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 A01راهنمای برد کنترل 

 سیم کشی دستگاه را طبق نقشه انجام دهید.

 
 توضيح درباره نحوه اتصاالت

 ترمینال عملكرد توضیح

 4-3-2-1 موتور خروجی کنترل موتور)بسته، مشترك، باز، ارت(

 7-6-5 برق نول( -فاز -خط برق اصلی )ارت

 DC 8-9ولت  42 میلی آمپر( 05)حداکثر  DCولت  42خروجی 

 10 دستگاههای امنیتی ورودی برای ابزار امنیتی )فتوسل / ايست(

 TTBUSوردی برای سیكل فرمان ها )باز، ايست، بسته، ايست( = اتصاالت 
 

 11 پله به پله

 12 بسته ورودی برای فرمان بسته

 14-13 آنتن هوايی ورودی آنتن هوايی گیرنده راديويی
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 نكاتی در مورد اتصاالت

( 04و00و05ولت(برای فتوسل ها،سه ترمینال اضاافی) 42( ولتاژ پايین)9و8کنترل دو ترمینال)واحد 

برای دستورات و ورودی های امنیتی دارد.بعضی از اين ورودی ها دارای عملكارد وابساته باه برناماه     

 ريزی است.

 ورودی دستگاه های امنيتی

یلاواهم متصال داود.ديود ورودی در    ک8.4ويامقاومات   NO   , NCورودی می تواند باا اتصاال     اين

 هنگام قابلیت حرکت رودن میشود.

 

 ورودی گام به گام

 05تا 3ايست...میشود.اگر دستور برای -بسته-ايست-هر دستور در اين ورودی باعث سری حرکات باز

 ثانیه بماند بسته می دود.اين عملكرد می تواند 05ثانیه باقی بماند درب باز خواهد ددو اگر بیش از 

 برای همزمان کردن واحدهای کنترل موازی به کار رود.

-بساته -ايسات -اين ورودی می تواند برای عملیات باز برنامه ريزی دود.در اين صاورت عملیاات بااز   

 باز...انجام می دود.

است.اين باس قابلیت اين را می دهد که چند واحد کنتارل   TTBUSورودی گام به گام يک ورودی 

 نیم.سیم موازی ک 4را با 

 

 ورودی بسته

 ايست...و همچنین بستن اتوماتیک استفاده می دود.-باز-ايست-اين ورودی برای سری بسته
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 برنامه ريزی زمان كاركرد موتور              

 ثانیه قابل تنظیم است. 045تا  0زمان کارکرد موتور بین 

0) T1  کند.دروع به حرکت می را فشار داده و نگهداريد موتور 

 ثانیه تايمر موتور دروع به دمارش می کند. 0پس از  (4

را  T1تايمر موتور را چند ثانیه بیشتر از حداکثر زمان باز و بسته ددن بگیرياد و ساپس    (3

 رها کنید.

 

 توابع قابل برنامه ريزی وتوضیح آن

ورودی دارد.بااستفاده از ديپ سويیچ می توان توابع قابل استفاده بارای هار کااربر را     3واحد کنترل 

 بادد. offيا   onکلید دارد که هر کدام می تواند در حالت  2طراحی کرد.اين ديپ سويیچ 

 :"ايست"ورودی دستگاه امنیتی به صورت  Off  0کلید

وتور هیچ حرکتی را آغاز نمی کند.اگر در حین حرکت موتاور  در اين حالت اگر ورودی فعال نبادد م

ورودی غیر فعال دود موتور از حرکت باز می ايستد و يک حرکات جزیای در خاجه جهات خواهاد      

 دادت.

  On  فتوسل"ورودی دستگاه امنیتی به صورت": 

هاد.اگر در  در اين حالت اگر ورودی فعال نبادد موتور فقط عملیات بااز کاردن درب را انجاام مای د    

 حین بسته ددن، ورودی غیر فعال دود موتور درب را کامج باز می کند. 

استفاده ورودی گام به گام برای عملیات گام به گام: هر دستوری روی ورودی  Off  4کلید

 ايست می دود.-بسته-ايست-باعث اجرای عملیات باز
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  On   دساتوری روی ورودی   استفاده ورودی گام به گام برای عملیات باز کردن: هار

ايست می دود.اين تابع برای حالتی که تابعی برای بستن وجاود  -باز-ايست-باعث اجرای عملیات باز

 دارد مفید است.

