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کنترل .1 مرکز فنی نمای

کنترلترمینال.1-1 مدار خروجی و ورودی های

1STOPاضطراری توقف 15فرمان
FREEComوNOآزاد رله

2STARTشدن بسته و باز دربروینماشفرمان 16)کامل(

3START.Pشدن بسته و باز روفرمان 17دربعابر
FLASHالمپAC220V

4IR1( الکترونیک(RXگیرنده )چشم فتوسل )18

5COM19مشترکOPENباز

2موتور 6OL1موتور بازشو کورس سوئیچ مشترک120COMلیمیت

7CL1موتور شو بسته کورس سوئیچ بسته121CLOSEلیمیت

8OL2موتور بازشو کورس سوئیچ باز222OPENلیمیت

1موتور 9CL2موتور شو بسته کورس سوئیچ مشترک223COMلیمیت

10COMسوئیچمشترک بسته24CLOSEلیمیت

1124VACمثبت
AC 24Vتغذیه

25N
ورودی (220V)تغذیه

12GND27منفیL

13
E.LOCKیبرققفلخروجی

14
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و .2 کنترلهایبندمیساتصاالت مرکز ی

موتور.1-2 مرکزاتصال به ها

مدلجک میبهMPC TITAN 400/600های چپ و راست دربصورت راست سمت لنگه به راست جک که باشند

می متصل درب چپ سمت لنگه به چپ جک شود.و

M1( چپ به:(موتور را موتور بهیاگونهاگر رو جک موتور برآمدگی که دهید بهپایینقرار جک بازوی چپو طرف

می نامیده چپ موتور موتور، این شود D.شودباز حرف چپ، سمت بازویی تشخیص در سهولت بدنهبرجهت روی

کناربازویی است.مغزیدر شده حک کن لنگهخالص روی باید موتور کهاین درب از میدرای باز صبن،شودابتدا

گردد.

M2( راست بهموتور را موتور اگر بریاگونه(: که دهید بهآقرار رو جک موتور بهپایینمدگی جک بازوی طرفو

شود باز میراست نامیده راست موتور موتور، Sشود.این حرف راست، سمت بازویی تشخیص در سهولت جهت

است.بر شده حک کن خالص مغزی کنار در بازویی بدنه روی

M1سیم موتور کنید:های متصل زیر شرح به را

22 ترمینال به مشکی (OPEN)سیم

23 ترمینال به طوسی (COM)سیم

قهوه 24سیم ترمینال به (CLOSE)ای

M2سیم موتور کنید:های متصل زیر شرح به را

قهوه 19سیم ترمینال به (OPEN)ای

20 ترمینال به طوسی (COM)سیم

21 ترمینال به مشکی (CLOSE)سیم
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1 میحالت باز اول راست سمت موتور شود.:

2 میحالت باز اول چپ سمت موتور شود.:

M1( یک موتور ابتدا شدن، باز کورس گذشتدر از پس و کرده شدن باز به شروع توسطیینتعیرتأخ( شده

)MOTOR OPEN DELAYM2پارامتر دو موتور به، شروع می( شدن کند.باز

M2( دو موتور ابتدا شدن، بسته کورس گذشتدر از پس و کرده شدن بسته به شروع توسطیینتعیرتأخ( شده

)MOTOR CLOSE DELAYM1پارامتر یک موتور می، شدن بسته به شروع کند.(

لنگهMOTOR CLOSE DELAYوMOTOR OPEN DELAYمنوهای برخورد از جلوگیری بهبرای درب های

نظر در شدن بسته و باز کورس در است.شدهگرفتهیکدیگر

در سیمکهیحالتتوجه: باشد، لنگه تک ترمینالدرب به باید بازویی )M1های یک موتور مقادیرهای و شود متصل )

مقدارنیزMOTOR 2 OPEN TIMEپارامتر روی  شوند.تنظیم0بر

لنگه براگر شدن بسته از پس درب نمییروهای قرار استهم بهتر دربتأخگیرند، لنگه شدن بسته ریر اها

منوی صفرMOTOR CLOSE DELAYتوسط عدد فوقتغییربه شدن بسته ترتیب کنترل قابلیت تا دهید

شود. غیرفعال
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تغذیه.2-2 منبع ورودی

شهری ترمینال(220VAC-50Hz)برق به Lرا نمایید.Nوهای متصل کنترل برد

می ازپیشنهاد قبل مینیاتوری فیوز یک نمایید.ولتاژشود تعبیه کنترل برد به ورودی

اضطراری.3-2 توقف (STOP)شستی

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

استگرفته شستی،شده این فشردن با شد.. خواهد متوقف درب حرکت

کنتاکتSTOPشستی )NCنرمالباید ترمینالبسته به و باشد داشته )1 منوی5وهای همچنین شود. متصل

STOP.نمایید فعال نیز را

در دربزمانمدتاگر اتوماتیک شدن بسته شود، فشرده شستی این درب شدن بسته معکوس رفعالیغشمارش

قرار توقف حالت در درب و شدنیمشده بسته فرمان سیستم به ریموت با باید درب شدن بسته برای گیرد.

شود. اعمال

فرمان.4-2  START.PوSTARTشستی
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ACTIVATION INPUT منوی طریق حالتاز است:، تنظیم قابل فرمان دو این برای زیر های

oSTANDARD MODE حالتحالت فرض(پیش)

START ترمینال دربفرمان کامل شدن بسته و باز :

START.P ترمینال رو(یمهن:فرمان )عابر درب شدن باز

oحالتOPEN – CLOSE

START ترمینال دربفرمان کامل شدن باز :

START.P ترمینال دربفرمان کامل شدن بسته :

oMANNED حالت

START ترمینال دربفرمان شدن باز :

START.P ترمینال دربفرمان شدن بسته :

نگهتوجه را ریموت دکمه یا و شستی که زمانی تا حالت این در میداشته: حرکت درب بهاید، و کردنکند رها محض

می متوقف درب حرکت ریموت، دکمه یا و شود.شستی

oTIMER حالت

ساعت در درب که دارد وجود امکان این تایمر رله یک نصب شبانهبا از باهایی بماند.روز باقی ز

START ترمینال دربفرمان کامل شدن بسته و باز :

START.P ترمینال )یمهن:فرمان درب شدن رو(عابرباز

2کهیزمانتا ترمینال درب5و3یا5وکنتاکت بماند، باقی درببازخواهدبسته کنتاکت، این شدن باز با ماند.

کرد. خواهد شدن بسته به شروع اتوماتیک، شدن بسته معکوس شمارش از پس

TIMER حالت کردن فعال از قبل راتوجه: اتوماتیک شدن بسته ،

AUTO CLOSE منوی نمایید.توسط تنظیم و فعال

شکل مطابق را تایمر STARTمقابلرله ترمینال START.Pوبه

نمایید. متصل

oDisable :حالت

ورودی مطابقSTART.PوSTARTترمینال و ریموت طریق از فقط و شده غیرفعال باحالتبرد

کرد. خواهد عمل دستگاه استاندارد

تعریفSTARTفرمان دکمه طریق ماشیناز برای ریموت START.Pشده فرمان و تعریفرو دکمه طریق شدهاز

قابل رو عابر برای است.ریموت اجرا
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)چشمی.5-2 فتوسل اتصال (نحوه

ب را توجهچشمی میبمطالبها بهزیر متصلمرکزتوان :نمودکنترل

فعالبایستمیچشمی درب شدن بسته هنگام در فقط و شود نصب درب بیرونی قسمت مانعیاستدر اگر .

