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پکیج هر در موجود قطعات

عدد2الکترومکانیکیجک

کن خالص عدد2سوئیچ

براکت به اتصال عدد4پین

انتهایی عدد2براکت

ابتدایی عدد2براکت

راهنما    عدد0دفترچه

کنترل عدد2ریموت

عدد0ولت221فالشر

جفت0فتوسل

کنترل عدد0مرکز

نصبازیموردنابزارهای در

دارید. همراه به نصب جهت را ذیل ابزارهای که کنید حاصل اطمینان
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درب کنترلبازکننمای مرکز بندی سیم و

الکترومکانیکیبازوی .0

2فتوسل .2

0فتوسل .3

برقیقفل .4

کنترل .5 مرکز

هوایی .6 آنتن

فالشر .7

فنی بهمشخصات (متریلیم)ابعاد
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 MPC TITAN 400 MPC TITAN 600 مشخصات

کاری  V - 50 HZ 220 V - 50 HZ 220 ولتاژ

مصرفی  A 1.8 A 1.8 جریان

مصرفی  W 280 W 280 توان

موردنیازخازن  8 µF 8 µF 

دمایی محافظت 150 حد ̊C 150 ̊C 

کشش  N 2800 N 2800 حداکثر

استاندارد IP IP 44 IP 44 

مجاز دمایی 20- محدوده to +50 ̊C -20 to +50 ̊C 

لنگه هر طول  m 4 m 3 حداکثر

لنگه هر وزن  Kg 350 Kg 350 حداکثر

عملکرد کورس  mm 600 mm 400 حداکثر

کاری ساعت)تناوب در  18 18(بار

نصب جکراهنمای هامکانیکی

جککهدرصورتی جکدرستیبههابخواهیم بایستی شود. بیشتر مرکز خود و موتورها عمر طول و کنند طوریکار ها

به فشار حداقل که گردند حداکثرآمدههاآننصب بایدوریبهرهو جک نصب برای باشد. داشته شدونقطهرا ود،انتخاب

درب لنگه روی بر دوم نقطه و دیوار یا چارچوب روی بر جک نصب محل انتخاب اول جهتبدین،باشدمینقطه منظور

جک اولیه دربتنظیم جکها، و بسته کامل را میها باز کامالً را mm 50ها حدود سپس رگالژهایجککنیم، برای را ها

می داخل به جک)بریمبعدی امکانصورتبهحرکت موتورها زبانه کشیدن بیرون با تکیهدستی سپس است(. هااهگپذیر

وصل جک انتهای و ابتدا شکاف داخل به پیچرا میو را آن جکهای سپس اصولبندیم. )با تراز افق سطح با کامالً را ها

توضیحمحاسبه تکیهشدهدادهای محل و کرده باشد( داشته مطابقت زیر جداول درب،هگادر خود و چارچوب روی را ها

می سازی محکم و کنیم.معلوم

میتوجه: تکیهتوصیه نمودن محکم جهت گردد.گاهشود استفاده فلز جوش از ها
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تکیه نصب محل و محاسبه جکگاهنحوه انواع جهت هاها،

شکل فاصلهدر Wزیر ،X ،Y است:های آمده زیر جدول در نصب شرایط برای
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BT1 کنترل مرکز فنی :نمای
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کنترلترمینال مدار خروجی و ورودی های

( برق COM 12 (-مشترک فاز-ولت222ورودی L 27 

بستهلیمیت کورس انتهای سوئیچ

موتور 2شدن  
CL2 11 برق نول-ولت222ورودی N 26 

کورسلیمیت انتهای شدنسوئیچ باز

2موتور  
OL2 10 

بستهلیمیت کورس انتهای سوئیچ

موتور 1شدن  
CL1 9 (المپ)ولت222فالشر FLAS

H 
25-24 

شدنلیمیت باز کورس انتهای سوئیچ

1موتور  
OL1 8 

(بسته)1موتور  
CLOS

E 
23 

( (-مشترک  COM 7 مشترک1موتور()  COM 22 

— DOOR 6 (باز)1موتور  OPEN 21 

RX( گیرنده اتصال چشمیترمینال )

2
IR2 5 (بسته)2موتور  

CLOS

E 
20 

RX( گیرنده اتصال چشمیترمینال )

1
IR1 4 مشترک2موتور()  COM 19 

(باز)2موتور  OPEN 18 

شدن بسته باز/ روفرمان عابر START.P 3 

درب کامل شدن بسته باز/ ولت12یبرققفل START 2 فرمان  E.LOC

K 
17-16 

اضطراری توقف  STOP 1 فرمان

منفی (-)تغذیه  GND 15 

فرستنده چشمی PWRT تغذیه

X 
14 

تجهیزات و گیرنده چشمی تغذیه

 جانبی
24VAC 13 
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و کنترلیهایبندمیساتصاالت مرکز

موتور مرکزاتصال به ها

مدلجک میصورتبهMPC TITAN 400/600های چپ و چپکهباشندراست جک و درب راست سمت لنگه به راست جک

می متصل درب چپ سمت لنگه شود.به

M1( چپ را:(موتور موتور بهیاگونهبهاگر رو جک موتور برآمدگی که دهید جکپایینقرار بازوی اینطرفبهو شود باز چپ

می نامیده چپ موتور لنگه.شودموتور، روی باید موتور ابتداین که درب از میای باز گردد.ا نصب شود

راست را:(M2)موتور موتور بریاگونهبهاگر که دهید بهآقرار رو جک موتور جکپایینمدگی بازوی شودطرفبهو باز راست

می نامیده راست موتور موتور، شود.این

M1سیم موتور کنید:های متصل زیر شرح به را

ترمینال به مشکی  (OPEN)21سیم

ترمینالسیم به  (COM)22طوسی

قهوه ترمینالسیم به  (CLOSE)22ای

M2سیم موتور کنید:های متصل زیر شرح به را

قهوه ترمینالسیم به  (OPEN)11ای

ترمینال به طوسی  (COM)11سیم

ترمینال به مشکی (CLOSE)22سیم
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می1حالت باز اول راست سمت موتور شود.:

سمت2حالت موتور میچپ: باز شود.اول

M1( یک موتور ابتدا شدن، باز کورس شدندر باز به شروع و( ازکرده پارامترتوسطشدهیینتعیرتأخگذشتپس

M Open Delay،M2( دو میموتور شدن باز به شروع کند.(

M2( دو موتور ابتدا شدن، بسته کورس شدندر بسته به شروع ازکرده( پس پارامترتوسطشدهیینتعیرتأخگذشتو

M Close Delay،M1( یک میموتور شدن بسته به شروع کند.(

M Open Delay لنگهM Close Delayومنوهای برخورد از جلوگیری شدنبرای بسته و باز کورس در یکدیگر به درب های

نظر است.شدهگرفتهدر

سیمکهیحالتدرتوجه: باشد، لنگه تک ترمینالدرب به باید بازویی )M1های یک موتور منویهای همچنین شود. متصل )

M2 Open Time.نمایید تنظیم صفر وضعیت در را

لنگه براگر شدن بسته از پس درب نمیهمیروهای دربیرتأخاستبهترگیرند،قرار لنگه شدن منویبسته توسط را ها

M Close Delay.شود غیرفعال فوق شدن بسته ترتیب کنترل قابلیت تا دهید تغیر صفر عدد به
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تغذیهورودی منبع

شهری برق ترمینال220VAC-50Hzجریان به Lرا نمایید.Nوهای متصل کنترل برد

می فیوزپیشنهاد یک نمایید.شود تعبیه کنترل برد به ورودی جریان از قبل مینیاتوری

)STOP(اضطراری توقف شستی

نظر در کنترل برد این در اضطراری توقف شستی نصب امکان سیستم، عملکرد ایمنی ضریب بردن باال استگرفتهبرای باشده .

