
نصب راهنماي

کنترل مرکز
ولت230اپراتورهاي



2

توصیفات
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اتصاالتترمینال-1 هاي
2-A اصلی تغذیه 5فیوز
3-A کنترل واحد 3.15فیوز
4-LEDV تغذیه وجود دهنده 24نشان
سازي-5 ذخیره کنترلکلید ریموت کد
سیستم-6 کارکرد زمان تنظیم پتانسیومتر
خودکار-7 شدن بسته تنظیم پتانسیومتر
باز-8 و دوم موتور تاخیر زمان تنظیم پتانسیومتر

رو نفر شدن
سوئیچ-9 تایی10دیپ

رادیویی-10 فرکانس کارت نصب محل
11-LEDعالمت
گشتاور-12 کننده محدود
سیم-13 ها، M1خازن موتور براي مشکی هاي

M2هاوسیم موتور براي قرمز ي
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www.ArmaSystem.com
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  اتصاالت الکتریکی

  اپراتورها

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

کنید استفاده نمایید و اگر درب تک لنگه در سمت دیگر نصب می W X Yهاي ترمینالکنید از اگر درب تک لنگه استفاده می
  .را تعویض نمایید Yو  Xهاي جاي سیم

  

  تغذیه وسایل جانبی

  
  

  

  

  

  

  

  

  شدن بستهتاخیر در زمان : 2اپراتور 
 

  تاخیر در زمان باز شدن: 1اپراتور 
 

، VAC 230منبع تغذیه  
Hz 50 براي مرکز کنترل  

براي  VAC 24تغذیه 
وسایل جانبی، توان کل 

  باشدمی W 20مجاز 

  )W15 –V12ماکزیمم ( اتصال قفل الکتریکی 
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دهنده هشدار و روشنایی وسایل

فالشر وقتی):W25وVAC220(المپ
میدرب بسته و چشمکباز المپ شود
  .زندمی

دهنده نشان دهنده هشدار دربالمپ بودن –V24(باز
W3( :می هشدار المپ باشد باز موقعیت در درب -وقتی

می خاموش شود بسته درب وقتی   .شوددهد،

پارکینگ روشنایی المپ
)VAC220وW60:(از

بهلحظه شروع درب که اي
می شدن زمانیباز تا کند

شود بسته کامل طور به که
است روشن   .المپ
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  وسایل کنترلی

 

  ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وسایل ایمنی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

را غیر فعال  اتوماتیکاین کلید بسته شدن ، )N.C تیغه نرمالی وصل( ،)STOP( کلید توقف
 .یا ریموت کنترل انجام می شود  توقفحرکت مجدد درب با فشار دادن کلید . کندمی

  .کردن دربفرمان باز فقط – ) N.O نرمالی بازتیغه (کلید باز نمودن 
 

 ،)  N.Oتیغه نرمالی باز ( از درب، نفررو،  یک لنگهکلید باز نمودن 
  .کندرا باز می) M2( 2فقط درب متصل به موتور 

 

  .ستن دربفرمان ب فقط – ) N.O تیغه نرمالی باز(نمودن  ستهکلید ب
 

 .ستن و باز نمودن دربفرمان ب – )N.O تیغه نرمالی باز(کلید فرمان
 ،3و  2ها با فشار دادن یا چرخاندن کلید با توجه به دیپ سوئیچ

  .شودشود یا درب متوقف میجهت حرکت درب معکوس می

C1 :ي تیغه)N.C براي باز شدن مجدد )نرمالی بسته
  .وقتی درب در حال بسته شدن است

ها و دیگر وسایل ورودي وسایل ایمنی نظیر فتوسل
  .مطابقت دارد EN12978ایمنی که با قوانین 

اگر تیغه ایمنی وقتی درب در حال بسته شدن است 
باز شود، حرکت درب معکوس شده تا درب به طور 

  .کامل باز شود
شود، دیپ سوئیچ اگر از وسایل ایمنی استفاده نمی

  .قرار دهید ONرا در وضعیت  9شماره 
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CX :يتیغه)N.Cبسته است)نرمالی شدن باز حال در درب وقتی مجدد شدن بسته   .براي
بسته کامل طور به درب تا شده معکوس درب حرکت شود، باز ایمنی تیغه اگر است شدن باز حال در درب   وقتی

سوئیچ.شود شمارهدیپ 10Oو 8هاي وضعیت در دهیدFFرا   .قرار

یا   :و
CX :يتیغه)N.Cبسته است)نرمالی موقتی توقف   .براي

ایمن تیغه اگر است حرکت حال در درب میوقتی متوقف درب حرکت شود، باز سوئیچ.شودی شمارهدیپ    8هاي
O وضعیت در سوئیچFFرا دیپ 10Oو وضعیت در دهیدNرا   .قرار
C ترمینال از نمیXاگر سوئیچاستفاده دیپ شمارهکنید O 8هاي وضعیت در دهیدNرا   .قرار