:اين دو کلید برای انتخاب نحوه اتصال بین ورودی دستگاه امنیتای و ورودی مشاترك باه    2و3کلید 

 کار می روند.

  off,off ال با اتص  ورودی دستگاه امنیتیNC 

  On,on با اتصال   ورودی دستگاه امنیتیNO 

  Off,on اهم4/8با اتصال مقاومت           ثابت  ورودی دستگاه امنیتی 

  On,off غیر مجاز 

 برنامه ريزی فرستنده

کلیه واحد کنترل می تواند با انواع فرستنده هاا کاار کند)مراجعاه کنیاد باه قسامت توصای( محصاول(.        

و  FLOقابل کارکرد با مدار کنترل هستند.ولی چون برناماه ريازی    VERY,SMILO,FLOفرستنده های 

VERY  باSMILO .متفاوت است از يكی از اين گروهها بايد استفاده کنید 

چون نوع اولین فرستنده نوع فرستنده های بعد را مشخص می کند می توانید چک کنید که چه فرستنده 

فی دده است.واحد کنترل را رودان کنیاد و تعاداد چشامک زدن دياود      ای به عنوان اولین فرستنده معر

 راديويی را بشماريد:

 

 بررسی نوع اولین فرستنده 

 است  FLOاولین فرستنده از نوع   چشمک0 

 است  FLORاولین فرستنده از نوع   چشمک 4 

 استSMILOاولین فرستنده از نوع   چشمک3 

 ضبط نشده است هیچ فرستنده ای در حافظه    چشمک0 
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 استفاده کنید. 4يا  0برای اضافه کردن يک فرستنده می توانید از حافظه سازی وضعیت 

 :در اين وضعیت عملكرد هر کلید روی فرستنده مشخص است.0وضعیت 

 

 

 

 

روی فرستنده مربوط به يک تابع است.هر کلید تنها مای تواناد باه ياک تاابع      :در اين وضعیت هر کلید 4وضعیت 

مرتبط کرد ،در حالی که می توان يک تابع را با چند کلید فعال کرد.برای هر کلید برنامه ريازی داده ياک واحاد     

 حافظه ادغال می دود.

 0، مثال  4حافظه سازی وضعیت 

 A01 N'1     A01 N'1     

   باز    0کلید 

  بسته   4کلید 

 باز    3کلید 

 بسته    2کلید 

 

 4، مثال  4حافظه سازی وضعیت 

      A01   N'1 

      
     A01   N'2 

      
     A01   N'3 

      
     A01   N'4 

      

    گام به گام 0کلید 

   گام به گام  4کلید 

  گام به گام   3کلید 

 گام به گام    2کلید 

 

 

 0حافظه سازی وضعیت 

 باز 0کلید

 ايست 4کلید

 بسته 3کلید

 ايست 2کلید
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 مراجعه کنید. 4يا  0برای انجام حافظه سازی به جدول 

 

 0: حافظه سازی وضعیت  A3جدول 

 

 ثانیه نگهداريد. 3را برای حداقل  T2.کلید 0

 .وقتی ديود راديويی رودن دد کلید را رها کنید.4

 ثانیه نگهداريد 3ثانیه هر کلید از فرستنده را فشار دهید و به مدت  05.در مدت 3

 

 بار چشمک می زند. 3مراحل به درستی اجرا دده بادد ديود راديويی اگر 

 

 4: حافظه سازی وضعیت  A4جدول 

 را مطابق با نیاز به دفعات زير فشار دهید: T2کلید  (0

 . ايست2. بسته           3. باز          4. پله به پله          0

 

به تعداد دفعاات رودان خااموش     LEDمطمئن دويد که چراغ  (4

 می دود.

 

ثانیه فرصت داريد که کلید فرستنده را فشاار داده و بمادت    05 (3

 ثانیه نگه داريد. 0حداقل 

 

 

 حافظه سازی از راه دور

 

حافظه سازی کرد.فرستنده دوم بايد در همان وضعیت فرستنده اول  T2می توان فرستنده را بدون استفاده از کلید 

 ( حافظه سازی دود.4يا  0)وضعیت 
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 : حافظه سازی از راه دور A5جدول 

 ثانیه نگهداريد. 0.کلید فرستنده جديد را 0

 بار به آرامی فشار دهید. 3.کلید فرستنده قديمی را 4

 شار دهید..کلید فرستنده جديد را يک بار به آرامی ف3

 

 پاك كردن حافظه

0) T2 .را فشار داده و نگهداريد 

 يک بار رودن دده و بعد خاموش و سپس دروع به چشمک زدن می کند. LEDچراغ  (4

 برداريد. T2دفعه پنجم رودن دد قبل از اينكه خاموش دود دستتان را از روی  LEDوقتیكه چراغ  (3

 