شد. خواهد متوقف درب حرکت شستی، این فشردن

کنتاکت باید شستی )NCنرمالاین ترمینالبسته به و باشد داشته )1 7STOPوهای منوی همچنین شود. فعالمتصل نیز را

نمایید.

در دربزمانمدتاگر اتوماتیک شدن بسته شود، فشرده شستی این درب شدن بسته معکوس دربیرفعالغشمارش و ردشده

قرار توقف شدن.گیردیمحالت بسته فرمان سیستم به ریموت با باید درب شدن بسته شودبرای .اعمال

STARTشستی START.Pوفرمان

Activation Input منوی طریق حالتاز است:، تنظیم قابل فرمان دو این برای زیر های

پیش- )Standard Modeحالت (فرض

START ترمینال دربفرمان کامل شدن بسته و باز :

START.P ترمینال )بازیمهن:فرمان درب رو(عابرشدن

Open – Closeحالت-

START ترمینال دربفرمان کامل شدن باز :

START.P ترمینال دربفرمان کامل شدن بسته :

-Manned حالت

START ترمینال دربفرمان شدن باز :

START.P ترمینال دربفرمان شدن بسته :

راتوجه: ریموت دکمه یا و شستی که زمانی تا حالت این میایدداشتهنگهدر حرکت درب و، یامحضبهکند و شستی کردن رها

می متوقف درب حرکت ریموت، شود.دکمه
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-Timer حالت

ساعت در درب که دارد وجود امکان این تایمر رله یک نصب ازبا بماند.روزشبانههایی باقی باز

START ترمینال دربفرمان کامل شدن بسته و باز :

START.P ترمینال رو(بازیمهن:فرمان )نفر درب شدن

ترمینالکهیزمانتا درب7و2یا7و2کنتاکت بماند، باقی شمارشبازخواهدبسته از پس درب کنتاکت، این شدن باز با ماند.

کرد. خواهد شدن بسته به شروع اتوماتیک، شدن بسته معکوس

Timer حالت کردن فعال از قبل Auto Closeتوجه: منوی توسط را اتوماتیک شدن بسته تنظیمفعال، نمایید.و

START ترمینال به زیر شکل مطابق را تایمر نمایید.START.Pورله متصل

-Disable  :حالت

START ورودی مطابقترمینال و ریموت طریق از فقط و شده غیرفعال خواهدباحالتبرد عمل دستگاه استاندارد

کرد.

Start دکمهفرمان طریق فرمانوروماشینبرایریموتشدهتعریفاز

Start.pدکمه طریق روشدهتعریفاز عابر برای است.اجراقابلریموت

( فتوسل اتصال (چشمینحوه

می حالت دو به را نمایید:چشمی متصل کنترل برد به توانید

محدوده1حالت- در و محوطه داخلی قسمت در چشمی حالت این در مییرازمسخارج: نصب درب هنگامحرکت در و شود

شدن بسته و میدباز فعال چشمیباشد.رب ارتباط اتومبیل مانند مانعی برداگر کند، قطع درب حرکت هنگام در را ها

می متوقف را درب حرکت چشمیکنترل بین از مانع رفتن کنار از پس دربکند. میکامالًهاها، ازباز حالت این در شوند.

4 میIR1)ترمینال استفاده چشمی نصب برای شود.(

چشمی اتصال )RXنحوه گیرنده )TXهای فرستنده و کنترل:( برد به )

چشمییمس تغذیه منبع ترمینالگیرندههای به 14را کنید.GNDو24VAC)15وهای وصل )

چشمیسیم تغذیه منبع ترمینالفرستندههای به 13را کنید.GNDوPWRTX)15وهای وصل )

COM ترمینالNCوترمینال به باید گیرنده 4چشمی شوند.COMوIR1)7وهای نصب )
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IR1 InputIمنویتوجه: به مربوط است.R1تنظیمات

می2حالت- نصب درب بیرونی قسمت در چشمی است، ایران در رایج روش که حالت این در بسته: هنگام در فقط و شود

می فعال درب چشمیباشد.شدن ارتباط اتومبیل مانند مانعی کنترلاگر برد کند، قطع درب شدن بسته هنگام در را ها

درب میحرکت باز درب و کرده معکوس وقفه بدون 5را ترمینال از حالت این در استفادهIR2)شود. چشمی نصب برای )

شود.می

چشمی اتصال )RXنحوه گیرنده )TXهای فرستنده و کنترل:( برد به )

چشمیسیم تغذیه منبع ترمینالگیرندههای به 14را کنید.GNDو24VAC)15وهای وصل )

منسیم چشمیهای تغذیه ترمینالفرستندهبع به 13را کنید.GNDوPWRTX)15وهای وصل )

COM ترمینالNCوترمینال به باید گیرنده 7چشمی شوند.COMوIR2)5وهای نصب )

IR2 InputIمنویتوجه: به مربوط است.R2تنظیمات

Bتوجه: کنترل برد T124VACدر چشمیولتاژ تغذیه نظربرای در ترمینالشدهگرفتهها و توسطاست تغذیه منبع این های

برابر در الکترونیکی میباراضافهفیوز ازمحافظت قبل عملکردی تست یک که دارد را قابلیت این کنترل برد همچنین رهشوند.

چشمیبار از درب شدن عملهاباز آورد.به

میاخطار: سیمتوصیه اتصاالشود با مرتبط سیمهای برای که برقی لوله از را چشمی موتورت نششدهاستفادههای داده عبور وند.،

میتوجه: نصب ورودی دهانه در چشمی جفت یک از بیش چشمیاگر این بایدکنید، شوند.صورتبهها متصل یکدیگر به سری

چشمیتوجه: از )آینهاگر انعکاس میهای استفاده سیمای( تغذیهکنید، منبع بههای کنترل برد عملکردی تست انجام برای را

14ترمینال کنید.GNDوPWRTX)15وهای نصب )

چشمیتوجه: عملکرد در مشکلی هر یا و خطا بروز صورت نگهدر با چشمی5داشتنها، ریموت، دکمه مداوم صورتبههاثانیه

بازمییرفعالغموقت خود عادی عملکرد به کنترل برد و گردد.شده
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میکروسوئیچ توسط حرکتی کورس انتهای تنظیم

می نصب کنترل برد به زیر توضیحات طبق اپراتور سوئیچشودمیکروسوئیچ لیمیت نوع که باشید داشته توجه درشدهتفادهاس.

