با ایي تفاٍت کِ یک هکث در کارکرد اضافِ ضذُ است. Pهاًٌذ هَارد بذٍى  AP  ٍSP  ٍEPهٌَّای 

bرلِ باز ٍ بستِ جذا هی ضَد. ۺ 

cتا زهاًی کِ دکوِ ًگْذاضتِ هی ضَد درب حرکت هی کٌذ. ۺ 

L0 

0 
 تٌظین تاین بستِ ضذى اتَهاتیک.

 دلیمِ هی تَاى زهاى را تٌظین ًوَد. 4.1تا 
PA 

25 

 باضذ. 50هی تَاًین آى را زیاد کٌین. در حالت ّیذرٍلیک حتوا بایذ لذرت رٍی  50لذرت هَتَر اٍل. تا 

 ۺ حذالل لذرت1

 ۺ حذاکثر لذرت50
F1 

25 

 باضذ. 50هی تَاًین آى را زیاد کٌین. در حالت ّیذرٍلیک حتوا بایذ لذرت رٍی  50لذرت هَتَر اٍل. تا 

 ۺ حذالل لذرت1

 ۺ حذاکثر لذرت50
F2 
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 cd دلیمِ هی تَاًذ تٌظین ضَد. 4.1اختالف زهاًی بستِ ضذى دٍ لٌگِ. تا حذاکثر  0

 EL تٌظین آرام بٌذ ٍ استاپ در حرکت درب (زهاى بٌذی هَتَرّا) 

 

ضرٍع بِ حرکت کٌذ با ریوَت آرام بٌذ ٍ استاپ را  ۱ثاًیِ ًگْذاریذ تا لٌگِ ضوارُ  2بؼذ از ٍرٍد بِ ایي هٌَ دکوِ + را  

ت هطخص ًواییذ. در ٌّگام بستِ ضذى هطخص ًواییذ سپس لٌگِ دٍم باز هی ضَد ٍ آرام بٌذ ٍ استاپ آى را ًیس با ریوَ

دلت ًواییذ ریوَت استاپ بایذ زهاًی زدُ لٌگِ ّای درب ًیس آرام بٌذ ٍ استاپ را برای ّریک با ریوَت هطخص ًواییذ. )

 (ضَد کِ درب هتَلف ضذُ ٍ یا کَرس بِ اًتْای بازُ حرکتی خَد رسیذُ است

1n 

 

 .دّیذ فطار را F دکوِ تٌْا پیطرفتِ هٌَّای بیي حرکت برای. دّیذ فطار ّوسهاى را+  ٍ F دکوِ پیطرفتِ هٌَی بِ ٍرٍد برای

 ًام هٌَ تَضیح هٌَ همذار پیص فرش

no 
 حذاکثر ًیرٍ در ٌّگام ضرٍع حرکت

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
bo 

no 
 ًیرٍی اضافِ برای بستي لفل

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
c5 

no 
 لفل هؼکَس برای باز کردى ًیرٍی

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
r5 

no 
 اختالف زهاًی باز ضذى دٍلٌگِ

 غیرفؼال = no    (ثاًیِ اختالف 4) فؼال = 4
od 

no 
 چک کردى چطوی ّا لبل از ّربار حرکت درب

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
F5 

no 
 ثاًیِ لبل از حرکت درب 5پیص فالضر. بِ هذت 

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
PF 

no 
 لرار داضتي لفل رٍی لٌگِ دٍم. در ٌّگاهی کِ درب بیرٍى بازضَ باضذ استفادُ هی ضَد.

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
EL 

0 

در ٌّگام باز ضذى ٍ باز بَدى درب خرٍجی ثابت دارد ٍ ٌّگام  0ٍلت. در حالت  42هذت زهاى رٍضي بَدى چراؽ 

 بستِ ضذى درب خرٍجی چطوک زى دارد.

 دلیمِ تٌظین ًوَد. 4.1هذت فؼال بَدى خرٍجی ایي کاًکتَر را هی تَاى تا 
5P 

no 
 ػولکرد غیر استاًذارد برای فَتَسل ّا در حالت بستِ ضذى

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
Ph 

no 
 ػولکرد تحت استاًذارد فراًسِ براساس سٌسَرّای اضافی

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
Ad 

no 
 فؼال سازی سیستن ّطذار برای اًجام سرٍیس دستگاُ

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
A5 

0 
تؼذاد سیکل ّایی کِ پس از ایي تؼذاد کارکرد دستگاُ بایذ سرٍیس ضَد. ػذدی کِ در ایي لسوت ٍارد هی ضَد بر 

 ٍاحذ ّسار هی باضذ.
nC 

no 
 فؼال سازی سٌسَر اًکَدر. ایي سٌسَر در دستگاُ ّای ها استفادُ ًوی ضَد.

 غیرفؼال = noفؼال     = 4
EC 

 ln خرٍج از هٌَ 

 


