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نصب راهنماي

کنترل هايدربمرکز
ریلی



کنترل بورد

اصلی قطعات

تغذیهترمینال-1 منبع   هاي

اصلی -2   فیوز

جانبی -3 لوازم   فیوز

بورد -4 کنترل قسمت   فیوز

ریموت -5 دادن کد جهت فشاري   دکمه

درب: PAR.OPپتانسیومتر-6 از قسمتی شدن باز   تنظیم

7- A بس: CTپتانسیومتر زمان خودکارتنظیم شدن   ته

سوئیچ -8   تایی4دیپ

سوئیچ -9   تایی10دیپ

رادیویی -10 فرکانس بورد اتصال محل   سوکت

11- LEDکنترل ریموت دادن کد دهنده   نشان

کلیدترمینال -12 و جانبی وسایل اتصال stop/startهايهاي

  

 دیفس
 هایس
زمرق

یجنران
فنب

ش
یبآ
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  اتصاالت الکتریکی

  هاي تعیین نقطه پایاناینکدر و میکروسوئیچموتور،

  :در سمت چپ درب دستگاه براي نصباتصاالت الکتریکی 

  

  

  

  

  

  

  

  :رباتصاالت الکتریکی براي نصب دستگاه در سمت راست د

  

  

  

  

  

  

  .ها جابجا نماییدرا براي میکروسوئیچ FC-FAو براي موتور  U-Vفازهاي 

  منبع تغذیه لوازم جانبی

  

  

  

 خازن

 میکروسوئیچ باز شدن میکروسوئیچ بسته شدن

همراه  AC230موتور 
  با اینکدر

  :هاي تغذیه لوازم جانبیترمینال
V AC24  و  ماکزیممW35  

  V AC230 –Hz50تغذیه 

  .کابل ارت را با پیچ و واشر به بدنه موتور متصل نمایید

 
  جینارن

 سفید

  نارنجی
  سیاه قرمز

 قرمز

 مشترك

  قرمز

  
 سفید



دهنده هشدار وسایل

  

دستگاه کنترل و دهنده فرمان وسایل

س

فالشر -v230(المپ
w25:(حین در المپ

باز براي درب حرکت
شدنشدن بسته و

می   .زندچشمک

پارکینگ روشنایی المپ
)VAC220وW60:(از

شروعلحظه درب که اي
می شدن باز تابه کند

کا طور به که ملزمانی
روشن المپ شود بسته

سوئیچ .است  6و 1دیپ
O موقعیت در قرارNرا

  .دهید

باز دهنده نشان المپ
درب ): v24-w3(بودن

المپ این بودن روشن
بودن باز دهنده نشان

می که. باشددرب زمانی
می بسته شوددرب

می   .گرددخاموش

بسته دهنده نشان المپ
درب ): v24-w3(بودن

المپ این بودن روشن
بودن بسته دهنده نشان

می که.باشددرب زمانی
می باز خاموشدرب شود

  .گرددمی

توقف وصل( ،)STOP(کلید نرمالی ب،)N.Cتیغه کلید اتوماتیکاین شدن میسته فعال غیر .کندرا

کلید دادن فشار با درب مجدد شودتوقفحرکت می انجام کنترل ریموت  .یا

نفررو، درب، از قسمتی نمودن باز N( کلید باز نرمالی ب ،) O.تیغه را هدرب
کند می باز نفر یک عبور درب.اندازه شو باز میزان پتانسومترو از استفاده با

PAR.OP  است تنظیم   .قابل

فرمان باز(کلید نرمالی ب – )N.Oتیغه دربفرمان نمودن باز و فشار .ستن با
سوئیچ دیپ وضعیت به توجه با کلید چرخاندن یا مربوطهدادن جهت ،هاي

می معکوس درب میحرکت متوقف درب یا   .شودشود



ایمنی وسایل

شدن بسته حین در مجدد شدن   .باز
ر مانعی فتوسل که تشخیصزمانی ب در شدن بسته حین در   ا

می حرکت شدن باز جهت در درب صورتدهد، به اینکه تا   کند
شود باز   .کامل

موقتی   .توقف
تشخیص ب در حرکت حین در را مانعی فتوسل که   زمانی

می متوقف درب باشد. (شوددهد، شده انتخاب عملکرد این که صورتی   .در

شدن بسته حین در مجدد شدن   .باز

موقتیتو   .قف



عملکردها انتخاب

سوئیچ هايدیپ

1 ON :"خودکار شدن می "بسته فعال خودکار شدن بسته حالت این اتمامدر به درب شدن باز مرحله که زمانی شود،
می بسته اتوماتیک صورت به درب خودکار، شدن بسته زمان رسیدن اتمام به از بعد توقف.شودرسید با مرحله این