اتومبیل چشمیمانند وقفهارتباط بدون را درب حرکت کنترل برد کند، قطع درب شدن بسته هنگام در را ها

می باز درب و کرده IR1معکوس ترمینال از حالت این در می4)شود. استفاده چشمی نصب برای شود.(

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

تغذیهسیم ترمینالفتوسلهای به 11را کنید.GNDو24VAC)12وهای وصل )

COM گیرندهNCوترمینال ترمینال(RX)چشمی به 4باید شوند.COMوIR1)5وهای نصب )

توجه:

24کانکتورVACچشمی تغذیه نظربرای در وشدهگرفتهها کانکتوراست این خروجی فیوزولتاژ توسط

برابر در میباراضافهالکترونیکی د.شومحافظت

می سیمتوصیه سیمشود برای که برقی لوله از چشمی اتصاالت با مرتبط موتورهای ،ستاشدهاستفادههای

نشوند. داده عبور

می نصب چشمی جفت یک از بیش چشمیاگر بایدکنید، شوند.صورتبهها متصل یکدیگر به سری
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ریموت.1-5-2 توسط چشمی موقت کردن غیرفعال

چشمی عملکرد در مشکلی هر یا و خطا بروز صورت A،در دکمه B5ودو مدت به را تاریموت دارید نگه ثانیه

شود، روشن دائم Dفالشر دکمه فشردن با میسپس 1یدتوانریموت مدت به را .دایینمیرفعالغدقیقهچشمی

با چشمی شدن شد.اربدوغیرفعال خواهد اعالم فالشر زدن چشمک

از چشمی1گذشتپس مدارصورتبهدقیقه، وارد گشتاتوماتیک بازخواهد خود عادی عملکرد به و .شده

توسط.6-2 حرکتی کورس انتهای چیسوئکرویمتنظیم

مییچسوئیکروم نصب کنترل برد به زیر توضیحات سوئیچطبق لیمیت نوع که باشید داشته توجه شود.

میشدهاستفاده را موتور ازدر کرد.توان تنظیم و انتخاب مربوطه منوی طریق

1یچسوئیکروم:10)و(OL16ترمینال موتور شدن باز کورس انتهای

1یچسوئیکروم:10)وCL1 (7ترمینال موتور شدن بسته کورس انتهای

2یچسوئیکروم:10)وOL2 (8ترمینال موتور شدن باز کورس انتهای

2یچسوئیکروم:10)وCL2 (9ترمینال موتور شدن بسته کورس انتهای

فالشر.7-2

17 نصب18وترمینال نظربرای در درشدهگرفتهفالشر هشدار، اعالم و بیشتر ایمنی جهت فالشر این است.

BLINKING منوی به توجه با کرد. خواهد عمل درب شدن بسته و باز تنظیممیهنگام را ترمینال این خروجی توان

BLINKINGYکهیدرصورتکرد. حالت بردESدر روی فالشر مدار خروجیاستیکافوشدهفعالباشد به

220 المپ یک نمایید.ترمینال متصل ولت

BLINKINGNOکهیدرصورت حالت 220فالشرخروجیباشددر شد.ثابتولتولتاژ خواهد
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یبرققفل.8-2

ترمینالبرققفلهایسیم به را 1ی نمایید.14و3های متصل

قفل 12Vموردنظرتوجه: باشد.باید

LOCK TIME منوی طریق نمایید.میLOCK ADV TIMEواز مدیریت را قفل بوبین تحریک زمان توانید

منوی راحتLOCK LATCH TIMEوREVERSE STORKدو شدن آزاد مطمئنبرای شدن چفت و قفل ترتر

نظر در قفل به.اندشدهگرفتهزبانه منوها این با بیشتر آشنایی " FULL PARAMETERSمنوی"بخشبرای

کنید. مراجعه

راحت شدن آزاد زبانهقابلیت )REVERSE STORKتر (:قفل

پسیدرصورت و کرده حرکت شدن بسته جهت در موتورها درب، شدن باز از قبل شود، فعال قابلیت این که

درب لنگه قفل، زبانه شدن آزاد میهااز حرکت به شروع شدن باز جهت کنند.در

LOCK LATCH TIME( شدن چفت (:قابلیت

شدن،یدرصورت بسته کورس انتهای در آهسته سرعت محدوده اتمام از پس شود، فعال قابلیت این که

می فشار درب به عادی سرعت با راحتموتورها قفل زبانه تا شود.آورند چفت تر

آزاد.9-2 رله

FREE پایه16و15)ترمینال ،)NO COMSOLIDوهای کنترل مرکز آزاد رله

میهستند. نیاز نوع به توجه ابا زمانتوان و حالت در را رله بهین توجه با دلخواه،

زیر نمود.توضیحات تنظیم

FREE RELAY MODEمی را رله حالت: دو در نمود.LIGHTوMOMENTARYتوان تنظیم

MOMENTARYرله ریموت، دکمه فشردن با زمانشدهفعال: شدن سپری از پس غیرفعالشدهیمتنظو ،

شد. خواهد

LIGHTاین :MODEON/OFF حالت در رله تنظیم رلهبرای ریموت، دکمه فشردن با که شدهفعالاست

دکمه مجدد فشردن با وریموت،و کرده فعال را رله اگر شد. خواهد کردنفرمانیغیرفعال غیرفعال برای

شد.ارسال خواهد خاموش رله شده، تنظیم زمان شدن سپری از پس نشود،

FREE RELAY TIME:1 بین رله عملکرد 4زمان تا است.ثانیه تنظیم قابل دقیقه
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Cتوجه: گرفتهدکمه نظر در آزاد رله کنترل برای استریموت  .شده

کنترل .3 مرکز مشخصات

کنترل دربنصبقابل،SOLIDچندکارهمرکز لنگهروی تک و لنگه دو دربهای و ریلیبازویی بااستهای چهار.

پارامترمیDوA،B،Cدکمه عملکردتوان راجکیهای برنامهبنابرها دنیاز نمود. Cریزی دکمه ترتیبDوو به

برای یا کردن کم و زیاد بهتائجهت منوها مختلف موضوعات کردن منتفی و میید یککار دارای مرکز این روند.

LCD پیغاماستنمایشگر پارامترکه خطا، وهای پارامترها میمقادیر نشان را د.دهها

منوها.1-3 با کلی دکمهآشنایی کنترلیهاو مرکز

SOLID کنترل 8مرکز است.دارای اصلی انجامهرکداممنوی برای مختلفی پارامترهای دارای منوها این از

توضیحموردنظرتنظیمات ادامه در که .اندشدهدادههستند

1.SHORT PARAMETERS

2.FULL PARAMETERS

3.REMOTE

4.DEFAULT

5.SEQ PROGRAMMING

6.COUNTER

7.PASSWORD

8.CONTRAST

دکمه .1-1-3 از استفاده BوAنحوه

A دکمه منوها، لیست به ورود بابرای هر با دهید. فشار را کنترل مرکز Aرروی دکمه منوهایفشردن از یکی

شد. خواهد داده نمایش REMOTEمثالعنوانبهاصلی منوی به رسیدن Aبرای دکمه باید است منو سومین که

تا شود فشرده مرتبه شود.آیکونسه داده نمایش منو این نام و

منوی به رسیدن از Bموردنظرپس دکمه فشردن دربا موجود پارامترهای کنترل، خواهمرکز داده نمایش منو دآن

A دکمه از پارامترها بین حرکت برای BBوشد. دکمه فشردن با نمایید. دکمهاستفاده فشردن با و بعدی گزینه

