
 T2 24V D-CRX  با  DUKE 24V  از استفاده جهت ساده دستورعمل 
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کند می باز اول که موتوری

موتور2
بندد می اول که موتوری

محور هم کابل یک از – آننت
کنید استفاده RG58

COM-EDGE رابط



کنترل( و )تنظیمات اول مرحله

حالت در الکتریکی قفل با را باشد، داشته قرار )روشن( ON حالت در باید که DIP7-14 کلید بجر کلیدها ریز 1 – کلیه
باشند( )روشن( ON باید نیز DIP 8-9-10( دهید قرار )خاموش( OFF

کند. می زدن چشمک به شروع DL1 نوری دیود دهید. قرار روشن حالت در را DIP 1 – 2

M1 شوند. می روشن موتور کنار اتصالی های پیچ کنار در DL4 و DL2 نوری دیود دارید. نگه و داده فشار را PROG 3 – دکمه
شدن بسته برای که را موتور های سیم الزم صورت )در شوند باز است شده داشته نگه PROG که زمانی تا باید M2 و

گیرد(. صورت مناسب حرکت تا کنید برعکس شوند می استفاده

هتسب رارق دیهد ات هنابز زاب و الماکً 4 – اب هدافتسا زا قرب اهرد ار رد تلاح الماکً
PROG ار راشف دیهد و نآ ار نییاپ  اه ار یتسد میظنت دینک. یارب ماجنا نیا راک،

هگن دیراد. 

ایستد. می باز زدن چشمک از DL1 نوری دیود دهید. قرار )خاموش( OFF حالت در را DIP1 – 5

کامل( بازشدن های زمان نویسی )برنامه پنجم مرحله
کند.-1 می زدن چشمک به شروع DL1 نوری دیود دهید. قرار روشن حالت در را DIP 2 هستند. بسته پانل دو هر
ماند(-2 می باقی بسته حالت در M2( شود می ثبت زمان و باز پانل اولین دهید. فشار را PROG دکمه
است(-3 شده ثبت M1 سنجی )زمان داد خامته توقف های ایست بازکردن به M1 که هنگامی
کند.-4 می زمان ثبت و شدن باز به شروع پانل دومین
است(-5 شده ثبت M2 سنجی )زمان داد خامته توقف های ایست بازکردن به M2 که هنگامی
دهید.-6 فشار را PROG دکمه
فشار-7 را PROG دکمه ندارند، تالقی هم با شدن بسته هنگام که است ای گونه به ها پانل بین زمان اختالف که هنگامی شود. می بسته M2

شود. بسته M1 تا دهید
ایستد.-8 می باز زدن چشمک از DL1 شود. می بسته m2 با تالقی بدون M1
است.-9 شده ثبت سنجی زمان شوند. می متوقف موتور دو هر
دهید.-10 قرار خاموش حالت در را DIP2 
11-0 از توان می را بندی زمان است(. روشن DL6( بچرخانید ساعت های عقربه جهت در را TCA دکمه اتوماتیک، شدن بسته سازی فعال جهت

کرد. تنظیم ثانیه 120 تا

رو( پیاده بازشدن زمان نویسی )برنامه ششم مرحله
می-1 سریع زدن چشمک به شروع DL1 نوری دیود دهید. قرار روشن حالت در را DIP 2 .هستند بسته پانل دو هر

کند.
زند.-2 می چشمک آرامی به DL1 نوری دیود اکنون دهید. قرار روشن حالت در را DIP1
کند.-3 می زدن چشمک به شروع DL1 نوری دیود کنید. ایجاد اتصال PED BUTT و COM اتصال های پیچ بین
کنید.-4 ایجاد اتصال PED BUTT و COM اتصال های پیچ بین ً مجددا شد، باز کافی اندازه به پانل که هنگامی

شود. می M1 توقف باعث امر این
کنید.-5 ایجاد اتصال PED BUTT و COM اتصال های پیچ بین ً مجددا
است.-6 شده ثبت بندی زمان شود. می بسته M1

دهید.-7 قرار خاموش حالت در را DIP2 و DIP1

هلحرم موس  همانرب يزير هاگتسد لرتنك زا هار رود
دويد >= )نشور رارق ديهد ON ار رد تيعضو DIP1 نشور رارق ديهد و سپس (ON ار رد تيعضو DIP1 -1

يرون DL1 هب تدم 10 هيناث کمشچ یم دنز.

به دور راه از كنترل دستگاه صورتيكه در دهيد. فشار اي ثانيه 10 مدت اين در )A كانال معمول طور به دور) راه از كنترل  2-كليد
زند. می چشمک بار يك رنگ( )سبز DL1 نوري ديود شود، ثبت درستي

نامز همانرب يزير اهدك هب تروص راكدوخ ديدجت يم دوش ات هاگتسد لرتنك زا هار رود يدعب تبث دوش. -3
دويد يرون DL1 شوماخ يم  >= ديراذگب 10 هيناث درذگب اي هب تروص هصالخ همگد ي PROG ار راشف ديهد يارب مامتا همانرب يزير، -4

دوش.
)شوماخ دينادرگرب. OFF ار هرابود هب تيعضو DIP2 و DIP1 -5

هلحرم ي مجنپ یشرافس ندرک یدنبرکیپ
کرد. سفارشی مختلف هاي ریزکلید توسط توان مي را پیکربندی

روشن کلید خاموشریز کلید ریز

DIP 3)EN12453( برخورد صورت در اندک -برگشت

DIP 4هستند فعال شدن بسته هنگام تنها نوری های هستندسلول فعال همیشه نوری های سلول

DIP 5زند می چشمک ثانیه 3 مدت اندبه شده سازی همگام زن چشمک و موتور

DIP 6کند منی عمل رادیو و K butt فرمان در بازشدن استبهنگام شده همگام رادیو و K butt فرمان

DIP 7)گیرنده( حسگر بوسیله شدهعملیات بندی زمان عملیات

DIP 8است فعال الکتریکی استقفل فعال غیر الکتریکی قفل

DIP 9است فعال الکتریکی قفل رهاسازی استمکانیسم فعال غیر الکتریکی قفل رهاسازی مکانیسم

DIP 10است فعال الکتریکی قفل رهاسازی استمکانیسم فعال غیر الکتریکی قفل مکانیسم

DIP 11است فعال بازشدن استمکانیسم فعال غیر بازشدن مکانیسم

DIP 12است فعال خودکار استتست فعال غیر خودکار تست

DIP 13موتور موتور1 2

DIP 16فعال نوری های سلول جلوی از گذشنت با فوری فعالبسنت غیر نوری های سلول جلوی از گذشنت با فوری بسنت

تاثیر حساسیت انتخاب DIP 14
تاثیر حساسیت انتخاب DIP 15

  DIP 14DIP15IMPACT به حساسیت

OFFOFF)محافظت )حداکثر باال

ONOFFباال متوسط

OFFONکم متوسط

ONON)باد مورد در شود می )توصیه کم
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