
 

 

 

  

      

 

BSI 

 

 DCبه همراه مرکز کنترل  F600بازویی 



 

1 
 

 

 فهرست

 2 ............................................................................................................................... جیپک هر در موجود قطعات

 2 .............................................................................................................................. نصب در ازین مورد یابزارها

 3 ............................................................................................................. کنترل مرکز یبند میس و بازکن درب ینما

 4 ......................................................................................................................... استاندارد نصب کی از یا نمونه

 8 .................................................................................................................................. کنترل مرکز جعبه نصب

 9 .................................................................................................................... کنترل مرکز یهانالیوترم یفن ینما

 10............................................................................................................... کنترل مرکز به یجانب لوازم اتصال نحوه

 10.................................................................................................................... بسته مد در هایچشم یبندمیس

 10................................................................................................................. مرکز به سلکتور دیکل بستن قهیطر

 11............................................................................................................ (فالشر) زنچشمک المپ بستن قهیطر

 11....................................................................................................................................... یبرق قفل نصب

 11........................................................................................................................... آن یزیربرنامه و کنترل مرکز

 11.......................................................................................... پارامترها ریمقاد رییتغ نحوه و پارامترها ، منوها فیتعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 قطعات موجود در هر پکیج    

 تعداد نام تصویر

 2 بازوی الکترومکانیکی 

 1 راهنمای عملکرد 

 2 ریموت کنترل 

 
 2 براکت انتهایی

 
 2 براکت اولیه

 1 (LEDولتی) 24فالشر  

 1 فتوسل 

 
 1 مرکز کنترل

 3 آچار خالص کن 

 
 2 پین

 
 2 گیره نگهدارنده پین

 
 M8 * 60 8پیچ استوانه ای 

 ابزارهای مورد نیاز در نصب

 اطمینان حاصل کنید که ابزارهای ذیل را جهت نصب به همراه دارید.
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 نمای درب بازکن و سیم بندی مرکز کنترل 

 سانتیمتر می باشد. 80هر بازوی الکترومکانیکی  طول کابل

 .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازوی الکترومکانیکی – 1

 فتوسل  – 2

 جعبه مرکز کنترل  – 3

 ولتی  LED 24فالشر  – 4

 کلید سلکتور یا کی پد ) اختیاری ( – 5

 ریموت کنترل – 6

  3*  1.5کابل برق اصلی :  – 7

 2*  1کابل فالشر :  – 8

 2و  1کابل بازوهای  – 9

 2*  0.5یا  4*  0.5کابل فتوسلها :  – 10

 کابل کلید سلکتور – 11

 اطمینان حاصل کنید که سیم کشی با کابلهای مناسب طبق موارد فوق صورت گرفته است. :توجه
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 نمونه ای از یک نصب استاندارد 

 دستورالعمل نصب :

 نکات ممکن است باعث صدمه جدی گردد.توجه : نصب غیر صحیح در نتیجه عدم رعایت این 

 قبل از انجام هر کاری نصاب باید محل نصب و دربها را از جهت اندازه و نوع مصالح به دقت بررسی نماید.

 قبل از نصب بازوها از صحت عملکرد و باالنس بودن قسمتهای متحرک درب اطمینان حاصل نمایید.

 از این نوع درب بازکن استفاده کرد. های ضعیف و یا ابعاد کوچک نمی توانجهت درب

 های متحرک درب هنگام عملکرد اتوماتیک با دیواره ها برخورد نامناسبی ندارند.اطمینان حاصل کنید که قسمت

 متری از سطح زمین در دید مناسب و دور از قسمتهای متحرک درب نصب نمایید. 1.5کلید سلکتور را در ارتفاع 

مل ها و کلید سلکتور به درستی عارامترهای درب برقی اطمینان پیدا کرده و دقت کنید که فتوسلپس از نصب از صحت تنظیم پ

 کنند.

 برچسبهای راهنما مربوط به خالص کن دستی را روی بازوها نصب نمایید.

 هستند.دقت کنید سطحی که فتوسلها را روی آن نصب می نمایید کامال تخت و تراز است و فرستنده و گیرنده در دید هم 

 اطمینان حاصل کنید که فضای مورد نیاز جهت حرکت درب حین باز و بسته شدن کامل فراهم است.