A.شد خواهد داده نمایش قبلی گزینه

دکمه .2-1-3 از استفاده DوCنحوه

مقادیر،برای Yتائافزایش یا Cکردنesید کاهشدکمه برای NOمقادیر،و یا Dکردنمنتفی دکمه فشارآن را

دهید.
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SHORT PARAMETERSمنوی.4

2 شامل منو است.3این موتور عملکرد تنظیم اصلی چکیدهپارامتر پارامترها تنظیماین قابل پارامترهای از ای

SOLID کنترل است.مرکز شده آماده و تنظیم بتا شرکت همیشگی همراهان و کاربران راحتی برای که بااست

می پارامتر هر توضیحات و زیر جدول به برایتوجه را دلخواه تنظیمات داد.یاندازراهتوان انجام موتورها مناسب

SHORT PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

MOTOR 1 OPEN TIME 0”- 2’ 
درب1موتورکارکردکلزمان شدن باز کورس در

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

MOTOR 1 OPEN DEC TIME 0”- 2’ آهستهبا1موتورحرکتزمان  ”7.0 بازشوکورسدرسرعت

MOTOR 1 CLOSE TIME 0”- 2’ 
موتورکلزمان درب1کارکرد شدن بسته کورس در

آهسته( سرعت حرکت اولیه+زمان سرعت با حرکت )زمان
22.0” 

MOTOR 1 CLOSE DEC TIME 0”- 2’ موتور حرکت کورس1زمان در آهسته سرعت  ”7.0وشبستهبا

MOTOR 2 OPEN TIME 0”- 2’ 
موتورکلزمان درب2کارکرد شدن باز کورس در

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

MOTOR 2 OPEN DEC TIME 0”- 2’ موتور حرکت کورس2زمان در آهسته سرعت  ”7.0 بازشوبا

MOTOR 2 CLOSE TIME 0”- 2’ 
موتور کارکرد کل درب2زمان شدن بسته کورس در

آهسته( سرعت حرکت اولیه+زمان سرعت با حرکت )زمان
22.0” 

MOTOR 2 CLOSE DEC TIME 0”- 2’ موتور حرکت بسته2زمان کورس در آهسته سرعت  ”7.0وشبا

PARTIAL OPEN TIME 0”- 2’ موتور کارکرد کورس1زمان شدندر روباز  ”6.0عابر

PARTIAL CLOSE TIME 0”- 2’ موتور کارکرد بسته1زمان کورس روشدندر  ”7.0عابر

MOTOR OPEN DELAY 0”- 2’ 

دربتأخ لنگه شدن باز درب2یر لنگه به 1نسبت

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

درب لنگه1لنگه از قبل شود2باید منوباز این توسط .

موتورتأختوانیدمی شدن باز نمایید.2یر تنظیم را

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

درب لنگه خوشدن اختالل دچار شد.ها اهد

1.0” 

MOTOR CLOSE DELAY 0”- 2’ 

دربتأخ لنگه شدن بسته درب1یر لنگه به 2نسبت

درب لنگه برخورد از جلوگیری شبرای بسته کورس در ،وها

لنگه1لنگه از بعد می2باید منو این توسط شود. -بسته

دربتأختوانید شدن بسته نمایید.1یر تنظیم را

3.0” 

MOTOR 1 TORQUE 30%-100% 

موتور 1قدرت

موتوریمتنظعدد نیروی حداکثر از درصدی .است1شده،

جک:توجه از استفاده صورت قدرتدر هیدرولیک های

را کنید.%100موتور

60% 

MOTOR 2 TORQUE 30%-100% 

موتور 2قدرت

موتوریمتنظعدد نیروی حداکثر از درصدی .است2شده،

از استفاده صورت در قدرتجکتوجه: هیدرولیک های

را کنید.%100موتور

60% 

M DECELARATION 
TORQUE 

30%-100% 

آهسته سرعت حرکت در موتور قدرت

موتوریمتنظعدد نیروی حداکثر از درصدی 2و1هایشده،

است. آهسته سرعت در
100% 
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SHORT PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

START IN OPEN 

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

حالت به توجه با سیستم شود، صادر بیمتنظشستی رایشده

منو داد.العملعکساین خواهد نشان

PAUSE PAUSE  
درب فعالشدهمتوقفحرکت اتوماتیک شدن بسته زمان و

شود.می

IGNOR  
فرمان کنترل قبولدریافتیبرد تارا درب شدن باز و نکرده

داشت. خواهد ادامه مسیر انتهای

CLOSE درب میسرحرکت بسته درب و شده معکوس شود.یعاً

START IN CLOSE 

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

حالت به توجه با سیستم شود، صادر بیمتنظشستی رایشده

منو داد.العملعکساین خواهد  OPENنشان

STOP شد خواهد متوقف درب .حرکت

OPEN می باز درب و شده معکوس سریعاً درب شود.حرکت

START IN PAUSE 

و ریموت توسط فرمانی و باشد موقت توقف حالت در درب اگر

حالت به توجه با سیستم شود، صادر شستی برایشیمتنظیا ده

منو داد.العملعکساین خواهد نشان

CLOSE CLOSE می شدن بسته به شروع درب فرمان دریافت کند.با

STOP می باقی توقف حالت در ماند.درب

IGNOR .کرد نخواهد قبول را دریافتی فرمان کنترل برد

PAUSE می تمدید اتوماتیک شدن بسته زمان شود.شمارشگر

IR 

)چشمیتنظیمات الکترونیکی(فتوسل

CLOSING 
PHASE 

CLOSING 
PHASE  

فعال درب شدن بسته کورس در فقط .استچشمی

EVER 
ACTIVR  

درب شدن بسته کورس در هم و باز کورس در هم چشمی

.استفعال

DISABLE IR1 ترمینال شد.خروجی خواهد غیرفعال

AUTOCLOSE 
0”- 2’ 

درب اتوماتیک شدن بسته

زمان اتمام از دربیمتنظپس منو، این در طوربهشده

کرد. خواهد شدن بسته به شروع اتوماتیک
20.0” 

DISABLE می غیرفعال اتوماتیک شدن .شودبسته

OBSTACLE TIME 0.1”- 1” 

مانعزمانمدت تشخیص

مانعفشارتحتزمانمدت با برخورد تشخیص برای درب بودن

می استفادهرا با کرد.توان تنظیم گزینه این از
0.2” 

OBSTACLE SENSITIVITY 
0- 10 

مانع تشخیص سنسور حساسیت

قابل مانع با برخورد سنسور حساسیت میزان منو این توسط

.استتنظیم
5 

DISABLE می غیرفعال مانع با برخورد تشخیص .شودسیستم

EXIT SAVE CHANGE? 