می را کرد.موتور تنظیم و انتخاب مربوطه منوی طریق از توان

8 شدن12وترمینال باز کورس انتهای میکروسوئیچ 1موتور:

9 موتور12وترمینال شدن بسته کورس انتهای میکروسوئیچ :1

10 موتور12وترمینال شدن باز کورس انتهای میکروسوئیچ :2

11 موتور12وترمینال شدن بسته کورس انتهای میکروسوئیچ :2

فالشر

24 نظر25وترمینال در فالشر نصب وشدهگرفتهبرای بیشتر ایمنی جهت فالشر این است.

منوی به توجه با کرد. خواهد عمل درب شدن بسته و باز هنگام در هشدار، Blinkingاعالم

کرد.می تنظیم را ترمینال این خروجی BlinkingYesکهیدرصورتتوان حالت مداردر باشد

برد روی فالشراستیکافوشدهفعالفالشر المپ یک ترمینال خروجی متصل222به ولت

نمایید.

BlinkingNoکهیدرصورت حالت غیردر برد فالشر مدار متصلباشد دار برد فالشر یک باید مربوطه ترمینال به و شده فعال

نمایید.

 یبرققفل

ترمینالیبرققفلهایسیم به 16را نمایید.17وهای متصل

قفل باشد.12Vبایدموردنظرتوجه:

منوی طریق نمایید.میLock Adv TimeوLock Timeاز مدیریت را قفل بوبین تحریک زمان توانید

منوی راحتLock Latch TimeوReverse Storkدو شدن آزاد مطمئنبرای شدن چفت و قفل نظرتر در قفل زبانه تر

.اندشدهگرفته

راحت شدن آزاد زبانهقابلیت (:Reverse Stork)قفلتر

قفل،کهیدرصورت زبانه شدن آزاد از پس و کرده حرکت شدن بسته جهت در موتورها درب، شدن باز از قبل شود، فعال قابلیت این

درب میلنگه حرکت به شروع شدن باز جهت در کنند.ها

( شدن چفت (:Lock Latch Timeقابلیت

بهکهیدرصورت عادی سرعت با موتورها شدن، بسته کورس انتهای در آهسته سرعت محدوده اتمام از پس شود، فعال قابلیت این

می فشار راحتدرب قفل زبانه تا شود.آورند چفت تر
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مرکز کنترلمشخصات

کنترل انگلیسییتباقابلBT1چندکارهمرکز فارسی/ زبان دو به دربنصبقابلنمایش دوروی میهای لنگه تک و بابلنگه اشد.

دکمه پارامترمیDوA،B،Cچهار جکزمانمدتهایتوان عملکرد نحوه و قدرت را، برها برنامهبنا دنیاز نمود. دکمهریزی و

CوDبرای یا کردن کم و زیاد جهت ترتیب مییدتائبه کار به منوها مختلف موضوعات کردن منتفی یو دارای مرکز این کروند.

پیغاممیLCDنمایشگر که پارامترباشد خطا، پارامترهای مقادیر و میها نشان را دهند.ها

منو پارامترتعریف مقادیرها، تغییر نحوه و عملکردها نحوه و هرکدامپارامترها

A منودکمه کلی تعویض دکمه گزینهها: از یکی دادن فشار بار هر با میهایکه داده نمایش شود.داخلی

1.MPC Automation  

2.Parameters

2.Remote

4.Default

5.Seq Program  

6.Counter

7.Language

1.Passcode  

1.MPC Automation:می نشان را مرکز نقص و عیب بدون و معمولی کارکرد آمادهحالت مرکز حالت این در و دهد

می فرمان منودریافت در اگر دکمههایباشد. هیچ که مدتی تا و باشید هم دستگاهدیگری نشود، فشرده طوربهای

گشت. خواهد باز گزینه این روی اتوماتیک

A دکمه ابتدا برنامه منوی به ورود برای دهید،توجه: فشار تنظیمرا صورت عبوردر دستگاه،رمز میبرای رمزکاربر بایست

B دکمه با کند. وارد را دستگاهیچهاررقمرمزورود منوی به دسترسی رمز، بودن صحیح صورت در کنید. وارد یرپذامکانرا

شود.می

2.) Parametersمتغیر(پارامترها تغییر اصلی منوی دارای: میچندینها منو پارامترهازیر منوی زیر به رفتن )جهت باشد

A دکمه فشردن از Bپس دکمه پارامترها منوی به رسیدن Bو دکمه فشردن بار هر با دهید(. فشار منوهارا بعدیزیر ی

آن مقدار ترتیبو به میها داده Aدنشونمایش دکمه از قبلی منوی زیر به بازگشت به نیاز صورت در استفادهمیو توان

Cنمود دکمه از یا. مقدار افزایش D(YES)ییدتأجهت دکمه از (No)و موضوع کردن منتفی یا مقدار کاهش جهت

کنید. استفاده

پارامترهادکمهداشتننگهبا کاهش یا افزایش همچنین و قبلی منوهای به بازگشت یا بعدی منوهای به مربوط اب،های

شد. خواهد انجام بیشتری سرعت
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(ها)پارامترParametersمنوی
که است تنظیمات انجام جهت منو گزینهاین استدارای زیر های

پارامتر منوهای توضیحاتمقدارزیر
فرضیشپ

لنگهدو

فرضیشپ

لنگهتک

M1 Open Time
موتور کارکرد کورس1زمان شدندر دربباز

آهسته( سرعت حرکت اولیه+زمان سرعت با حرکت "21.0"21.0)زمان

0.0" – 2.0'

M1 Op Dec Timeموتور کارکرد آهسته1زمان کورس شدندر دربباز
2.0"2.0"

0.0" – 2.0'

M1 Close Timeموتور کارکرد کورس1زمان شدندر درببسته
22.0"22.0"

است0.0از'2.0 – "0.0 تنظیم قابل دقیقه دو تا ثانیه

M1 CL Dec Timeموتور کارکرد آهسته1زمان کورس شدندر درببسته
2.0"2.0"

0.0" – 2.0'

M2 Open Time
موتور کارکرد کورس2زمان شدندر دربباز

آهسته( سرعت حرکت اولیه+زمان سرعت با حرکت "0.0"21.0)زمان

0.0" – 2.0'

M2 Op Dec Timeموتور کارکرد آهسته2زمان کورس شدندر دربباز
2.0"0.0"

0.0" – 2.0'

M2 Close Timeموتور کارکرد کورس2زمان شدندر درببسته
22.0"0.0"

0.0" – 2.0'

M2 CL Dec Timeموتور کارکرد آهسته2زمان کورس شدندر درببسته
2.0"0.0"

0.0" – 2.0' 

Part Open Timeموتور کارکرد کورس1زمان شدندر روباز عابر
6.0"6.0"

0.0" – 2.0' 

Part Close Timeموتور کارکرد کورس1زمان شدندر روبسته عابر
7.0"7.0"

0.0" – 2.0' 

Part M2 Closeموتور کارکرد کورس2Mزمان شدندر فرمانبسته وضعیت عابررودر

1.0"0.0" 0.0" – 2.0'