 ( مشخصه بازوی الکترومکانیکی  :  1)

 .2شکل 

 

 

 

 : ( نصب براکتهای انتهایی2)

 را اندازه گیری نمایید. Cمقدار 

 بستگی به محل نصب براکتهای انتهایی دارد. Dاندازه 

 است. Dو  Cبرابر جمع مقادیر  Aمقدار 

 و ماکزیمم زاویه بازشوی هر بازو تعیین می شود. Aبا توجه به مقدار  Bاندازه 

 مراجعه نمایید( 1)لطفا به جدول 

 نزدیک باشد به دست می آید. Aبه مقدار  Bبهترین عملکرد درب هنگامی که مقدار 

 )درب با قدرت مناسب و با حرکت یکنواخت عمل می کند.(

 

 .3شکل 
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 .1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 را جهت انتخاب مکان نصب براکت انتهایی پیدا کنید. Bو  Aرجوع کرده و مقادیر  1 نمودار( به 3)

 از خود براکت به عنوان راهنمای عالمت گذاری جهت دریل کاری استفاده کنید.

 4( را محکم نمایید. سپس مطابق شکل   B( سوراخ کرده و پیچهای مناسب )  Aچهار نقطه ای را که عالمت گذاری کرده اید )

 براکت انتهایی را روی آنها قرار داده با مهره و واشر ببندید.

 .4شکل 

 

 

 

 

 

 کامال تراز کرده سپس کامال محکم نمایید. 5( ابتدا براکت انتهایی را که شل بسته شده است. طبق شکل 4)

 .5شکل 
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 میلیمتر پایین تر نصب کنید. 38سانتیمتری از براکت انتهایی و  73مراجعه کنید.براکت اولیه را در فاصله  6( به شکل 5) 

 . ) ابعاد : میلیمتر (6شکل 

 

 

 

 

 

 

ی یجلو جبراکت اولیه را توسط گیره به درب محکم کنید سپس بازوی الکترومکانیکی را بلند کرده و فلن 7( در ابتدا مطابق شکل 6)

آن ) که از پایین قابل مشاهده است ( را در براکت اولیه قرار دهید.بازو را در همین ارتفاع نگاه داشته به عقب بکشید تا درب باز شده 

توسط پین بازو و براکت را به یکدیگر متصل کرده و توسط گیره نگه  8و نگه دارنده انتهای بازو به براکت انتهایی برسد طبق شکل 

 ه پین آن را محکم کنید.دارند

 .7شکل 

 

 

 

 

 

 .8شکل 

 

 

 

 

 به براکت اولیه محکم نمایید. Cو واشر   Dتوسط پیچ  9ی بازو را طبق شکل ( قسمت جلوی7) 

  .9شکل 
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 . خالص کن مراجعه کنید. (5( توسط آچار خالص کن بازو را خالص کنید ) به قسمت 8)

 ببندید ، صحت عملکرد درب راچک کنید.( با دست درب را باز کرده سپس 9)

محکم نمایید.درب را تا محل  Gرا کامال نزدیک به فلنج  Eرا شل کرده درب را کامال ببندید سپس استوپر  Fو  E( استوپرهای 10

 ( 10محکم نمایید ) شکل  Gرا کامال نزدیک به فلنج  Fمورد نیاز باز کرده سپس استوپر 

 .10شکل 

 

 را با جوشکاری یا توسط پیچهای مناسب در جای خود محکم کنید. ( براکت اولیه11)

 . خالص کن مراجعه کنید (5( بازوها را توسط آچار خالص کن از حالت خالص خارج نمایید ) به قسمت 12)

                    .خالص کن5

                                                                                                  

 

 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 180خالص کردن : آچار خالص کن را مطابق شکلهای فوق 

درجه در جهت خالف  عقربه های  180ق درگیر کردن ) از حالت خالص خارج کردن ( : آچار خالص کن را مطابق شکلهای فو

 ساعت بچرخانید.
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 : نصب جعبه مرکز کنترل

 

 (13( ابعاد جعبه مرکز کنترل )شکل 1)

 .13شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14متری از سطح زمین نصب نمایید. )شکل  1.7(جعبه مرکز کنترل را در ارتفاع 2)

  .14شکل 
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 کنترلهای مرکز نمای فنی وترمینال

 

 

 

  