نمی انجام دستگاه برق قطع یا   .گیردکامل

2 ON :"شدن شدن-توقف-باز لحظه "توقف-بسته اتصال توسط عملکرد ترمینالاین ریموت 7و 2هاياي با یا و
می انحام   .گیردکنترل

2 OFF: "شدن شدن-باز لحظه "بسته اتصال توسط عملکرد ترمینالاین می 7و 2هاياي انحام کنترل ریموت با یا -و

  .گیرد

3 ON :"کردن باز استای "فقط انجام قابل ریموت با فقط عملکرد   .ن

4 ON :"دستی می "عملکرد شدن باز به شروع داریددرب نگه فشرده را شدن باز دکمه که زمانی تا متصل(کند دکمه

ترمینال 2به می). 3Pوهاي شدن بسته به شروع داریددرب نگه فشرده را شدن بسته دکمه که زمانی تا دکمه(کند

ترمین به   ).7و 2هايالمتصل

5 ON :"درب شدن بسته و شدن باز مراحل در فالشر زدن درب "چشمک شدن بسته یا شدن باز فرمان صدور با

ترمینال به متصل Wفالشر مدتE1-هاي می 5به زدن چشمک به شروع درب حرکت از قبل   .کندثانیه

6 ON :"مانعسنسور نیست "تشخیص حرکت حال در موتور ز. (وقتی کاملیعنی طور به یا و است بسته درب که مانی
است متوقف درب یا و است کرد)باز نخواهد حرکتی درب دهند تشخیص را مانعی ایمنی وسایل   .اگر

7 OFF :"شدن بسته حین در مجدد شدن ایمنی "باز وسایل جلوي مانعی اگر است شدن بسته درحال درب که زمانی
ترمینال( به 2که شدهC1وهاي کامل) استمتصل طور به درب اینکه تا شده معکوس درب حرکت باشد، داشته قرار

شود نمی.باز استفاده سوئیچاگر دیپ O 7کنید وضعیت در دهیدNرا   . قرار
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8 OFF :"درب متوقف میها مانعی را درحین باز شدن درب در مسیر تشخیص دهند، زمانی که فتوسل "توقف موقتی -

ماند یا اگر بسته شدن خودکار فعال باشد بعد از زمان درب به همان صورت باقی می با برطرف شدن مانع .گردد
  مشخص شده درب 

کنید دیپ سوئیچ را در موقعیت اگر استفاده نمی. متصل نمایید C3و  2هاي ئسیله ایمنی را به ترمینال .شودبسته می
ON قرار دهید.  

9 OFF :" براي حرکت . کندکند و بسته شدن خودکار را غیر فعال میاین عملکرد درب را متوقف می "کلیتوقف
و  1هاي را به ترمینال وسیله ایمنی .را بفشارید 7و  2هاي مجدد درب، دکمه ریموت کنترل یا کلید متصل به ترمینال

  .قرار دهید ONکنید دیپ سوئیچ را در موقعیت اگر استفاده نمی. متصل نمایید 2

10 OFF :شوندکننده کاهش سرعت فعال میهاي محدود سوئیچ.  

  هاي دیپ سوئیچ

 1 ON: "7و  2هاي دادن به ترمینال با فرمان" فقط بسته شدن.  

1 OFF: "از  2توجه به موقعیت دیپ سوئیچ  با "بسته شدن-بازشدنA.  

2 ON :"3و  2هاي دادن به ترمینال با فرمان" فقط باز شدنP.  

2 OFF  :"3و  2هاي ادن به ترمینالد با فرمان" نفررو باز شدنP.  خواهید که است و میاگر بسته شدن خودکار غیر فعال

  .بچرخانید+ را به طور کامل در جهت  ACT.POTفقط در این حالت فعال باشد، پتانسیومتر 

3 ON :"optical reader براي برنامه ریزي تنظیم سرعت احتیاج است که " شودغیر فعال میoptical reader  شودفعال. 

4 ON :شوداستفاده نمی.  

  .ها، موتور متوقف باشد و درب موقعیت بسته قرار داشته باشدتوجه نمایید در هنگام تغییر وضعیت دیپ سوئیچ
  

  هاتنظیم پتانسیومتر

  

  

  

    

  

  

  .ثانیه توسط این پتانسیومتر قابل تنظیم است 120ثانیه تا  1زمان بسته شدن خودکار از  :A.C.Tپتانسیومتر 
میزان باز . میزان باز شو درب براي عبور نفر رو توسط این پتانسیومتر قابل تنظیم است :PAR.OPپتانسیومتر 

  .ثانیه قابل تنظیم است 16انیه تا ث 1شو بر اساس زمان حرکت درب در جهت باز شدن از 



شونده کند سرعت تنظیمات ریزي برنامه

در شونده کند پایانسانتی50درBX-74/78سرعت نقطه به مانده شروعمتر شدن بسته و شدن باز مرحله در توقف ی