و پایانی شدهانجامتنظیماتسازییرهذخمرحله

تنظیمات کردن ذخیره و منو محیط از خروج برای گزینه این

در است. شده آنصورتانجام نکردن خروجهاذخیره با از،

شد. خواهند پاک تنظیمات تمام منو

C:YES    مییرهذختنظیمات خارج منو محیط از و شوید.شده
 

D:NO مییرهذختنظیمات خارج منو محیط از و شوید.نشده
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 FULL PARAMETERSمنوی.5

45 دارای منو میاین آشناییپارامتر برای است. موتور عملکرد برای تنظیم قابل پارامترهای تمامی شامل که باشد

قابلیت و پارامترها این با نمایید.بیشتر توجه ذیل جدول به آن های

FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

MOTOR 1 OPEN TIME 0”- 2’ 
موتورکلزمان درب1کارکرد شدن باز کورس در

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

MOTOR 1 OPEN DEC TIME 0”- 2’ موتور حرکت کورس1زمان در آهسته سرعت  ”7.0 بازشوبا

MOTOR 1 CLOSE TIME 0”- 2’ 
موتورکلزمان درب1کارکرد شدن بسته کورس در

آهسته( سرعت حرکت اولیه+زمان سرعت با حرکت )زمان
22.0” 

MOTOR 1 CLOSE DEC TIME 0”- 2’ موتور حرکت بسته1زمان کورس در آهسته سرعت  ”7.0وشبا

MOTOR 2 OPEN TIME 0”- 2’ 
موتورکلزمان درب2کارکرد شدن باز کورس در

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

MOTOR 2 OPEN DEC TIME 0”- 2’ موتور حرکت کورس2زمان در آهسته سرعت  ”7.0 بازشوبا

MOTOR 2 CLOSE TIME 0”- 2’ 
موتور کارکرد کل درب2زمان شدن بسته کورس )زماندر

آهسته( سرعت حرکت اولیه+زمان سرعت با حرکت
22.0” 

MOTOR 2 CLOSE DEC TIME 0”- 2’ موتور حرکت بسته2زمان کورس در آهسته سرعت  ”7.0وشبا

PARTIAL OPEN TIME 0”- 2’ موتور کارکرد کورس1زمان شدندر روباز  ”6.0عابر

PARTIAL CLOSE TIME 0”- 2’ موتور کارکرد بسته1زمان کورس روشدندر  ”7.0عابر

PARTIAL MOTOR 2 CLOSE 
TIME 

0”- 2’ 

M2 موتور کارکرد کورسزمان شدندر وضعیتبسته در

روفرمان عابر

1کهیزمان درب فرمانلنگه روتوسط شدننفر باز حال در

2 درب لنگه است ممکن حرکتاست، بازشو جهت در مقداری

شرایط این در 1کهیزمانکند. درب بستهلنگه هنگام در

2 درب لنگه به ومیشدن کرده برخورد لنگه این به رسد،

موتور کارکرد زمان اتمام از پس که دارد وجود امکان این

M1درب لنگه اینطوربهها، رفع برای نشود. بسته کامل

ثانیه در بستهمشکل، کورس پایانی میزانهای به و شدن

M2یمتنظزمان موتور توسط نیرو کمی منو، این در درشده

ب شدن بسته 2جهت درب لنگه شد.ه خواهد وارد

1.0” 

MOTOR OPEN DELAY 0”- 2’ 

دربتأخ لنگه شدن باز درب2یر لنگه به 1نسبت

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

درب لنگه2لنگه از قبل می2باید منو این توسط شود. -باز

موتورتأختوانید شدن باز نمایید.2یر تنظیم را

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

درب لنگه شد.شدن خواهد اختالل دچار ها

1.0” 

MOTOR CLOSE DELAY 0”- 2’ 

دربتأخ لنگه شدن بسته درب1یر لنگه به 2نسبت

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

درب لنگه1لنگه از بعد منو2باید این توسط شود. بسته

دربتأختوانیدمی شدن بسته نمایید.1یر تنظیم را

3.0” 

MOTOR 1 TORQUE 30%-100% 

موتور 1قدرت

موتوریمتنظعدد نیروی حداکثر از درصدی باشد.می1شده،

جک:توجه از استفاده صورت موتوردر قدرت هیدرولیک های

کنید.%100را

60% 
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FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

MOTOR 2 TORQUE 30%-100% 

موتور 2قدرت

موتوریمتنظعدد نیروی حداکثر از درصدی باشد.می2شده،

جک:توجه از استفاده صورت قدرتدر هیدرولیک های

را کنید.%100موتور

60% 

M DECELARATION 

TORQUE 
30%-100% 

سرعت حرکت در موتور آهستهقدرت

موتوریمتنظعدد نیروی حداکثر از درصدی 2و1هایشده،

است. آهسته سرعت در
100% 

MOTOR HEAVY START 

بر باید موتورها سکون، حالت از درب حرکت شروع در

باشد، سنگین نسبتاً درب اگر نمایند. غلبه سکون اینرسی

حرکت را درب نتوانند موتورها که دارد وجود امکان این

دریدرصورتدهند. کنید، فعال را منو این اولیه2که ثانیه

مقادیر کنترل برد موتور هر منوهاییمتنظحرکت  M1شده

TORQUE وM2 TORQUEموتورها و نگرفته نظر در را

راه توان حداکثر با میرا کند.اندازی

DISABLE 

DISABLE قابلیت است.غیراین فعال

ENABLE .است فعال قابلیت این

MOTOR SOFT START 

تا صفر از موتورها توان افزایش منو، این کردن فعال با

تنظیم منوهایمیزان در M1شده TORQUE،M2

TORQUEوM HEAVY STARTمالیم شیب یک با

به حرکت شروع شوک اعمال از تا یافت خواهد افزایش

یابد. افزایش موتورها عمر طول و شده جلوگیری موتورها
ENABLE 

DISABLE .است غیرفعال قابلیت این

ENABLE .است فعال قابلیت این

LOCK TIME 
0”- 2’ 

قفلزمانمدت بوبین تحریک

لنگه شدن باز از دربقبل راهای قفل بوبین کنترل برد ،

میزان مییمتنظبه تحریک منو این در زبانهشده تا کند

شود. آزاد قفل
DISABLE 

DISABLE نمی نصب قفل رااگر منو این کنید.DISABLEکنید،

LOCK MODE 

قفل بوبین تحریک فرکانس تنظیم

قفل(ب) عملکرد صدای کاهش رای

STANDARDفرکانس با قفل شود.50بوبین تحریک هرتز
STANDARD 

SILENTفرکانس با قفل شود.140بوبین تحریک هرتز

LOCK ADVANCED TIME 
0”- 2’ 

موتورها حرکت شروع به نسبت قفل شدن فعال زودتر

است، شدن تحریک حال در قفل بوبین که مدتی در

زمان میزان به مییمتنظموتورها مکث منو این در -شده

راحت زبانه تا زمانکنند اگر شود. آزاد دریمتنظتر شده

زمان از کمتر گزینه دریمتنظاین LOCK TIMEشده

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

می کنند.حرکت

0.0” 

DISABLE نمیاگر نصب راقفل منو این .کنیدDISABLEکنید،

REVERS STORKE 
0”- 5” 

موتورها معکوس فشار زمان

بوبین شدن تحریک از قبل قابلیت، این کردن فعال با

کرده، حرکت درب شدن بسته جهت در موتورها ابتدا قفل،

می تحریک قفل بوبین حالتسپس این در قفشود. لزبانه

شد.راحت خواهد آزاد تر

DISABLE 

DISABLE .است غیرفعال قابلیت این
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FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

LOCK LATCH TIME 

0”- 5” 

جک قفلفشار زبانه شدن جفت برای درب به ها

داردعلتبه احتمال موتورها، آهسته سرعت محدوده وجود

قفل زبانه درب، آهسته سرعت دلیل چفتخوببهبه ی

سرعت محدوده اتمام از پس مشکل، این رفع برای نشود.

جک زمانآهسته، میزان به بایمتنظها و منو این در شده

فشار درب به عادی چفتمیسرعت قفل زبانه تا آورند

شود.

