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یونیت MC824کنترل

کردن پروگرام

از کردن پروگرام شود:3برای می استفاده است اصلی کلید

1=close                         2=stop-set                      3=open

Open.کردن پروگرام عملیات انجام انتخاب کلید و درب اندازی راه برای

Stop/setاستپ عملیاتبرای دادنکردن فشار با و کردن پروگرام برای5مانور ثانیه

شود. می استفاده کردن پروگرام حالت به ورود

Closeکردن انتخاب برای و درب شدن بسته کردن کنترل نظرLEDبرای مورد های

.L8تاL1از

LED از کدام هر بودن روشن کردن پروگرام برای آنتوجه: بودن فعال نشانگر ها

خامو و بودنعملیات باشد.ش می عملیات آن بودن غیرفعال یعنی

وضعیتنشان کردنLEDدهنده پروگرام اتمام از بعد ها

LED1تایم مقدار از بعد درب شدن بسته اتوماتیک عملیات یعنی آن بودن روشن =

است. فعال شده انتخاب

LED2حالت در کنترل ریموت عملیات یعنی آن بودن روشن =STEP BY STEPطبق

در چشمی فرمان بودن فعال همچنین و است فعال نظر مورد عملیات انتخاب تنظیم
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از بعد درب شدن بسته و شدن باز برای5طی شده تنظیم زمان از نظر صرف ثانیه

شدن. بسته اتوماتیک فرمان

LED3=حد از تر پایین یا باالتر یا درب سرعت و قدرت تنظیم یعنی آن بودن روشن

نظر کنترلمورد حالت این در که دارد گیر یا است سنگین بسیار درب یا و است.

درب شدن بسته و باز حالت در جبران برای مییونیت اجراء شدن بسته فرمان یک

شدن بسته اجراء از قبل و کند.LED3کند می زدن چشمک به شروع

LED4=ی کنترل واحد مانور فرمان از بعد دقیقه یک یعنی آن بودن وروشن ونیت

ازLEDتمامی غیر به بهLED BLUEBUSها شروع آهستگی به یا و شده خاموش

کند. دریافت جدید فرمان یک دوباره تا کند می زدن چشمک

LED5.است فعال مرکزی قفل سوئیچ یعنی آن بودن روشن =

LED6.خطر وضعیت از پیش هشدار برای فالشر بودن فعال یعنی آن بودن روشن =

LED7وLED8یونیت کنترل نگهداری و سرویس برای هشدار یعنی آنها بودن روشن =

مجدد ریزی برنامه به نیاز موتور یا یونیت کنترل یعنی باشد. می کارکرد زمان طول در

دارد تعمیرات یونیت.(یا کنترل کارکرد مقدار شده ریزی برنامه )طبق .

کردن پروگرام روش

مدتSETکلید-1 به و داده فشار نگهدارید.3را ثانیه

زدن-2 چشمک از کنید.SETکلیدLED1بعد رها را
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کلید-3 ازCLOSEیاOPENتوسط کنید.LEDیکی انتخاب را نظر مورد های

کلید-4 ممتد دادن فشار توانیدSETبا زدنLEDمی )چشمک روشن را نظر مورد

رنگ کم زدن )چشمک خاموش یا کنید.پررنگ( غیرفعال یا فعال )

مدت-5 شود.11به ذخیره شده انجام عملیات تا کنید صبر ثانیه

کردن LEDمفهوم پروگرام عملیات انجام در ها

LED1=Pause time حالت در درب شدن بسته برای تایم مقدار تنظیم یعنی

شدن. بسته اتوماتیک

L1-5ثانیهL2-15ثانیهL3-31ثانیهL4-45ثانیهL5-01ثانیه

L6-01ثانیهL7-121ثانیهL8-101ثانیه

LED2=Step by step functionبه لحظه فرمان عملکرد چگونگی تنظیم یعنی

یا گام.لحظه به گام

L1-استپ–بسته–استپ-باز

L2-باز–بسته–استپ–باز

L3-بسته–باز–بسته–باز
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L4-ابتد بستهدر فرمان مثال عنوان به و ندارد تأثیری هیچ گام به گام فرمان مانور ای