 کانکتورها

CON1 
 2ترمینال خروجی موتور CON5 1های موتور سوئیچورودی لیمیت

 1ترمینال خروجی موتور CON6 2های موتور سوئیچورودی لیمیت

CON2 

CAR:  تحریک دستی و ورودی گیرنده خارجی

 رو(برای درب دولنگه )ماشین

CON7 ترمینال اتصال المپ فالشر 

CON8  220ترمینال ورودی تغذیهv برق شهر 

PED:  تحریک دستی و ورودی گیرنده خارجی

 برای درب تک لنگه)عابررو(

CON9  ولت 24ترمینال ورودی باتری 

 دکمه انتخاب منوی اصلی. Aکلید

CON3 
 ها.دکمه انتخاب زیر منو Bکلید : تغذیه فرستنده و گیرنده چشمی فتوسل -و + 

IR  وCOM :کلید گیرنده چشمی فتوسل خروجیC  افزایش یا تایید کردن(Yes) .پارامترها 

CON4 کلید خروجی قفل برقیD  کاهش یا منتفی کردن(No) .پارامترها 
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 نحوه اتصال لوازم جانبی به مرکز کنترل

  :ها در مد بسته بندی چشمیسیم

 ها، بدر ه شدنحالت بست در در این مد،بندی شود. مد بسته سیم رمی تواند د فتوسل

 شوند و توقف ندارند.ها باز میببا دیدن مانع بالفاصله در

 

 

 

 

 

 

 نوع تشخیص حداکثر فاصله ولتاژ جریان خروجی

NO/NC 150 ارسال و دریافت متر 12 ولت 24تا  12 میلی آمپر 

به هم اتصال کوتاه شده اند. در صورتی که می  GNDو  IRعملکرد فتوسل غیر فعال در نظر گرفته شده است و ترمینالهای 

 ها را به مرکز کنترل وصل کنید.فتوسل 4-11خواهید از فتوسل استفاده کنید، جامپر را خارج کنید و طبق شکل 

 باشد.                                                                   ولت می12ها الزم به ذکر است ولتاژ تغذیه چشمیتوجه:  

سل توجه: سل از دربسانتی 40ها را باید در ارتفاع فتو صله افقی فتو صب کرده و فا سطح زمین ن سانتیمتر 15ها نباید از متری از 

 درجه قرار داشته باشند.                                                      5بیشتر شود. فرستنده و گیرنده باید در یک سطح تراز با حداکثر انحراف 

ر صدمه و خرابی شود که از فتوسل به صورت پیش فرض کارخانه استفاده کنید، چرا که در این صورت خطتوصیه می توجه:

 یابد.کاهش می

 :طریقه بستن کلید سلکتور به مرکز

 گردد.که در کنار هم هستند مانند شکل نصب  N.Oهای های سلکتور باید به پایهسیم

بندی سیم COMو  PEDرو استفاده کنید باید یک کلید سلکتور به کانکتور عابردر مد از کلید سلکتور  دچنانچه بخواهی توجه:

-سیم COMو  CARرو استفاده کنید باید یک کلید سلکتور به کانکتور چنانچه بخواهید از کلید سلکتور در مد ماشین و  نمایید

 بندی نمایید
   

 

 

                                           

 شستی تحریک دست عابررو                      رو                              شستی تحریک دست ماشین                            

                        

 هاکانکتور چشمی

B+ تغذیه + چشمی فرستنده و  گیرنده 

B-  چشمی فرستنده و گیرنده –تغذیه 

COM چشمی مشترک 

IR خروجی چشمی 
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 :به مرکز )فالشر( زنطریقه بستن المپ چشمک

  شود.وصل می  LAMPبه کانکتور المپ مطابق شکل ولت( 24)یک المپ  فالشرهای سیم
 

 :نصب قفل برقی

 باید توجه داشته باشید ، قفلها استفاده کنید چنانچه بخواهید از قفل برقی برای درب

شود.قفل برقی از طریق کانکتور ای از درب نصب شود که اول باز میروی لنگه

E.LOCK گیرد.تغذیه و فرمان می 

               باشدطریقه نصب قفل مطابق شکل می

 

تنظیم    Lock Pulse Time تغییر کند و پارامتر Yesبه  (Electro Lock) های بایست پارامتربرای استفاده از قفل برقی می

کند تا قفل برقی ، درب ابتدا یک فشار معکوس ایجاد می Yesبه  (Electro Lock)گردد. الزم به توضیح است که با تغییر پارامتر 

 ها درست بعد از کاهشکرد جکهای مربوط به آن در پایان هر بار کارتر باز شود. در صورت استفاده از قفل برقی تغییر پارامترراحت

به کار   (Lock Pulse Time) دوباره برای مدت زمان مربوط به پارامتر 1ها، موتور بسته شدن کامل درب ها ویافتن سرعت موتور