دستگاه .شودمی شونده کند سرعت ریزي برنامه براي نصب، اتمام از دهیدبعد انجام را زیر   .مراحل

  
سوئیچ دیپ تمام فرآیند شروع از Oقبل موقعیت در را دهیدFFهاي   .قرار

سوئیچ)الف مو 9و 4،7،8هايدیپ در از Oرا سوئیچNقعیت دیپ O 3و موقعیت در را دهیدFFاز   .قرا

C)ب حدودH1دکمه مدت به L 3را تا بفشارید چشمکEDثانیه بورد شودروي طور .زن مرتبه یک درب آن از بعد

می بسته و باز   .شودکامل

L)ج که اتEDزمانی به ریزي برنامه فرآیند که است مفهوم این به ماند باقی استروشن رسیده   .مام

سوئیچ)د بازگردانیددیپ خود قبلی موقعیت به را نماییدها تنظیم عملکردها انتخاب قسمت به توجه با   .و

  

  

C دکمه بفشردن با است سرعت کاهش حال در دستگاه دکمهمیH1وقتی بفشردن با و داد کاهش را سرعت توان
CH2دادمی افزایش را سرعت  .توان

مجدداصال شدن بسته به شدن باز حین در موقتی توقف ح

بورد ترمینالمیBX-74/78در به که ایمنی وسیله جلوي مانع ایجاد هنگام در که موقتی توقف جاي به 2توان C3وهاي

است   .دیهد ماجنا ار ریزلحارم نآ ندرک لاعفيارب.دومن هدافتسا ددجم ندش هتسب زامتصل

  .دیهد ارقONتیعقوم رد ار 4 و 1 چیئوسپید )فلا

  .دنکیم ندزکمشچ هب عورش زمرقLED ،دیراشفب ارCH1 همکد )ب

)الف )الف
)ب

)ج

)د



  .ستادهیسر مامتا هب دنیآرف هکتساینعمنیا هب )هیناث 5 زا دعب( دنامیقابنشورLED هکینامز )ج

سوئیچ )د بازگردانیددیپ خود قبلی موقعیت به را نماییدها تنظیم عملکردها انتخاب قسمت به توجه با   .و

.دیهد ماجناCH2 همکد اب ار الابلحارم هیلولاتامیظنت هبتشگزابيارب :هجوت

  

  

  
 روتوم رواتشگ میظنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

به که مشکی سیم موتور قدرت تغییر براي
C چهارTترمینال از یکی در را است متصل

دهید قرار شکل در شده داده نشان . موقعیت
موقعیت 1موقعیت و قدرت بیشترین 4کمترین

 زمرق  .قدرت
 هایس
دیفس



رادیویی     فرکانس کارت ) رسیور(اتصال

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

کنترل               ریموت دادن حافظه به

CH1:گیربکس موتور به مستقیم فرمان   .براي

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

دهیدRG58آنتن اتصال خود محل به رسیور  .را ریموت براي دوم کانال . خروجی
باز نرمالی N.O (5A, 24 Vdc(تیغه

باید راهمواره فرکانسی رادیو کارت
قطع اصلی بورد برق که زمانی در
زیرا نمود متصل خود محل در است
می وصل برق که زمانی اصلی -بورد

می شناسایی را آن  .کندشود
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Master 2اتصال               عنوان به گیربکس Slaveوموتور

  .دومن لرتنک ار روتوم ود ره ناوتیم نامرفکی ابSlave وMaster ناونع هبسکبریگ روتوم 2 لاصتا اب

 روتوم رد ارFC وFA ردکنیاياهمیس وV وU روتومياهمیستهج ، وياهسکبریگ روتومتهج هب هجوت اب

  .دییامن اجباج

  
  

  

  

  

  

CH2: وسیله به دادن فرمان ترمینالبراي به که هاياي

 B1وB2است شده   .متصل

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

براي الکتریکی اتصاالت تمام
و ایمنی وسایل دادن، فرمان

به را متصلMasterغیره
  .نمایید



  )اهچیئوسپید و اهرتمویسناتپ(.دنشاب ناسکی دیاب دروب ود رهيور رب اهیگژیو وتامیظنت مامت

  

  

  

  .دیهد ماجنا ریزلکش ابقباطم ار دروب ودنیبتالاصتا

  
  .دیهد رارقONتیعضو رد دروب ود رهيور رب ،ریزلکش ابقباطم ار 1 و 2 چیئوسپید

  

  
  

  

 )رویسر(ییویدارسناکرف دروب
لصتم هاگتسد هب ار
  .دییامن
 زینB2 وB1ياهلانیمرتيارب
  .دییامن هدافتسا دروب