DISABLE 

DISABLE 
نمی نصب قفل رااگر آهسته سرعت یا و یرفعالغکنید

راکرده منو این .کنیدDISABLEاید،

OPENING PRE BLINK 
0”- 2’ 

درب شدن باز شروع از قبل فالشر زدن چشمک

زمان میزان به ازیمتنظفالشر قبل منو، این برای شده

درب حرکت کرد.شروع خواهد زدن چشمک به شروع ها،
DISABLE 

DISABLE .است غیرفعال قابلیت این

CLOSING PRE BLINK 
0”- 2’ 

درب شدن بسته شروع از قبل فالشر زدن چشمک

زمان میزان به ازیمتنظفالشر قبل منو، این برای شده

درب شدن کرد.بسته خواهد زدن چشمک به شروع ها،
DISABLE 

DISABLE .است غیرفعال قابلیت این

BLINK IN PAUSE 

DISABLE در فالشر زدن اتوماتیکزمانمدتچشمک شدن بسته

درب

در شدنزمانمدتفالشر بسته برای معکوس شمارش

می فالشر نیز درب زند.اتوماتیک

ENABLE 
ENABLE

BLINKING 

فالشر خروجی کانکتور تنظیمات

ENABLE 

ENABLE 

گزینه این کردن فعال صورت مداردر وشدهفعالفالشر

المپفقط یک است فالشر220کافی خروجی ترمینال به

(FLASH.گردد نصب )

DISABLE

المپکهیدرصورت داراز میفالشر گزیناستفاده این هکنید

حالت در دهید.DISABLEرا ترمینالقرار حالت این در

( فالشر ثابتFLASHخروجی ولتاژ داشت.220( خواهد

ACTIVATION INPUT 

فرمان START.PوSTARTهایشستیتنظیم

به)ب بیشتر اطالعات فرمانرای شستی وSTARTبخش

START.P)شود مراجعه

STANDARD 

STANDARDاست فعال استاندارد .حالت

TIMERاست فعال تایمر .حالت

MANNEDحالتMANNEDاست .فعال

OPEN/CLOSEشدن بسته و باز مجزافرمان

DISABLE

ورودی ازSTARTترمینال فقط و شده غیرفعال برد

مطابق و ریموت عملباحالتطریق دستگاه استاندارد

کرد. خواهد

START IN OPEN 

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

حالت به توجه با سیستم شود، صادر دهشیمتنظشستی

منو این داد.العملعکسبرای خواهد نشان

PAUSE PAUSE 
درب فعالشدهمتوقفحرکت اتوماتیک شدن بسته زمان و

شود.می

IGNOR 
درب شدن باز و نکرده قبول را دریافتی فرمان کنترل برد

داشت. خواهد ادامه مسیر انتهای تا

CLOSE درب میسرحرکت بسته درب و شده معکوس شود.یعاً
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FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

START IN CLOSE 

ریموت توسط فرمانی و باشد شدن بسته حال در درب اگر

حالت به توجه با سیستم شود، صادر شستی یا و

منویمتنظ این برای داد.العملعکسشده خواهد  OPENنشان

STOP .شد خواهد متوقف درب حرکت

OPEN ًسریعا درب میحرکت باز درب و شده شود.معکوس

START IN PAUSE 

توسط فرمانی و باشد موقت توقف حالت در درب اگر

حالت به توجه با سیستم شود، صادر شستی یا و ریموت

منویمتنظ این برای داد.العملعکسشده خواهد نشان

CLOSE CLOSE فرمان دریافت می،با شدن بسته به شروع کند.درب

STOP ،فرمان دریافت میبا باقی توقف حالت در ماند.درب

IGNOR .کرد نخواهد قبول را دریافتی فرمان کنترل برد

PAUSE می تمدید اتوماتیک شدن بسته زمان شود.شمارشگر

STOP INPUT 

STOPشستیفرمانتنظیمات

DISABLE 

DISABLE فرمان است.STOPشستی غیرفعال

STOP 
CONTINUE 

میSTOPفرمان متوقف را درب دربحرکت باکند.

میSTARTفرمان ادامه خود حرکت به دهد.بعدی،

STOP 
REVERSE 

میSTOPفرمان متوقف را درب فرمانباکند.حرکت

START.شد خواهد معکوس درب حرکت بعدی،

IR 

الکترونیکی( )چشمی فتوسل تنظیمات

CLOSING 
PHASE 

CLOSING 
PHASE 

می فعال درب شدن بسته کورس در فقط باشد.چشمی

EVER 
ACTIVR 

شدن بسته کورس در هم و باز کورس در هم چشمی

می فعال باشد.درب

DISABLE ترمینال شد.IR1خروجی خواهد غیرفعال

AUTO CLOSE 
0”- 2’ 

درب اتوماتیک شدن بسته

زمان اتمام از دربیمتنظپس منو، این در طوربهشده

کرد. خواهد شدن بسته به شروع اتوماتیک
20.0” 

DISABLE می غیرفعال اتوماتیک شدن .شودبسته

FAST CLOSE 

0”- 7” 

چشمی میان از عبور از پس درب سریع شدن هابسته

شدن بسته برای معکوس شمارش وضعیت در اگر

اتومبیل مانند متحرکی جسم ازطوربهاتوماتیک، بینکامل

کند،چشمی عبور زمانبردها اینیمتنظکنترل برای شده

را خواهدجابهمنو نظر در اتوماتیک شدن بسته زمان ی

زمانگرفت اتمام از پس دربیمتنظ. صورتبهشده،

بسته شداتوماتیک .خواهد

2.5” 

DISABLE

و است غیرفعال قابلیت اتوماتیکاین شدن بسته برای

منوییمتنظزماندرب، نظرAUTO CLOSEشده در

شد. خواهد گرفته

PAUSE ON TRANSIT 

زمان شدن فعال و شدنتوقف درببسته اتوماتیک

چشمی میان از عبور از هاپس

حرکت چشمی، بین از متحرک جسم کامل عبور از پس

معکوسشدهمتوقفدرب شمارش اتمام از پس و

منوییمتنظ در بهFAST CLOSEشده شروع درب ،

میبسته کند.شدن

DISABLE 

DISABLE .است غیرفعال قابلیت این

ENABLE.است فعال قابلیت این
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FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

LIMIT SWITCH 

سوئیچ لیمیت هاتنظیم

DISABLE 

DISABLE سوئیچ میلیمیت غیرفعال .باشندها

END OF 
COURSE 

سوئیچ دربلیمیت توقف و موتورها جریان قطع برای ها

میمورداستفاده گیرند.قرار

SLOW DOWN 
سوئیچ سرعتلیمیت محدوده شروع تنظیم برای ها

میمورداستفادهآهسته گیرند.قرار

LIMIT SWITCH  
CONTACT 

سوئیچ لیمیت کنتاکت نوع مشدهاستفادهتنظیم وتوردر

NORMAL 
OPEN 

NORMAL 
OPEN 

لیمیت نوع باسوئاین و بوده باز عادی حالت در عملیچ

شد.کردن خواهد بسته آن کانتکت ،

NORMAL 
CLOSE 

لیمیت نوع باسوئاین و بوده بسته عادی حالت در یچ

کردن شد.عمل خواهد باز آن کانتکت ،

FREE RELAY MODE 

آزاد رله عملکرد نحوه تنظیم

MOMENTARY 

LIGHT 

رله روشنآزادتنظیم حالت خاموش–در

حالت در رله تنظیم صورت دکمهLIGHTدر فشردن با ،

Cدکمه همان مجدد فشردن با و شده فعال رله ریموت،

شد. خواهد غیرفعال رله

MOMENTARY 

رله لحظهآزادتنظیم حالت ایدر

حالت در رله تنظیم صورت باMOMENTARYدر ،

دکمه وCفشردن شده فعال رله زمانریموت، اتمام با

منوی در شده FREE RELAYتنظیم TIMEرله

شد.یرفعالغ خواهد

FREE RELAY TIME 

0”- 4’ 
آزاد رله عملکرد زمان تنظیم

بین رله تا1زمان است.4ثانیه تنظیم قابل دقیقه
DISABLE 

DISABLE 
گزینه این آزاد رله از استفاده به تمایل عدم صورت در

کنید.یرفعالغرا

GATE QUISCENT 
0h – 8h 

زمان بودنغحداکثر جکیرفعال

از برخی در درب پشت )جکفشار هایجکخصوصبهها

کاهش درب بودن متوقف ساعت چند از پس هیدرولیکی(

بودنمی غیرفعال زمان حداکثر به توجه با ها،جکیابد.