است.20.5تا0.0از تنظیم قابل ثانیه

دربکهیزمان فرمان1لنگه روتوسط است،نفر شدن باز حال در

درب لنگه است این2ممکن در کند. حرکت بازشو جهت در مقداری

دربکهیزمانشرایط درب1لنگه لنگه به شدن بسته هنگام -می2در

اتمام از پس که دارد وجود امکان این و کرده برخورد لنگه این به رسد،

موتور کارکرد دربM1زمان لنگه رفعطوربهها، برای نشود. بسته کامل

ثانیه در مشکل، بستهاین کورس پایانی زمانهای میزان به و شدن

نیروشدهیمتنظ کمی منو، این موتوردر بستهM2توسط جهت در

درب لنگه به شد.2شدن خواهد وارد
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انجام جهت منو گزینهاین دارای که است استتنظیمات زیر های

پارامتر منوهای توضیحاتمقدارزیر
فرضیشپ

لنگه دو

فرضیشپ

لنگه تک

M Open Delayدربیرتأخ لنگه شدن درب2باز لنگه به 1نسبت

1.0"0.0"
0.0" – 2.0'

درب لنگه برخورد از جلوگیری درببرای لنگه شدن، باز شروع در ها

لنگهباید1 از می2قبل منو این توسط کند. شدن باز به توانیدشروع

موتوریرتأخ شدن نمایید.2باز تنظیم را

لنگه شدن بسته ترتیب بگیرید، نظر در صفر را زمان این اگر توجه:

شد.درب خواهد اختالل دچار ها

M Close Delayدربیرتأخ لنگه شدن درب1بسته لنگه به 2نسبت

3.0"0.0"
0.0" – 2.0'

درب لنگه برخورد از جلوگیری لنگهبرای شدن، بسته کورس در ها

لنگه1درب از بعد منو2باید این توسط کند. شدن بسته به شروع

دربیرتأختوانیدمی شدن نمایید.1بسته تنظیم را

M1 Torqueموتور 1قدرت

%60%60
30% –100%

ازشدهیمتنظعدد درصدی موتور، نیروی باشد.می1حداکثر

می نصب کنترل برد این به هیدرولیک جک اگر قدرتاخطار: کنید،

نمایید.100را1موتور تنظیم درصد

M2 Torqueموتور 2قدرت

%60%60
30% –100%

موتورشدهیمتنظعدد نیروی حداکثر از درصدی باشد.می2،

برد این به هیدرولیک جک اگر میاخطار: نصب قدرتکنترل کنید،

نمایید.100را2موتور تنظیم درصد

M Dec Torqueآهسته سرعت حرکت در موتور قدرت

%100%100
30% –100%

درشدهیمتنظعدد موتور دو هر موتور نیروی حداکثر از درصدی ،

می آهسته باشد.سرعت

M Heavy Start

سکون اینرسی بر باید موتورها سکون، حالت از درب حرکت شروع در

که دارد وجود امکان این باشد، سنگین نسبتاً درب اگر نمایند. غلبه

دهند. حرکت را درب نتوانند فعالکهیدرصورتموتورها را منو این

در مقادیر2کنید، کنترل برد موتور هر حرکت اولیه دهشیمتنظثانیه

وM2 Torqueو M1 Torqueمنوهای نگرفته نظر در را

راه توان حداکثر با را میموتورها کند.اندازی

DisableDisable

Enableاست فعال قابلیت این

Disableاست غیرفعال قابلیت این

M Soft Start

تنظیم میزان تا صفر از موتورها توان افزایش گزینه، این کردن فعال با

منوهای در ،M Heavy StartوM1 Torque،M2 torqueشده

حرکت شروع شوک اعمال از تا یافت خواهد افزایش مالیم شیب یک با

یابد. افزایش موتورها عمر طول و شده جلوگیری موتورها EnableEnableبه

Enableاست فعال قابلیت این

Disableاست غیرفعال قابلیت این
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(ها)پارامترParametersمنوی

گزینه دارای که است تنظیمات انجام جهت منو استاین زیر های

پارامتر منوهای توضیحاتمقدارزیر
فرضیشپ

لنگه دو

فرضیشپ

لنگه تک

Motor Test

تجهیزات عملکرد صحت شدن، بسته و باز عملکردی سیکل هر از قبل

میکنندهکنترل بررسی کنترل برد توسط شود.موتورها،

می توصیه گردد.توجه: فعال تردد ایمنی بیشتر تضمین برای منو این DisableDisableشود

Enableاست فعال قابلیت این

Disableاست غیرفعال قابلیت این

Lock Timeقفلزمانمدت بوبین تحریک

DisableDisable 0.5" – 2.0' 

درب لنگه شدن باز از میزانقبل به را قفل بوبین کنترل برد شدهیمنظتها،

می تحریک منو این شود.در آزاد قفل زبانه تا کند

نمیکهیدرصورتاخطار: نصب حالتقفل در را منو این Disableکنید،

نمایید .تنظیم

Disableمییبرققفل شودغیرفعال

Lock Mode( قفل بوبین تحریک فرکانس قفمنظوربهتنظیم عملکرد صدای ل(کاهش

StandardStandard Standardفرکانس با قفل شود.52بوبین تحریک هرتز

Silentفرکانس با قفل شود.142بوبین تحریک هرتز

Lock Adv Timeموتورها حرکت شروع به نسبت قفل شدن فعال زودتر

0.0"0.0"
0.5" – 2.0'

میزان به موتورها است، شدن تحریک حال در قفل بوبین که مدتی در

میشدهیمتنظزمان مکث منو این راحتدر زبانه تا شود.کنند آزاد تر

زمان زمانشدهیمتنظاگر از کمتر گزینه این  Lockدرشدهیمتنظدر

Timeحرکت به شروع قفل، تحریک زمان اتمام از قبل موتورها باشد،

کنند.می

Disable
نمیکهیدرصورت نصب حالتقفل در را منو این Disableکنید،

نمایید.یمتنظ

Reverse Storkزدنزمان موتورهاپس معکوس( )فشار

DisableDisable 0.5" – 5.0"

این ابتدااگر قفل، بوبین شدن تحریک از قبل باشد، فعال قابلیت

می حرکت شدن بسته جهت در قفلموتورها بوبین سپس و کنند

می راحتتحریک قفل زبانه حالت این در شد.شود. خواهد آزاد تر

Disableاست غیرفعال قابلیت این

Lock Latch Timeجک زبانهفشار شدن جفت برای درب به قفلها

DisableDisable 0.5" – 5.0"

که دارد وجود احتمال این موتورها، آهسته سرعت محدوده وجود دلیل به

قفل زبانه درب، آهسته سرعت دلیل اینیخوببهبه رفع برای نشود. چفت

جک آهسته، سرعت محدوده اتمام از پس زمانمشکل، میزان به ها

میشدهیمتنظ فشار درب به عادی سرعت با و منو این زبانهدر تا آورند

می عمل معکوس ثانیه از کسری برای موتورها سپس شود؛ چفت -قفل

شود. برداشته جک روی از فشار این تا کنند

نمی نصب قفل اگر رااخطار: آهسته سرعت یا و د،ایکردهیرفعالغکنید

حالت در را منو نمایDisableاین ید.تنظیم

Disableاست غیرفعال قابلیت این
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 ( ها)پارامتر Parametersمنوی 
 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه   

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

Preblink Open   باز شدن دربشروع چشمک زدن فالشر قبل از 

Disable Disable  0.5" – 2.0' 
از شروع حرکت  قبلبرای این منو،  شدهیم تنظفالشر به میزان زمان 