تأثیری هیچ شدن باز دستور و دهد می شدن باز فرمان و شود می معکوس شدن

داشت. نخواهد

L5-شدن بسته دستور و ندارد تأثیری هیچ باز دستور گام به گام مانور ابتدای در

بیش برای دستور و شود می کند.2ازمعکوس می صادر استپ فرمان ثانیه

L6-ازفرمان کمتر گام به دهد.2گام می جزئی شوی باز دستور ثانیه

L7-.شود می صادر استپ یا توقف دستور گام به گام فرمان داشتن نگه با

L8-.شدن بسته اجراء انتظار و اتوماتیک نیمه حالت در درب شدن باز

LED3=Motor speedازیعنی که موتور سرعت باشد.L8تاL1تنظیم می

L1-آهسته سرعت-L4معمولی-L3آهسته-L2خیلی

L5-باال زیاد-L6سرعت خیلی بسته-L7سرعت آهسته و شدن باز سرعت با

معمولی-L8شدن شدن بسته و زیاد خیلی سرعت با شدن باز

LED4=Motor discharge after closingدریعنی درب فشار مقدار تنظیم

ثانیه. مقدار با شدن بسته حالت

L1-فشار مقدار تا111با درب شدن بسته از بعد ثانیه ثانL8-011میلی یهمیلی

LED5=Motor forces.موتور قدرت مقدار تنظیم

L1-تا قدرت ترین قدرت-L8پایین باالترین
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LED6=Pedestrian or partial openingدرب شوی باز مقدار تنظیم یعنی

نقلیه. وسیله و پیاده عابر برای

L1-مقدار موتور4/1برای فرمان یعنی درب 2بازشوی

L2-مقدار موتور2/1برای فرمان یعنی درب 2بازشوی

L3-مقدار موتور4/3برای یعنی درب 2بازشوی

L4-درب دو کامل بازشوی

L5-مقدار موتور4/1برای یعنی درب 2و1بازشوی

L6-مقدار موتور2/1برای یعنی درب 2و1بازشوی

L7-مقدار موتور4/3برای یعنی درب 2و1بازشوی

L8-درب لنگه دو بازشوی کمترین مقدار

LED7=Maintenance warmingدر موتور و یونیت کنترل کارکرد مقدار تنظیم

شود داده نگهداری و سرویس هشدار آن ار پس و کارکرد دفعات طول

L1-511کارکرد کارکردL2-1111بار بار

L3-1511کارکرد کارکردL4-2511بار بار

L5-5111کارکرد کارکردبارL6-11111بار

L7-15111کارکرد کارکردL8-21111بار بار
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LED8=List of faults از که باشد می درب مانور تعداد هشدار یعنیL1تنظیم

تا شود اعالم درب مانور یک از بعد دادن ازL8هشدار بعد هشدار درب0یعنی مانور

است بهتر که باشد می یونیت کنترل نگهداری سرویس و خرابی صورت در و شود اعالم

فعال را گزینه نکنید.این

یونیت کنترل کردن پروگرام جهت مثال یک

تاSETکلید-1 دارید نگه و داده فشار کلیدLED1را بعد کند. زدن چشمک به شروع

SETکن رها ید.را

کلید-2 توانیدCLOSEیاOPENبا کنید.LEDمی انتخاب را نظر عنوانبهمورد

همان کنیم.LED1مثال می انتخاب را است زدن چشمک حالت در که

کلید-3 ممتد زدن ازLED1همانSETبا بعد و کنیم فعال یا روشن توانیم می را

کلید کردن ازSETفعال یکی تا داشته نگه نشان0تا1هایLEDرا که شود روشن

که است آن شدنLED1دهنده بسته اتوماتیک حالت در تایم مقدار تنظیم به مربوط

کلید که حالت همان در و باشد می تنظیم مقداری چه روی یعنی است راSETدرب

کلید توسط را مقدارش میتوانیم داشته کنید.CLOSEیاOPENنگه بعدانتخاب و

ره را ها وکلید کنید مدتبا کنید11ه صبر بهثانیه مجددآ و شود ذخیره عملیات تا

های برنامه تعداد توانید می روش داشتهLED8تاLED1همین توجه کنید. تنظیم را

که کنید.LED8باشید غیرفعال یا خاموش را
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ها برنامه کردن پاک یا کردن ریست

