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 ST-51راه اندازی مرکس کنترل  Turn-10راهنمای نصب اپراتور بازویی 
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 ًصة فیشیکی جْت درب داخل تاسضَ

 

 

 

 ًصة فیشیکی جْت درب تیزٍى تاسضَ
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 اتؼاد السم جْت خالی گذاضتي دیَار ٍ یا ستَى جاًثی لَال

 (فقط جْت درب ّای داخل تاسضَیی کِ لَالی آى تا دیَار ٍ یا ستَى فاصلِ ًذارد)

 

  :ایوٌی ًکتِ

 .ًواییذ کار تِ ضزٍع ایوٌی اصَل کاهل رػایت تا ٍ دّیذ قزار قطغ حالت در را تزق اصلی کلیذ اًذاسی راُ ٍ ًصة تِ ضزٍع اس پیص

 : تزد کٌتزل هطخصات

 لٌگِ دٍ ٍ لٌگِ تك ٍلت 230 لَالیی ّای درب الکتزٍهکاًیکی ّای هَتَر جْت هٌاسة .1

 ضذى تستِ ٍ ضذى تاس جْت سهاًی ٍقفِ تٌظین اهکاى .2

 درب اتَهاتیك ضذى تستِ سهاى تٌظین اهکاى .3

 (کطی اسثاب حالت) اتَهاتیك کاری حالت در دائن تصَرت درب هاًذى تاس اهکاى .4

 جذاگاًِ تصَرت هَتَر ّز ضذى تاس سهاى تٌظین .5
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 گاًِجذا تصَرت هَتَر ّز( Soft Stop) دٍم دٍر ضزٍع سهاى تٌظین .6

 جذاگاًِ تصَرت هَتَر ّز ضذى تستِ ٍ ضذى تاس قذرت تٌظین .7

 فطاری ٍ اتَهاتیك ای، لحظِ کاری ّای حالت در تٌظین قاتلیت .8

 درب لثِ سٌسَر هاًٌذ تیطتز اهٌیتی تجْیشات کزدى اضافِ قاتلیت .9

 تزد کٌتزل تَسط ّا فتَسل تَدى سالن دائن تزرسی .10

 خَدکار یاتی ػیة

 تزقی قفل هاصٍل ضذى اضافِ قاتلیت

 تزد کٌتزل رٍی تز هَجَد ًَراًی ٍ تشرگ دی سی ال تِ تَجِ تا آساى تٌظیوات

 ضذُ اًجام تزددّای سهاى ٍ تؼذاد اس گیزی گشارش قاتلیت

 : هْن ًکتِ

 ثاًیِ 5 توذت را ESC کلیذ اًگلیسی ستاى تِ آى تغییز جْت تاضذ، هی آلواًی دستگاُ پیطفزض ستاى( ST51) تزد کٌتزل ضذى دار تزق اس پس

 فطار را ENTER کلیذ سپس ٍ ًوَدُ اًتخاب را( English) اًگلیسی ستاى/+ - ّای کلیذ تا سپس ٍ ضَد ظاّز ستاى تغییز هٌَی تا داضتِ ًگِ

 .    دّیذ

 :کٌتزل تزد اس ًوایی
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K ّا تزهیٌال   

E تَسك هگٌت یا ٍ تزقی قفل هاصٍل اتصال جْت کاًکتَر 

VE تَسك هگٌت یا ٍ تزقی قفل هاصٍل یِتغذ جْت ٍلت 230 خزٍجی  

 S کٌتزل تزد افشار ًزم رساًی تزٍس جْت کاًکتَر 

FU تَسك رسیَر کارت ًصة جْت اسلت  

 Tتزد تغذیِ تزاًسF1 آهپز 3/6 فیَسENTER تغییزات تاییذ ٍ هٌَّا تِ ٍرٍد جْت کلیذ 

ESC تغییزات تاییذ تذٍى هٌَ اس خزٍج یا ٍ قثلی هٌَ تِ رفتي جْت کلیذ  

 ًظز هَرد پاراهتز تغییز ٍ هٌَ اًتخاب جْت کلیذ -+/

 