 ها، شروع به چشمک زدن خواهد کرد.درب

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Preblink Close   بسته شدن درب شروعچشمک زدن فالشر قبل از 

Disable Disable  0.5" – 2.0' 
ها، بدر بسته شدناز  قبلبرای این منو،  شدهیم تنظفالشر به میزان زمان 

 شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Blink In Pause   بسته شدن اتوماتیک درب زمانمدتچشمک زدن فالشر در 

Enable Enable 
 
 

Enable 
درب نیز اتوماتیک شمارش معکوس برای بسته شدن  زمانمدتفالشر در 

 زندفالشر می

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Blinking  

به  222در صورت فعال کردن این گزینه کافی است فقط یک المپ 

از المپ  کهیدرصورت( نصب گردد. Flasherترمینال خروجی فالشر )

 Enable Enable قرار دهید. Disableکنید این گزینه را در حالت فالشر دار استفاده می
 Enable شودفالشر مدار فعال می 

 Disable ( ترمینال خروجی فالشرFlash ولتاژ ثابت )خواهد داشت 222 

Activation Input  
 START Pو  STARTهای تنظیمات مرتبط با فرمان

 مراجعه شود( START.Pو  STARTشستی فرمان )به بخش 

Standard Standard 

 Standard حالت استاندارد فعال است 

 Timer حالت تایمر فعال است 

 Manned  عملکردDead man فعال است 

 Open – 

Close 
 مجزا فرمان باز و بسته شدن

 Disable 
برد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و  STARTترمینال ورودی 

 استاندارد دستگاه عمل خواهد کرد. باحالتمطابق 

Start In Open  

 در کورس باز شدن جک START فرمان 

اگر درب در حال باز شدن باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی متصل 

 شدهیمتنظصادر شود، سیستم با توجه به حالت  STARTبه ترمینال 

 نشان خواهد داد. العملعکسبرای این منو 
Pause Pause 

 Pause  شود.و زمان بسته شدن اتوماتیک درب فعال می شدهمتوقفحرکت درب 

 Ignore 
برد کنترل فرمانی را قبول نخواهد کرد و درب به باز شدن خود ادامه 

 خواهد داد

 Close  شودمعکوس شده و درب بسته می یعاًسرحرکت درب 
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جهت منو گزینهاین دارای که است تنظیمات استانجام زیر های

پارامتر منوهای توضیحاتمقدارزیر
فرضیشپ

لنگه دو

فرضیشپ

لنگه تک

Start In Close

جکSTARTفرمان شدن بسته کورس در

شستی یا و ریموت توسط فرمانی و باشد شدن بسته حال در درب اگر

ترمینال به حالتSTARTمتصل به توجه با سیستم شود، صادر

منوشدهیمتنظ این داد.العملعکسبرای خواهد OpenOpenنشان

Openمی باز درب و شده معکوس سریعاً درب شودحرکت

Stopمی متوقف درب شودحرکت

Start In Pause
توقف از پس که صادرموقتفرمانی ریموت یا و شستی توسط درب

مطابقمی بود.شدهیمتنظباحالتشود، خواهد منو این برای

CloseClose
Closeمی شدن بسته به شروع  .کنددرب

Stopمی ایست حالت در  .مانددرب

Ignoreکرد نخواهد قبول را فرمان این کنترل  .برد

Pauseاتوماتیک شدن بسته زمان  .شودمیتمدیدشمارشگر

Stop Inputمرتبط Stopبافرمانتنظیمات

DisableDisable

DisableفرمانStopمی باشدغیرفعال

Stop –

Continue

میStopفرمان متوقف را درب دربحرکت STARTفرمانباکند.

می ادامه خود حرکت به دهد.بعدی،

Stop-

Reverse

میStopفرمان متوقف را درب بعدی،STARTفرمانباکند.حرکت

شد. خواهد معکوس درب حرکت

IR1 Input
چشمی با مرتبط (IR1)1تنظیمات

می فعال درب شدن بسته و باز کورس در باشدچشمی
DisableDisable

Enableترمینال استIR1خروجی فعال

Disableترمینال استIR1خروجی غیرفعال

IR2 Input
با مرتبط (IR2)2یچشمتنظیمات

می فعال درب شدن بسته کورس در فقط باشدچشمی

Closing 

Phase

Closing 

Phase

Closing 

Phase

می فعال درب شدن بسته کورس در فقط باشد.چشمی

درب شود، معیوب چشمی اگر میOPENبافرمانتوجه: ولیباز شود

( چشمی عملکرد تست چشمیIR Testاگر بودن معیوب باشد، فعال )

تشخیص شدن بسته از کنترلشدهدادهقبل برد شدن،و بسته از مانع

شد. خواهد درب

Ever Active

می فعال درب شدن بسته کورس در اگرچشمی این بر عالوه و باشد

بی شدندرب باز فرمان گیرد، قرار چشمی بین مانعی و باشد حرکت

شد. نخواهد اجرا درب

Disableترمینال استIR2خروجی غیرفعال
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 (ها)پارامتر Parametersمنوی 

 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

IR Test 
  

امکان وجود دارد که قبل برای باال بردن سطح ایمنی عملکرد سیستم، این 

از شروع حرکت درب، یک تست عملکردی از چشمی در کمتر از یک ثانیه 

گرفته شود. اگر این تست مثبت باشد، درب شروع به حرکت خواهد کرد و 

ثانیه روشن  5اگر تست منفی باشد درب حرکت نخواهد کرد و فالشر 

 خواهد ماند.
Disable Disable 

 Enable  باشدفعال میتست عملکرد 

 Disable باشدتست عملکرد غیرفعال می 

Auto Close  بسته شدن اتوماتیک 

20.0" 20.0"  0.0" – 2.0' 
اتوماتیک شروع به بسته شدن  طوربه، درب شدهیمتنظپس از اتمام زمان 

 کندمی

 Disable بسته شدن اتوماتیک غیرفعال است 

Fast Close  

 هادرب پس از عبور از میان چشمیبسته شدن سریع 

اگر در وضعیت شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک، جسم متحرکی 

کنترل زمان  برد ها عبور کند،کامل از بین چشمی طوربهمانند اتومبیل 

زمان بسته شدن اتوماتیک در نظر خواهد  یجابهبرای این منو را  شدهیمتنظ

 "2.5 "2.5 گرفت

 0.0" – 7.0" 
اتوماتیک شروع به بسته  صورتبه، درب شدهیمتنظپس از اتمام زمان 

 کند.شدن می

 Disable 
منوی بسته شدن اتوماتیک  شدهیمتنظاین قابلیت غیرفعال است و زمان 

 در نظر گرفته خواهد شد.