هایCLOSEوOPENکلید چراغ تا داشته نگه هم با چشمکL2وL1را به شروع

شود انجام درست کردن پاک عملیات این اگر کنید. رها را کلیدها سریعآ بعد کند. زدن

کار اتمام در باشد.L2وL1باید زدن چشمک حالت در

بلوباس چشمی مانند جانبی لوازم ورودی شناسایی روش

مدتSETوOPENکلید به تا5را داشته نگه زدنL2وL1ثانیه چشمک به شروع

باید شود انجام درست عملیات این اگر کنید. رها را کلیدها بعد کند L2وL1سریع

و شده کند.L4وL3خاموش زدن چشمک به شروع

که نگهداری و سرویس جهت خطر هشدار برنامه کردن پاک

به باشدL8مربوط می

تاSETکلید-1 داشته نگه کلیدLED1را بعد نماید. زدن چشمک به راSETشروع

کنید. رها

کلید-2 کنید.CLOSEL8یاOPENبا انتخاب را

تاSETکلید-3 داده فشار بار یک چشمکL8را حالت به خاموش و روشن حالت از

درآید. نور پر زدن
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مدتSETکلید-4 به داشته3را نگه کلیدثانیه حالت همان در سریعآ وOPENو

CLOSEکلید همراه مدتSETرا کلید3به اول بعد داشته نگه کنیدSETثانیه رها را

کلیدهای بعد چراغهایCLOSEوOPENو از یکی حالت این در کنید. رها تاL1را

L8مدت به کند. می زدن چشمک به شده11شروع انجام عملیات تا کنید صبر ثانیه

شود. ذخیره

جک یا موتور انتخاب و درب کورس اتوماتیک شناسایی روش

توجه:

دوم شود. انجام جانبی لوازم شناسایی عملیات باید اول عملیات این انجام از قبل

برنامه کردن پروگرام وسطL8تاL1عملیات حالت در درب لنگه دو بعد شود انجام

روش به جک یا موتور انتخاب و درب کورس اتوماتیک شناسایی روش بعد و گیرد قرار

شود. انجام زیر

تاCLOSEوSETکلید-1 داشته نگه بعدLED1را و نماید زدن چشمک به شروع

کنید. رها را کلیدها

کلید-2 رویCLOSEیاOPENبا بهمرLEDبر انتخابنوعبوط را جک یا موتور

کنید.

L1-مدل جک یا موتور میMB4024-MB5024-HY7024-HY7124نشانگر

باشد.

L2-مدلME3024L3-مدلTO4024-XME2124
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L4-مدلTO5024L5-مدلTO7024

L6-مدلBM5024L7-مدلMETROELITE

L8-مدلWINGOELITE

ازSETکلید-3 پس و شود ذخیره عملیات تا داشته نگه بهLED1ثانیه3را شروع

کلید سپس کند. می زدن کنید.SETچشمک رها را

تاCLOSEوSETکلید-4 داشته نگه هم با سریعL4وL3را زدن چشمک به شروع

از پس و کنید رها را کلیدها بعد حرکت3نماید به شروع زیر عملیات طی موتور ثانیه

کند. می

A-و1موتور برسد انتها به تا کرده حرکت درب شدن بسته جهت پایین سرعت با

کند. توقف

B-انتها2موتور به تا کرده حرکت درب شدن بسته جهت پایین سرعت وبا برسد

کند. توقف

C-موتور موتور2اول بعد و کرده درب شدن باز به شروع پایین سرعت سرعت1با با

موتور بعد و کند. می درب شدن باز به شروع کنند.2و1پایین می توقف

عملیات:توجه کلیدA-B-Cاگر نبود باال ترتیب به موتور حرکت زدهSTOPیعنی را

من و مثبت های سیم کنید.بعد اجراء اول از را عملیات و کرده جا به جا را موتور فی