C1 :يتیغه)N.Cبسته باز)نرمالی براي
بسته حال در درب وقتی مجدد شدن

است   .شدن

CX :يتیغه)N.Cبسته در)نرمالی وقتی مجدد شدن بسته استبراي شدن باز حال در   .ب
سوئیچ شمارهدیپ 10Oو 8هاي وضعیت در دهیدFFرا   .قرار

یا   :و
CX :يتیغه)N.Cبسته است)نرمالی موقتی توقف   .براي

سوئیچ شمارهدیپ O 8هاي وضعیت در سوئیچFFرا دیپ 10Oو وضعیت در دهیدNرا   .قرار
C ترمینال از نمیXاگر سوئیچاستفاده دیپ شمارهکنید O 8هاي وضعیت در دهیدNرا   .قرار
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سوئیچ دیپ هاتنظیم

1  ON :می فعال خودکار شدن شدن: OFF 1( شودبسته میبسته فعال غیر  .)شودخودکار

2  ON :ترمینال یا و کنترل ریموت شدن"فرمان 7و 2هايتوسط شدن –باز بسته می "توقف –توقف،   .شودصادر

2 OFF: ترمینال یا و کنترل ریموت شدن"فرمان 7و 2هايتوسط شدن وباز می "بسته   .شودصادر

3  ON :کنترل ریموت توسط شدن باز فرمان میفقط می: OFF 3. (شودصادر فعال   ).شودغیر

4  ON :می چشمک شدن بسته و شدن باز حین در فالشر می: OFF 4. (زندچراغ فعال   ).شودغیر

5  ON :می فعال مانع می: OFF 5. (شودتشخیص فعال   ).شودغیر

6 OFF :می فعال غیر اصلی می(شودعملکرد فعال غیر کنترل   .شودمیفعال: ON  6). شودریموت

7  ON :شود آزاد راحتی به الکترومکانیکی قفل اینکه براي درب شدن باز زمان در معکوس   .فشار

8 OFF-10 OFF :2 بین اتصال که زمانی در درب شدن باز حین در مجدد شدن گرددCXوبسته   .قطع

8 OFF-10  ON :2 بین اتصال که زمانی درب، حرکت حین در موقتی گرCXوتوقف CX.ددقطع ترمینال از نمیاگر راکنید 8استفاده
O وضعیت دهیدNدر   .قرار

9 OFF :2 بین اتصال که زمانی در درب شدن بسته حین در مجدد شدن گرددC1وباز C1 .قطع ترمینال از نمیاگر راکنید 9استفاده
O وضعیت دهیدNدر   .قرار
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پتانسیومترها تنظیم

ترانس روي از موتور قدرت کاهش یا فزایش

از یکی در را مشکی سیم موتور قدرت تغییر دهید 4براي قرار و 1موقعیت(موقعیت قدرت کمترین

قدرت 4موقعیت  )بیشترین

Trimmer T.R.2.M.:اپراتور زمانتاخیر تا 1از 2تنظیم   .ثانیه10ثانیه

Trimmer T.L.:کردن کار زمان موتورها(تنظیم تا15از)کورس   .ثانیه120ثانیه

Trimmer T.C.A :از خودکار شدن بسته و شدن باز زمان تا 0تنظیم   .ثانیه120ثانیه
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  فعال کردن فرمان رادیویی

 آنتن

  

  

  

  

  

  

  هافرستنده

  

  

را به ترمینال مخصوص خود متصل  RG58کابل آنتن 
  .نمایید

که ). N.O(تیغه نرمالی باز 
ریموت،  توسط کانال دوم

  .شودکنترل می

24V DC – 5A 
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رادیویی فرکانس کارت

کارت از فرکانسیفقط رادیو AF43S/AF43SMZهاي بورد نماییدF1براي   .استفاده

فرستنده- از سري کدام شما که دارد این به بستگی رادیویی فرکانس کارت روي بر جامپر میموقعیت استفاده را -ها

  .نمایید

  

از:توجه متصلبعد را برق بعد و نمایید متصل بورد به را رادیویی فرکانس کارت اضطراري، باطري و اصلی برق قطع

می(نمایید شناسایی را فرکانسی رادیو کارت بورد، که است صورت این در   ).کندتنها
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ریموت به دادن کد

حالت"CH1"دکمه -1 در داریدرا نگه شدLEDنور(فشرده خواهد زن دکمهفبا )چشمک دادن ریموت،شار

L نور و کرد خواهد ارسال را کد میEDریموت شدهثابت داده حافظه با موفقیت با کد که معنی این به ماند

  .است

دکمه -2 دهید "CH2"براي انجام کنترل ریموت دوم دکمه با مشابه طور به را باال مراحل نیز

CH1 :گیربکس موتور به مستقیم فرمان   .براي

           CH2: وسیله به دادن فرمان ترمینالبراي به که استB2وB1 هاياي شده   .متصل

نمایید:توجه تکرار را باال مراحل دهید، تغییر را کد خواستید بعدا  .اگر