Pause On 

Transit  

 درب پس از اتوماتیک بسته شدنو فعال شدن زمان توقف 

 هاعبور  از چشمی 

برای کاهش زمان باز ماندن درب، این امکان وجود دارد که پس از عبور 

و پس از اتمام شمارش  شدهمتوقفکامل جسم متحرک از بین چشمی، درب 

، درب شروع به بسته شدن Fast Closeدر منوی  شدهیمتنظمعکوس 

 کند.می

Disable Disable 

 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable  قابلیت غیرفعال استاین 

Limit Switch   هاسوئیچلیمیت  تنظیمات مرتبط با 

Disable Disable 

 Disable  باشندها غیرفعال میسوئیچلیمیت 

 Slow Down 
 مورداستفادهها برای تنظیم شروع محدوده سرعت آهسته سوئیچلیمیت 

 گیرند.قرار می

 End Of 

Counter 
رار ق مورداستفادهها برای قطع جریان موتورها و توقف درب سوئیچلیمیت 

 گیرند.می
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 ( ها)پارامتر Parametersنوی م 
 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه   

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

Limit Switch 

Contact   در موتور شدهاستفادهتنظیم نوع لیمیت سوئیچ 

   
Normal 

Open 

کردن، کانتکت آن یچ در حالت عادی باز بوده و با عملسوئاین نوع لیمیت 

 بسته خواهد شد

 
Normal 

Close 

ن کردن، کانتکت آیچ در حالت عادی بسته بوده و با عملسوئاین نوع لیمیت 

 باز خواهد شد

M Halt Release  

 آزاد کردن فشار موتور به درب

رسد )انتهای مسیر بسته شدن( موتور برای وقتی درب به استاپرهای مکانیکی می

 فشارتحتموتور را از  دندهچرخکند تا کسری از ثانیه در جهت معکوس حرکت می

 Disable Disable بودن خارج کند.

 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable  غیرفعال استاین قابلیت 

Gate Quiescent  

 بودن اپراتور یرفعالغحداکثر زمان 

مدل هیدرولیک( پس از چند  مخصوصاًفشار پشت درب برخی از اپراتورها )

یابد. با تنظیم حداکثر زمان غیرفعال بودن در این ساعت متوقف بودن کاهش می

ثانیه در جهت بسته  12شده به مدت یمتنظمنو، موتورها با رسیدن به زمان 

 کنند.و فشار پشت درب را احیا می شدهفعالشدن 
Disable Disable 

 ساعت زمان توقف( 1تا  1بودن اپراتور ) یرفعالغتنظیم زمان  8 – 1 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Anti Skid  

 ضد لغزش

وقتی درب در حال باز یا بسته شدن باشد و فرمان ریموت، شستی یا چشمی 

شده برای حرکت در جهت مخالف یمتنظحرکت درب را متوقف کند، زمان 

بنابراین برد کنترل زمان صحیح را محاسبه کرده و فقط ؛ ازاندازه خواهد بودیشب

رها در نظر یاز برای برگشت مسیر طی شده، زمان برای موتوموردنبه میزان 

 گرفته خواهد شد.

ای که فرمان ها سنگین باشند، در لحظهزمانی که درب مخصوصاًدر بعضی موارد 

شود ولی درب به دلیل سنگینی شود، جریان موتورها قطع میتوقف صادر می

 کند.مقداری اضافه در جهت حرکت قبل از فرمان توقف حرکت می

یر پذامکانیاز برای این حرکت اضافه توسط برد کنترل موردنمحاسبه زمان 

نیست؛ بنابراین موتورها به میزان موردنیاز برای تکمیل کورس باز یا بسته شدن 

 کنند.حرکت نمی

توسط برد کنترل در نظر  Anti Skidزمان  عنوانبهبرای رفع این مشکل زمانی 

کورس حرکتی درب تکمیل و  شدهاضافه، شدهمحاسبهشود تا به زمان گرفته می

 گردد.

که این قابلیت غیرفعال شود، انتهای کورس باز و بسته شدن با یدرصورتاخطار: 

برخورد به انتهای کورس و یا تشخیص هر مانعی، تشخیص داده خواهد شد.  

 توجه داشته باشید که در این حالت مرکز کنترل سرعت آهسته نخواهد رفت.

1.0" 1.0" 

 Anit Skidتنظیم زمان  "30.0 – "0.5 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 



22 

(ها)پارامترParametersمنوی

گزینه دارای که است تنظیمات انجام جهت منو استاین زیر های

منوهای زیر

پارامتر
توضیحاتمقدار

فرضیشپ

لنگه دو

فرضیشپ

لنگه تک

OBS Timeمانعزمانمدت تشخیص

0.0"0.0"
0.1" – 1.0"

اینفشارتحتزمانمدتتوانمی در را مانع وجود تشخیص برای درب بودن

کرد. تنظیم گزینه

OBS 

Sensitivity

مانع تشخیص سنسور

می تنظیم قابل مانع با برخورد سنسور حساسیت میزان منو این اشدبتوسط

55

1 – 10

در حساسیت مییفتعرسطح12میزان شما و ازشده عددی 12تا1توانید

را آن سنسور این گیرد قرار درب حرکت مسیر در مانعی اگر نمایید. تنظیم را

می معکوس سپس و متوقف را درب حرکت و داده سنسورتشخیص این کند.

درب عادی حرکت فاز سرعتدر محدوده از )خارج تشخیصآهستهها را مانع )

دهد.می

درب لنگه از یک هر دربهاوقتی حرکت کند برخورد مانعی وبه متوقف ها

میزان به لنگه دو کرد.2هر خواهند حرکت عکس جهت در ثانیه

STARTیدرصورت فرمان مانعکه تشخیص از قبل جهت در درب شود، صادر

می Stop Inputیدرصورتدهد.ادامه منوی وضعیتکه Stop Reverseدر

باشدیمتنظ تشخیصSTARTبافرمانشده از قبل مخالف جهت در درب

داد. خواهد مسیر ادامه مانع

مانع تشخیص سنسور آهسته، سرعت محدوده میغدر رایرفعال مانعی و باشد

نمی دربتشخیص آهسته سرعت علت به که است این آن دلیل فشاردهد. ها

میعنوانبهکمی اعمال رامانع خطرناکی شرایط کم فشار این و وجوشود دبه

آورد. نخواهد

Disableمی غیرفعال قابلیت باشداین

Save & Exit

تغییرات و تنظیمات منوشدهانجامذخیره محیط از خروج و

تغییرات باید منو محیط از خروج از ذخیرهشدهاعمالقبل منو این طریق از را

غیر در کردهصورتینانمایید. اعمال که را تغییراتی پسکله خروجاید یاز

شد. خواهد پاک منو محیط از

Yes
تغییرات و خارجشدهیرهذخشدهاعمالتنظیمات منو محیط از و

شویدمی

No
تغییرات و خارجشدهاعمالتنظیمات منو محیط از و نشده ذخیره

شویدمی
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2.Remote:ریموت نوع تعین جهت منو ریموتکددهی،این کردن پاک Aباشدمیو دکمه فشردن بار دو با رسیده. منو این به

B دکمه فشردن با منوهاو میزیر داده نمایش ریموت تنظیمات Cشوندی دکمه انتخاب. Dجهت دکمه و لرنینگ برایریموت

هاپینگانتخاب .هستندریموت

Bتوجه: کنترل تاT1مرکز لرنینگ ریموت ذخیره تا242توانایی هاپینگ ریموت و دارد.112عدد را عدد

4.Default:A Bدکمه دکمه فشردن با برسید. پارامتر این به تا فشرده بارا و شده داده نمایش Cفشردنزیرمنوها بهدکمه