تا نموده تنظیم را منو زماناین شدن سپری از پس

موتوریمتنظ مدتجک،شده به بسته10ها جهت در ثانیه

احیاشدهفعالشدن را درب پشت فشار کنند.و

DISABLE 

DISABLE .کنید غیرفعال را گزینه این نیاز عدم صورت در
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FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

ANTI SKID 
0”- 30” 

لغزش ضد

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

زمان کند، متوقف را درب حرکت چشمی یا شستی

مخالفیمتنظ جهت در حرکت برای خواهدیشبشده ازاندازه

فقط؛بود و کرده محاسبه را صحیح زمان کنترل برد بنابراین

میزان براییازموردنبه زمان شده، طی مسیر برگشت برای

شد. خواهد گرفته نظر در موتورها

موارد بعضی دربمخصوصاًدر که باشند،زمانی سنگین ها

لحظه میدر صادر توقف فرمان که موتورهاای جریان شود،

می درقطع اضافه مقداری سنگینی دلیل به درب ولی شود

می حرکت توقف فرمان از قبل حرکت .کندجهت

زمان بردموردنمحاسبه توسط اضافه حرکت این برای یاز

میزانپذامکانکنترل به موتورها بنابراین نیست؛ یر

نمی حرکت شدن بسته یا باز کورس تکمیل برای -موردنیاز

کنند.

زمانی مشکل این رفع Anti Skidمانزعنوانبهبرای

می گرفته نظر در کنترل برد زمانتوسط به تا شود

تکمیلشدهاضافه،شدههمحاسب درب حرکتی کورس و

گردد.

کورسیدرصورتاخطار: انتهای شود، غیرفعال قابلیت این که

تشخیص یا و کورس انتهای به برخورد با شدن بسته و باز

که باشید داشته توجه شد. خواهد داده تشخیص مانعی، هر

رفت. نخواهد آهسته سرعت کنترل مرکز حالت این در

1.0” 

DISABLE .است غیرفعال قابلیت این

OBSTACLE TIME 0.1”- 1” 

مانعزمانمدت تشخیص

بافشارتحتزمانمدت برخورد تشخیص برای درب بودن

می را کرد.مانع تنظیم گزینه این از استفاده با توان
0.2” 

OBSTACLE SENSITIVITY 
0- 10 

مانع تشخیص سنسور حساسیت

میزان منو این قابلتوسط مانع با برخورد سنسور حساسیت

می باشد.تنظیم
5 

DISABLE می غیرفعال مانع با برخورد تشخیص .شودسیستم

EXIT SAVE CHANGE? 

و پایانی شدهسازییرهذخمرحله انجام تنظیمات

تنظیمات کردن ذخیره و منو محیط از خروج برای گزینه این

در است. شده آنصورتانجام نکردن خروجهاذخیره با از،

شد. خواهند پاک تنظیمات تمام منو

C:YES    مییرهذختنظیمات خارج منو محیط از و شوید.شده

D:NO مییرهذختنظیمات خارج منو محیط از و شوید.نشده
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ریموت.6 منوی

ریموت، نوع تعین جهت منو دهاین Aیکد دکمه فشردن بار سه با است. ریموت کردن پاک رسیدهو منو این به

B دکمه فشردن با میو داده نمایش ریموت تنظیمات منوهای دکمهزیر فشردن با را ریموت نوع ابتدا در -شوند.

C DCوهای )دکمه کنترل Dمرکز دکمه و لرنینگ ریموت با کار کنید.جهت انتخاب هاپینگ( ریموت با کار برای

B دکمه فشردن با ریموت، نوع انتخاب از میپس کنترل گزینهمرکز سایر به برایتوان دهها ریموتیکد حذف ،

یافت. دسترسی ... و

پیش حالت در است.توجه: لرنینگ ریموت نوع فرض

 REMOTE مقدار توضیحات

ریموت میازنظرنوع را بودن هاپینگ یا تعیینلرنینگ گزینه این در توان

کرد.
 

REMOTE TYPE 
کرد. خواهد عمل بتا لرنینگ ریموت با کنترل مرکز C: LEARNING 

کرد. خواهد عمل بتا هاپینگ ریموت با کنترل مرکز D: HOPPING 

ده ماشینیکد درب روریموت

میهادکمهازهرکدام را ریموت شویدلخواهبهتوانی باز عملکرد برای

کرد. تعریف لنگه( )دو کامل
NEW REMOTE CAR 

ده دربیکد روریموت عابر

میهادکمهازهرکدام را ریموت عملکرددلخواهبهتوانی روبرای )تکعابر

کرد. تعریف لنگه(
NEW REMOTE PED 

بدحساب( )افراد ریموت کردن غیرفعال

ریموت دکمه ریموت، چند یا یک کردن غیرفعال فشردهموردنظربرای را

ریموت شماره دکمهشدهثبتیا کمک به کنترلDرا ،کردهانتخابمرکز

دکمه دهید.Cسپس فشار را مرکز

DISABLE REMOTE 

غیرفعال ریموت کردن فعال

ریموت کردن فعال ریموتیرفعالغهایبرای دکمه راموردنظرشده،

ریموت شماره یا دکمهشدهثبتفشرده کمک به کنترلDرا نتخابامرکز

دکمهکرده سپس ،C.دهید فشار را مرکز

ENABLE REMOTE 

ریموت یک حذف

ریموت ریموتموردنظردکمه شماره یا فشرده کمکشدهثبترا به را

کنترلDدکمه دکمهیداکردهپمرکز سپس ،C.دهید فشار را مرکز
ERASE 1 REMOTE 

ریموت تمام کردن دستگاهپاک حافظه از ها

ERASE ALL دکمهیدتائجهت حافظه کردن دهید.Cپاک فشار را مرکز روی C:YES   

صورت بهدر تمایل دکمهریموتحذفعدم دهید.Dها فشار را مرکز D:NO 

یا ریموتیرفعالغفعال تنظیمات MASTERکردن
LEARN REMOTE   

BY MASTER 
ریموت کردن  MASTER C: ENABLEفعال

ریموتیرفعالغ  MASTER D: DISABLEکردن

REMOTE منوی از خروج Aبرای رادکمه کنترل دهیدمرکز .فشار
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  MASTER ریموت کددهی ریموت از راه دور با استفاده از .7

 عنوانبه SOLIDدر مرکز کنترل  ،را به خود اختصاص دهد ریموت 1شماره دستگاه کد شود و  هاولین ریموتی که ب

 در نظر گرفته خواهد شد.  MASTERریموت 

 توجه: 

را  LEARN REMOTE BY MASTERگزینه  REMOTEاز منوی  ،MASTERجهت استفاده از امکانات ریموت 

 قرار دهید. ENABLEدر حالت 

 ریموت از راه دور استفاده نمود.  یکد دهتوان از قابلیت کاربردی، می MASTERریموت  یسازفعالبا 

 MASTERنحوه کددهی ریموت جدید با استفاده از ریموت  .1-7

، فالشر دائم روشن شده تا ورود به یددارنگهثانیه فشرده و  5را به مدت  MASTERریموت  Bو  Aدو دکمه 

 منوی تنظیمات را اعالم نماید. 