بازخواه کارخانه دگشت.نتنظیمات

)ریموت(Remoteمنوی

ریموت منوهای توضیحاتیرمجموعهززیر

Remote Typeریموت میازنظرنوع را بودن هاپینگ یا کردلرنینگ تعین گزینه این در توان

Learningکنترل بتامرکز لرنینگ ریموت کردبا خواهد .عمل

Hoppingکنترل ریموتمرکز کردبتاهاپینگبا خواهد  .عمل

New Remote CAR
مییهادکمهازهرکدام را خودرودلخواهبهتوانریموت عبور جهت کامل شوی باز عملکرد برای

کرد. تعریف لنگه( )دو

New Remote PEDمییهادکمهازهرکدام را عملکرددلخواهبهتوانریموت روبرای کرد.عابر تعریف لنگه( )تک

Erase One By One

کردن میریموتتکتکپاک انجام زیر روش دو به گزینه، این روی بر شود.ها

و داده فشار را است شده دهی کد مرکز به قبالً که ریموتی شمارهیددارنگهدکمه ،

می داده نشان دکمهریموت فشار با میCشود، پاک حافظه از شود.ریموت

دکمه مکرر دادن فشار ریموتDبا دکمهموردنظرشماره سپس و کرده انتخاب راCرا

دهید ریموتفشار شود.موردنظرتا پاک حافظه از

Erase Allریموت میتمامی پاک را حافظه در موجود کند.های

Yesریموت شوندهمه پاک ها

Noریموت کردن پاک هالغو

Defaultمنوی

منوی توضیحاتDefaultزیر

2 Leaf No Lockکنترلبازگشت مرکز پیشبهتنظیمات دربتنظیمات جهت کارخانه قفلفرض بدون لنگه دو

2 Leaf With Lockپیشبازگشت تنظیمات به کنترل مرکز دربتنظیمات جهت کارخانه قفلفرض با لنگه دو

1 Leaf No Lockپیشبازگشت تنظیمات به کنترل مرکز دربتنظیمات جهت کارخانه قفلفرض بدون لنگه تک

1 Leaf With Lockپیشبازگشت تنظیمات به کنترل مرکز دربتنظیمات جهت کارخانه قفلفرض با لنگه تک

Slidingپیشبازگشت تنظیمات به کنترل مرکز دربتنظیمات جهت کارخانه ریلیفرض
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5. Seq Program  ترتیبی(توان از دو روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیکریزی زمان عملکرد مدار کنترل می: جهت برنامه( 

 استفاده کرد. 

 :به موارد زیر توجه داشته باشید یزیربرنامهجهت انجام  

  منویActivation Input  باید در حالتStandard .قرار داده شود 

 دستی و از طریق منو  صورتبهتوانید زمان بسته شدن اتوماتیک را میAuto Close .تنظیم کنید 

  باید غیرفعال شوند.   2اگر درب تک لنگه است، تنظیمات مربوط به موتور 

 ریزی اتوماتیک:برنامه

  باز قرار دهید.درب را در حالت نیمه اتوماتیک، ریزیبرای انجام برنامه

 را فعال نموده و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید. سوئیچ و حسگر تشخیص مانعمربوط به لیمیتمنوهای 

 ریزی اتوماتیک پایان کورس باز و بسته شدن درب به سه روش زیر قابل تشخیص و تنظیم است:در برنامهنکته: 

 بسته شدن کورس باز یا سوئیچرسیدن به لیمیت -1

 تشخیص مانع بوسیله حسگر تشخیص مانع -2

 توسط ریموت Startپالس  ارسال -2

 موتور(: دو) دولنگهیزی اتوماتیک ربرنامه

 نشان داده شود. Seq Programرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه .1

را فشار دهید تا مرکز کنترل  Cسپس دکمه  نشان داده شود. Leaf Automatic 2را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه  .2

 ریزی اتوماتیک شود.وارد فاز برنامه

 1 را نشان داده و درب M1 Openingبا ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر  Startیک پالس  .2

(M1 ) کندشدن می بازشروع به برای چند ثانیه.  

درب  سپس .ه شوددازمانیکه انتهای مسیر بازشو تشخیص دکه کند تا زمانیمی ( شروع به بسته شدنM2درب لنگه دوم ) .4

 بسته شود. لنگه اول همین روند را انجام خواهد داد تا کامال

 د.نتشخیص دهرا د تا زمانیکه انتهای مسیر بازشو نشوبه صورت اتوماتیک باز می ها، دربهر دو درب پس از بسته شدن .5

د شد و اطالعات زمانی مربوط به تنظیمات درب نبه صورت اتوماتیک بسته خواه ها، درببازشو درببا تشخیص پایان مسیر  .6

 د شد.نذخیره خواه

شو لنگه اول جهت تعین کورس بسته Aکنید، دکمه که جهت تنظیم کورس بسته شدن از ریموت استفاده میدر صورتیتوجه: 

 باشد.( می2لنگه دوم )موتور شوجهت تعین کورس باز و بسته B( و دکمه 1)موتور

  Seq Programمنوی 

 توضیحات Seq Program  زیر منوی 

2 Leaf Automatic زمان عملکرد دو موتور )دو لنگه( مرکز کنترل یکاتوماتتمام یزیربرنامه 

1 Leaf Automatic یک زمان عملکرد تک موتور )تک لنگه( مرکز کنترلاتوماتتمامیزی ربرنامه 

2 Leaf Manual یزی نیمه اتوماتیک زمان عملکرد دو موتور )دو لنگه( مرکز کنترلربرنامه 

1 Leaf Manual نیمه اتوماتیک زمان عملکرد تک موتور )تک لنگه( مرکز کنترلیزی  ربرنامه 
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 شوددرب لنگه اول چند ثانیه باز می

 
 ،دوم تا تشخیص انتهای مسیر لنگه درب

  شودبسته می
 ،درب لنگه اول تا تشخیص انتهای مسیر

 شودبسته می
 

انتهای مسیر  تشخیص هر دو لنگه درب تا

  .کنندبازشو شروع به باز شدن می
انتهای مسیر  تشخیص هر دو لنگه درب تا

  .کنندشو شروع به بسته شدن میبسته

 یزی اتوماتیک تک لنگه )تک موتور(:ربرنامه

 نشان داده شود. Seq Programرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه .1

را فشار دهید تا مرکز کنترل  Cسپس دکمه  نشان داده شود. Leaf Automatic 1را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه  .2

 ریزی اتوماتیک شود.وارد فاز برنامه

را نشان داده و درب شروع به  Closingبا ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر  Startیک پالس  .2

 .شود داده تشخیصپایان کورس بسته شدن  تا کندبسته شدن می

 انتهای مسیر بازشو را تشخیص دهد.مرکز کنترل شود تا زمانیکه پس از بسته شدن، درب به صورت اتوماتیک باز می .4

عات زمانی مربوط به تنظیمات درب با تشخیص پایان مسیر بازشو درب، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و اطال .5

 د شد.نذخیره خواه

 

درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو، 

  کند شروع به بسته شدن می
درب تا تشخیص انتهای مسیر باز شو، 

  کند شروع به باز شدن می
درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو، 

  کند می شروع به بسته شدن

 

 :)ترتیبی(برنامه ریزی نیمه اتوماتیک

 ریزی نیمه اتوماتیک، درب را در حالت بسته قرار دهید. برای انجام برنامه

 )دو موتور(: دو لنگه نیمه اتوماتیکریزی برنامه

 نشان داده شود Seq Programرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه  .1

و ارسال  Cتوسط دکمه  گزینهاین انتخاب  با نشان داده شود. Leaf Manual 2را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه  .2

 را نشان خواهد داد. Opening Timesنمایشگر  ،Startپالس 

کند و ( شروع به کار میM1با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک ) Startیک پالس  .2

 کند.درب شروع به باز شدن میلنگه اول را نشان داده و   M1 Openingنمایشگر
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دربیوقت.4 12Startکه پالس کرد، طی را خود راه دربدرصد کنید، اعمال کنترل مرکز به را آهسته1دوم سرعت با

M1 Open Dec نمایشگر و کرده میحرکت نشان دهند.را

شد،.5 باز کامال اول لنگه آنکه از 5Startتا4بعد پالس و کرده صبر اولثانیه لنگه شدن باز کنید، اعمال مرکز به را سوم

می کار به شروع بالفاصله دوم لنگه و شده M2 Openingکامل نمایشگر و میکند نشان دهد.را

درب.6 دوم لنگه که 12Staوقتی پالس کرد، طی را خود راه باrtدرصد دوم لنگه کنید، اعمال کنترل مرکز به را چهارم

نمایشگر و کرده حرکت آهسته می M2 Open Decسرعت نشان دهند.را

شد،.7 باز کامال دوم لنگه آنکه از 5Startتا4بعد پالس و کرده صبر لنگهثانیه شدن باز کنید، اعمال مرکز به را پنجم

و شده کامل دردوم آماده کنترل بستمرکز سیکل به مربوط تنظیمات شدهشدهیافت Closing Timesن نمایشگر راو

د.داخواهدنشان

بعدی.1 پالس اعمال M2 Closingبا نمایشگر و شده آغاز درب شدن بسته داد.سیکل خواهد نشان را

دربیوقت.1 12Startکه پالس کرد، طی را خود راه آهستهبعدیدرصد سرعت با درب کنید، اعمال کنترل مرکز به را

M2 Close Dec نمایشگر و کرده میحرکت نشان شروعرا بالفاصله اول لنگه و شده کامل دوم لنگه شدن بسته دهد،

می کار M1 Closingبه نمایشگر و داد.کند خواهد نشان را

لنگه .12 که پالس12درباولوقتی کرد، طی را خود راه لنگهStartدرصد کنید، اعمال کنترل مرکز به را بااولبعدی

M1 Close Dec نمایشگر و کرده حرکت آهسته میسرعت نشان دهند.را

شروع نقطه در درب شد، تکمیل بستن سیکل که ذخیرهقرارگرفتهزمانی را موتور عملکرد زمانی پارامترهای تمام کنترل مرکز و

برنامه منوی از و تکرده عادیریزی کار حالت به و خارج .گرددیبرمرتیبی

اتوماتیکربرنامه نیمه موتور(:)ترتیبی(یزی )تک لنگه تک

1.A دکمهSeq Program منوی تا دهید فشار بار چند شود.را داده نشان

2.B منویدکمه زیر تا دهید فشار شود.Leaf Manual 1را داده گزینهنشان انتخاب این Cبا دکمه پالستوسط ارسال و

Start،Opening Times داد.نمایشگر خواهد نشان را

2.Start پالس )M1یک یک موتور کنید. اعمال کنترل مرکز به دستی تحریک یا ریموت میبا کار به شروع نمایشگر( و کند

M1 Openingمی شدن باز به شروع درب و داده نشان کند.را

دربیوقت.4 12Startکه پالس کرد، طی را خود راه حرکتدرصد آهسته سرعت با درب کنید، اعمال کنترل مرکز به را دوم

M1 Open Dec نمایشگر و میکرده نشان دهند.را

شد،کاماًلدرببعدازآنکه.5 5Startتا4باز پالس و کرده صبر شثانیه کامل درب شدن باز کنید، اعمال مرکز به را وسوم ده

Closing Time دادن نشان با برنامهنمایشگرها دریافت میآماده درب شدن بسته شود.ریزی

6.Start پالس ارسال M1 Closingبا نمایشگر و شده شروع درب شدن بسته زمان محاسبه کنترل، مرکز به نشانچهارم را

داد. خواهد

دربیوقت.7 12Startکه پالس کرد، طی را خود راه حرکتدرصد آهسته سرعت با درب کنید، اعمال کنترل مرکز به را پنجم

M1 Close Dec نمایشگر و میکرده نشان دهند.را

شروع نقطه در درب شد، تکمیل بستن سیکل که ذخیرهقرارگرفتهزمانی را موتور عملکرد زمانی پارامترهای تمام کنترل مرکز و

برنامه منوی از و خارجکرده ترتیبی عادیریزی کار حالت به گردد.یبرمو
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6.   Counter :با چند بار فشار دادن دکمهA    و رسیدن به منویCounter  دکمهB  .را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید 

7. Language : این مرکز کنترل از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند. برای انتخاب نوع زبان دکمهA  را چندین

 وارد زیر منوی انتخاب زبان می شوید. Bنشان داده شود. با فشار دادن دکمه  Languageبار فشار دهید تا منوی 

 زبان انگلیسیانتخاب :  Dدکمه        انتخاب زبان فارسی : Cدکمه 

 

1. Passcode توان برای دستگاه رمز ورود به منو تعریف کرد و یا رمز ورود به منو را غیرفعال کرد.: با استفاده از این منو می 

 تعریف پسورد جدید:

  کلیدA  را چندین بار فشار دهید تا منویPasscode .نشان داده شود 

  کلیدB .را فشار داده تا وارد منو شوید 

  کلید  فشار دادنباC دستگاه را وارد شود. موردنظررمز  بایستیم 

  و ذخیره شود. ییدشدهتأسپس رمز جدید را تکرار کنید تا رمز 

 جهت تغیر پسورد مراحل فوق را تکرار کنید.توجه: 

 به عدد نمایش داده شده یک واحد اضافه خواهد شد. Bاستفاده نمایید. با هربار فشردن دکمه  Bبرای وارد کردن رمز از دکمه 

 

  Counterمنوی 

 توضیحات Counterزیر منوهای 

Total Cycle دهدرا نمایش می برای باز شدن کامل درب تعداد کل کارکرد سیستم. 

Service Cycle 

توان طبق عدد یک شمارنده نزولی جهت تعداد دفعات باز/ بسته شدن درب قبل از نیاز به سرویس بعدی است که می

ن زیزی کرد. واحد کنترل تقاضای سرویس را در هنگام باز شدن درب از طریق یک چشمکربرنامهدلخواه این گزینه را 

 دهد.ای اضافی نشان میثانیه 5

  Languageمنوی 

 توضیحات یرمجموعهز Languageزیر منوی 

Select Language  تنظیم زبان مرکز کنترل 

 
Persian .زبان فارسی انتخاب خواهد شد 

English .زبان انگلیسی انتخاب خواهد شد 

  Passcodeمنوی 

 پیش فرض توضیحات یرمجموعهز Passcodeزیر منوی 

Passcode   تنظیم پسورد ورود به منو سیستم 

Disable 
 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable  است یرفعالغاین قابلیت 