رو یا توان ماشینمی Bو  Aریموت از راه دور شوید. با دو دکمه  یکد دهرا فشار دهید تا وارد منوی  Cدکمه 

دستگاه آماده  Cمحض فشردن دکمه فرض بهدر حالت پیشرا تعیین کرد.  جدید بررو بودن دکمه ریموتاع

 رو است.دریافت ریموت ماشین

فشرده شود، فالشر با زدن یک چشمک در ثانیه آمادگی مرکز کنترل برای دریافت  MASTER ریموت Aاگر دکمه 

 رو را اعالم خواهد کرد.کد ریموت ماشین

فشرده شود، فالشر با زدن دو چشمک در ثانیه آمادگی مرکز کنترل برای دریافت MASTER  ریموت Bاگر دکمه 

 رو را اعالم خواهد کرد.کد ریموت عابر

را فشار دهید، فالشر با یک چشمک دریافت کد ریموت را  موردنظردکمه کافی است  ریموت جدیدجهت کد دادن 

 زمان فشار دهید.را همریموت مستر  Bو  Aدو دکمه  ،ذخیرهتائید و اعالم کرد، سپس جهت 

   

 DEFAULTمنوی  .8

های بازگشت به حالت 5یکی از  Bفشردن دکمه  هر باربرسید. با DEFAULT را فشرده تا به منوی  Aدکمه 

 های این منو جدول زیر را مطالعه نمایید.شود. برای آشنایی با گزینهنمایش داده میتنظیمات کارخانه 

را  Cبرای اعمال آن دکمه کارخانه را انتخاب کرده سپس  فرضیشپ جهت بازگشت به تنظیماتگزینه موردنظر 

 را بفشارید. Dو خروج از منو دکمه  Defaultفشار دهید. در صورت عدم تمایل، برای منتفی کردن 

  

DEFAULT 

 LEAF WITHOUT LOCK 2 لدو لنگه بدون قف فرض کارخانه جهت درببازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش

 LEAF WITH LOCK 2 دو لنگه با قفل فرض کارخانه جهت درببازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش

 LEAF WITHOUT LOCK 1 فلتک لنگه بدون ق فرض کارخانه جهت دربتنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیشبازگشت 

 LEAF WITH LOCK 1 تک لنگه با قفل فرض کارخانه جهت درببازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش

 SLIDING ریلی فرض کارخانه جهت درببازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش
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9.SEQ PROGRAMMING منوی

برنامه میجهت کنترل مدار عملکرد زمان کرد.ریزی استفاده ترتیبی و اتوماتیک روش دو از توان

وبرنامه.11 بازویییدهزمانریزی هاعملکرد

انجامتوجه: کنید.یزیربرنامهجهت بررسی را زیر موارد

ACTIVATION INPUT STANDARDمنوی حالت در شود.باید داده قرار

می را اتوماتیک شدن بسته AUTO CLOSEصورتبهتوانیدزمان منو طریق از و کنید.دستی تنظیم

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

اتوماتیکبرنامه .1-11 ریزی

برنامه انجام نیمهبرای حالت در را درب اتوماتیک، دهید.ریزی قرار باز

لیمیت به مربوط تنظیماتمنوهای و نموده فعال را مانع تشخیص حسگر و دهییازموردنسوئیچ انجام د.را

برنامه در زیرنکته: روش سه به درب شدن بسته و باز کورس پایان اتوماتیک تنظیمیصتشخقابلریزی است:و

I.لیمیت به شدنرسیدن بسته یا باز کورس سوئیچ

II.مانع مانعیلهوسبهتشخیص تشخیص حسگر

III.ریموت توسط پالس ارسال

دوربرنامه .1-1-11 اتوماتیک موتور(:یزی )دو لنگه

A دکمهSEQ PROGRAMMING منوی تا دهید فشار بار چند شود.را داده نشان

B منویدکمه زیر تا دهید فشار LEAF AUTOMATICC 2را دکمه سپس شود. داده تانشان دهید فشار را

برنامه فاز وارد کنترل شود.مرکز ریزی

Start پالس نمایک کنید. اعمال کنترل مرکز به دستی تحریک یا ریموت لنگهیشگربا و داده نشان را

درب میM1)اول شدن باز به شروع ثانیه چند برای کند.(

دوم )M2لنگه میدرب شدن بسته به شروع تا( مسیرکهیزمانکند سپسبستهانتهای شود. داده تشخیص شو

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

دربپس درب، دو هر شدن بسته میصورتبههااز باز تااتوماتیک تشخیصکهیزمانشوند را بازشو مسیر انتهای

بازشو مسیر پایان تشخیص دربدهند.با بهصورتبهها، مربوط زمانی اطالعات و شد خواهند بسته اتوماتیک

شد. خواهند ذخیره درب تنظیمات

SEQ PROGRAMMING 

کنترلاتوماتتمامیزیربرنامه مرکز لنگه( )دو موتور دو عملکرد زمان یک 2 LEAF AUTOMATIC 

زماناتوماتتمامیزیربرنامه کنترلیک مرکز لنگه( )تک موتور تک عملکرد 1 LEAF AUTOMATIC 

کنترلترتیبییزیربرنامه مرکز لنگه( )دو موتور دو عملکرد زمان 2 LEAF MANUAL 

کنترلترتیبییزیربرنامه مرکز لنگه( )تک موتور تک عملکرد زمان 1 LEAF MANUAL 
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عالمت نمایشگر بازشو کورس کورسدر در شوو داد.بسته خواهد نشان را عالمت

کورسکهیدرصورتتوجه: تنظیم وجهت شباز میوبسته استفاده ریموت Aاز دکمه کورسکنید، تعین بازجهت

شوو )موتور1بسته اول Bلنگه دکمه و و( باز کورس تعین شوجهت )موتور2بسته دوم .است(لنگه

برنامه بهتر درک لنگهریزیبرای دو نمایید.اتوماتیک توجه زیر جدول به

نیمه حالت در را درب دهید.ابتدا قرار باز

می باز ثانیه چند اول لنگه شود.درب

می بسته مسیر، انتهای تشخیص تا دوم لنگه شود.درب

می بسته مسیر، انتهای تشخیص تا اول لنگه شود.درب

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

مسیر انتهای تشخیص تا درب لنگه دو شوهر میبسته شدن بسته به نند.کشروع

موتور(ربرنامه .2-1-11 )تک لنگه تک اتوماتیک یزی

A منویدکمه تا دهید فشار بار چند شود.SEQ PROGRAMMINGرا داده نشان

B منویدکمه زیر تا دهید فشار LEAF AUTOMATICC 1را دکمه شود. داده مرکزنشان تا دهید فشار را

برنامه فاز وارد شود.کنترل ریزی

Start پالس نمایشگریک کنید. اعمال کنترل مرکز به دستی تحریک یا ریموت درببا و داده نشان را

می شدن بسته به تشروع شود.کند داده تشخیص شدن بسته کورس پایان ا

درب شدن، بسته از میصورتبهپس باز تااتوماتیک تشخیصکهیزمانشود را بازشو مسیر انتهای کنترل مرکز

دهد.

بازشو مسیر پایان تشخیص درببا دربصورتبه، تنظیمات به مربوط زمانی اطالعات و شد خواهد بسته اتوماتیک

شد. خواهند ذخیره
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 ریزی اتوماتیک تک لنگه به جدول زیر توجه نمایید.برای درک بهتر برنامه

 باز قرار دهید.ابتدا درب را در حالت نیمه
 

  .دکندرب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو، شروع به بسته شدن می

 

 کند.، شروع به باز شدن میبازشودرب تا تشخیص انتهای مسیر 

 
 را تشخیص بسته شوحرکت کرده تا انتهای مسیر  شوبسته در جهت درب 

   دهد.

 

 ریزی ترتیبیبرنامه .2-11

 ، درب را در حالت بسته قرار دهید. ترتیبیریزی برای انجام برنامه

 دو لنگه )دو موتور(: ترتیبیریزی برنامه .1-2-11

 نشان داده شود SEQ PROGRAMMINGرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه 

را فشار دهید تا مرکز کنترل  Cدکمه نشان داده شود.  LEAF MANUAL 2را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه 

 ریزی شود.وارد فاز برنامه

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

 کند.را نشان داده و لنگه اول درب شروع به باز شدن می  MOTOR 1 OPENINGنمایشگر

با سرعت  1دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  90که درب یوقت

 دهند.را نشان می MOTOR 1 OPEN DEC TIME آهسته حرکت کرده و نمایشگر 

سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن لنگه  Startکرده و پالس  ثانیه صبر 5تا  4باز شد،  کامالًلنگه اول  بعدازآنکه

 دهد. را نشان می MOTOR 2 OPENINGکند و نمایشگر اول کامل شده و لنگه دوم بالفاصله شروع به کار می

چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه دوم  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  90لنگه دوم درب  کهیوقت

 دهند. را نشان می MOTOR 2 OPEN DEC TIME با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر

پنجم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن  Startثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4باز شد،  کامالًلنگه دوم  بعدازآنکه

شده و نمایشگر  بسته شدنماده دریافت تنظیمات مربوط به سیکل لنگه دوم کامل شده و مرکز کنترل آ

CLOSING TIMES .را نشان خواهد داد 

 را نشان خواهد داد. MOTOR 2 CLOSINGو نمایشگر  آغازشدهبا اعمال پالس بعدی سیکل بسته شدن درب 

ل کنید، درب با سرعت بعدی را به مرکز کنترل اعما Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  90که درب یوقت

دهد، بسته شدن لنگه دوم کامل را نشان میMOTOR 2 CLOSE DEC TIMES آهسته حرکت کرده و نمایشگر 

 را نشان خواهد داد.  MOTOR 1 CLOSINGکند و نمایشگر شده و لنگه اول بالفاصله شروع به کار می

بعدی را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه اول  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  90لنگه اول درب  کهیوقت

 دهند.را نشان می MOTOR 1 CLOSE DEC TIME با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر
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شروع نقطه در درب شد، تکمیل بستن سیکل که عملکردقرارگرفتهزمانی زمانی پارامترهای تمام کنترل مرکز و

برنامه منوی از و کرده ذخیره را عادیریموتور کار حالت به و خارج ترتیبی گردد.یمازبزی

موتور(:ترتیبییزیربرنامه .2-2-11 )تک لنگه تک

A منویدکمه تا دهید فشار بار چند شود.SEQ PROGRAMMINGرا داده نشان

B LEAF MANUAL 1دکمه منوی زیر تا دهید فشار شود.را داده Cنشان کنترلدکمه مرکز تا دهید فشار را

برنامه فاز شود.وارد ریزی

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

میMOTOR 1 OPENINGنمایشگر شدن باز به شروع درب و داده نشان کند.را

90یوقت درب Startکه پالس کرد، طی را خود راه آهستهدرصد سرعت با درب کنید، اعمال کنترل مرکز به را دوم

نمایش و کرده میراMOTOR 1 OPEN DEC TIMEگرحرکت د.دهنشان

4کامالًدرببعدازآنکه شد، 5Startتاباز پالس و کرده صبر دربثانیه شدن باز کنید، اعمال مرکز به را سوم

CLOSING TIME دادن نشان با نمایشگرها و شده برنامهکامل دریافت میآماده درب شدن بسته شود.ریزی

Start پالس ارسال دربچهارمبا شدن بسته زمان محاسبه نمایشگرشدهشروع، راMOTOR 1CLOSINGو

داد. خواهد نشان

90یوقت درب Startکه پالس کرد، طی را خود راه سرعتدرصد با درب کنید، اعمال کنترل مرکز به را پنجم

نمایشگر و کرده حرکت میMOTOR 1 CLOSE DEC TIMEآهسته نشان د.دهرا

شد تکمیل بستن سیکل که شروعوزمانی نقطه در گرفتدرب تا،قرار کنید ارسال را آخر کنتپالس رلمرکز

برنامه منوی از و کرده ذخیره را موتور عملکرد زمانی پارامترهای ترتیبیتمام عادیشدهخارجریزی کار حالت به و

گردد.ازب

11.COUNTER منوی

Counter است.منوی مرکز سرویس به نیاز زمان تنظیم و کنترل مرکز عملکرد دفعات تعداد مشاهده چجهت ندبا

دادن فشار COUNTERدکمه Aبار منوی به رسیدن شوید.دکمه Bو منو زیر وارد تا دهید فشار را

COUNTER 

می نمایش را درب کامل شدن باز برای سیستم کارکرد کل دهد.تعداد TOTAL CYCLE 

بعدی سرویس به نیاز از قبل درب شدن بسته و باز دفعات تعداد جهت نزولی شمارنده یک

می که عدداست طبق برنامهتوان را گزینه این تقاضایدلخواه کنترل، مرکز کرد. ریزی

چشمک یک طریق از درب شدن باز هنگام در را میثانیه5زنسرویس نشان اضافی دهد.ای
SERVICE CYCLE 
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12.PASSWORD منوی

می منو این از استفاده بهبا ورود رمز یا و کرد تعریف منو به ورود رمز دستگاه برای نمود.توان غیرفعال را منو

حا پیشلدر DISABLEت وضعیت در و است نشده تعریف دستگاه برای منو به ورود رمز دارد.فرض برایقرار

رمز دهید.تعریف انجام را زیر مراحل

جدید: پسورد تعریف

A PASSWORDکلید منوی تا دهید فشار بار چندین شود.را داده نشان

B شوید.کلید منو وارد تا داده فشار را

C کلید دادن فشار موردنظرمیبا رمز Bبایست دکمه از استفاده شود.با وارد

شود. ذخیره و تأیید رمز تا کنید تکرار را جدید رمز سپس

توجه:

تغی کنید.یجهت تکرار را فوق مراحل پسورد Dر دکمه ورود رمز کردن غیرفعال دهید.برای فشار را

واردکردنبرایB دکمه از بارمز نمایید. باراستفاده Bهر دکمه یکفشردن شده داده نمایش عدد به

شد. خواهد اضافه واحد

A دکمه رمز، تعریف از انصراف و خروج برای رمز تعریف مراحل بفشارید.در را

CONTRASTمنوی.13

می منو این از استفاده نمود.با تنظیم را نمایشگر کنتراست توان

نیاز و است شده تنظیم شرکت توسط کنتراست مناسب مقدار تغییریتوجه: نیست.دادنبه مقدار این