 باشد.برقی میها برای بستن قفلدهد. در حقیقت این کار جهت ایجاد  فشار نهایی به درببا سرعت ماکزیمم ادامه می

 :ریزی آنکنترل و برنامه مرکز

ها های مدت زمان، قدرت و نحوه عملکرد جکتوان پارامترمی D,C,B,Aمرکز کنترل به صورت تمام دیجیتال بوده و با چهاردکمه 

لف تبه ترتیب جهت زیاد کردن و کم کردن یا برای تایید و منتفی کردن موضوعات مخ Dو  Cو دکمه ریزی نمود. درا بنابر نیاز برنامه

 دهند.ها را نشان میها و مقادیر پارامترهای خطا ، پارامترباشد که پیغاممی LCDروند. این مرکز دارای یک نمایشگر منوها به کار می

 و نحوه عملکرد هر کدام: ها و نحوه تغییر مقادیر پارامترهاها ، پارامترتعریف منو

 شود.داخلی نمایش داده می هایفشار دادن یکی از گزینهها ، که با هر بار : دکمه تعویض کلی منو Aدکمه

 

 

 

 

 

 

دهد و در این حالت مرکز آماده حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می 1-                                              

، دستگاه به طور اتوماتیک روی ای فشرده نشودهای دیگری هم باشید و تا مدتی که هیچ دکمهباشد.اگر در منودریافت فرمان می

 این گزینه باز خواهد گشت.

 

Stand By

BETA CONTROL
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باشد )جهت  رفتن به زیر منو پس از زیر منو می چندیندارای  است که هااصلی تغییر متغیر منوی  PARAMETERSمنوی  -2

نام یکی از زیر منوها و مقدار آن نمایش  Bرا فشار دهید( که با هر بار فشردن دکمه B و رسیدن به منوی دکمه  Aفشردن دکمه 

 (No)جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع  D(و از دکمه  YESجهت افزایش مقدار یا تایید)  Cشود. از دکمه داده می

 وارد نمایید. Bرا به کمک دکمه  1111فرض در صورت وجود رمز بر روی مرکز کنترل رمز پیش استفاده کنید.

 توضیحات محدوده عملکرد تنظیم کارخانه

 زیر منو

PARAMETERS   
 (پارامترها(

18 0 - 99 
زمان کار موتور با سرعت  ( =M1) زمان کار کلی موتور یک

 ( است.r1) + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته (n1)اولیه
M1 Working Time 

 1زمان کارکرد موتور

18 0 - 99 
کار موتور با سرعت زمان  ( =M2) زمان کار کلی موتور یک

 ( است.r2) ( + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافتهn2اولیه)
M2 Working Time 

2زمان کارکرد موتور  

5 0 – ( n1-2 ) 
)  کند.( را تعیین می M1مدت زمان سرعت آهسته موتور یک ) 

r1 ) 
M1 Slow Time 

1زمان آهسته موتور  

5 0 – ( n2-2 ) 
)  کند.( را تعیین می M2مدت زمان سرعت آهسته موتور یک ) 

r2 ) 
M2 Slow Time 

2زمان آهسته موتور  

 کند.را تعیین می عملکرد عادی( در حین  M1موتور یک )  سرعت 20 - 8 20
M1 Fast Speed 

1سرعت موتور   

 کند.را تعیین می عملکرد عادی( در حین  M2)  دوموتور  سرعت 20 - 8 20
M2 Fast Speed 

2سرعت موتور   

 کند.می را تعیین ( M1یک )  موتورآهسته  سرعت 20 - 8 10
M1 Slow Speed 

1سرعت آهسته موتور   

 کند.می را تعیین ( M2دو ) موتورآهسته  سرعت 20 - 8 10
M2 Slow Speed 

2سرعت آهسته موتور   

 کند.( در سرعت عادی را تعیین می M1قدرت موتور یک )  1-99 50
M1 Torque 

1قدرت موتور   

 کند.( در سرعت عادی را تعیین می M2قدرت موتور دو )  1-99 50
M2 Torque 

2قدرت موتور   

 کند.( در سرعت آهسته را تعیین می M1قدرت موتور یک )  1-99 15
M1 Slow Torque 

1قدرت آهسته موتور   

 کند.( در سرعت آهسته را تعیین می M2قدرت موتور دو )  1-99 15
M2 Slow Torque 

2قدرت آهسته موتور   

3 0 – n2 
ته بس هنگام اختالف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو

 ها () بسته شدن درب.هاشدن جک
M Closing Delay 

 تاخیر بسته شدن

3 0 – ( n1-r1 ) 
باز شدن  هنگاماختالف زمانی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو 

 ها () باز شدن درب.هاشدن جک
M Opening Delay 

 تاخیر باز شدن

5 0 – ( n1-r1 ) 
 زمان الزم جهت باز شدن یک لنگه درب مخصوص عابررو

 باشد.می

Pedestrian Time 
 زمان عبررو

40 0 – 99 
ها قبل از بسته شدن اتوماتیک، زمانی که زمان الزم جهت باز ماندن درب

 ثانیه( 5)با گام افزایش  ریزی شده باشد.در مد تمام اتوماتیک برنامهمرکز 
Auto Close Delay 

 بسته شدن اتوماتیک
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 توضیحات محدوده عملکرد 12

 زیر منو

PARAMETERS   
 (پارامترها(

3 3 – 7 
ها بعد از عبور از جلوی چشمی، با گذشت زمان تعیین شده درب

 سریع بسته خواهند شد.
Fast Close Delay 

 بسته شدن سریع

Yes Yes / No 
بودن، در هنگاه باز شدن دربها هیچ فرمانی )توقف(  NOدر صورت 

 شود.پذیرفته نمی
Multi Occupation 
 فرمان حین باز شدن

No Yes / No 

باشند بعد از  Stopبودن اگر دربها در حالت  Yesدر صورت 

ها مواقعی که درب ها بسته خواهند شد و دردقیقه درب 40گذشت 

 اند، به حالت بسته بر خواهند گشت.به طور اتفاقی باز شده

Close Anyway 

 ها همیشه بستهدرب

No Yes / No 

بودن: در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال  Yesدر صورت 

 کند.سیگنال ریموت درب توقف می

بودن: در زمان بسته شدن اتوماتیک با ارسال  NOدر صورت 

 کند.ها شروع به بسته شدن میسیگنال ریموت درب

Moving Mode 

 مد اسباب کشی

Yes Yes / No 

زن از  بودن :هنگام عملکرد موتورها چراغ چشمک Yesدر صورت 

 طرف برد کنترل چشمک میزند.

به  24Vبودن: هنگام عملکرد موتورها یک برق  NOدر صورت 

 شود.زن ارسال میچراغ چشمک

Blinking 
 مد فالشر

No Yes / No 
به  قفل برقیمربوط به قفل الکترونیکی است و در زمان استفاده از 

 تا پالس قفل برقی فعال شود. شود.تنظیم می Yesصورت 
Electro Lock 

 قفل برقی

0 

 غیر فعال    0 = 
0.5 sec = 1 

1.0 sec = 2  

… 

2.5 sec = 5 

زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتورهاست که به درب 

 شود که خوب درب بسته شود.( وارد میM1حاوی قفل برقی )
Lock Pulse Time 

 زمان قفل نهایی

Yes Yes / No 
اندازی یک موتور استفاده وقتی از مرکز کنترل بخواهید جهت راه

 تنظیم شود.  Yesنمائید باید به صورت 
Only One Motor 

 تک لنگه

Yes Yes / No کند.سیستم محافظت حرارتی موتورها را فعال می 
Thermal Protect 

 محافظ حرارتی فعال

Yes Yes / No کند.سیستم تست ایمنی مدار فرمان را فعال می 
Safety Test ER1 

 1تست ایمنی 

10 0 – 20 

مانع و  مدت زمان تحت فشار قرار گرفتن دربها هنگام برخورد با

 کند.فعال شدن انکودر را تنظیم می

  انکودر غیر فعال  0 = 
1Sec = 10 
2Sec = 20 

OBS TIME 
 زمان کنترل جریان

Yes Yes / No 

ماند که برق سیستم همه تغییرات در حافظه برد تا زمانی باقی می

 Saveقطع نشود، جهت ذخیره تغییرات انجام شده روی پارامتر 

را فشار دهید تا رله فالشر دو بار چشمک بزند و تغییرات  Cدکمه 

 برق در حافظه ذخیره بماند. شما با قطع شدن

Save 

 ذخیره



 

14 
 

و رسیدن به  Aبا چند بار فشار دادن دکمه  .شودهای بتا استفاده میو پاک کردن ریموت شناسایی ،جهت تنظیم ریموتمنوی  -3

  را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. Bدکمه ، Remoteمنوی 

 شود.تواند به مرکز کنترل کددهی میعدد ریموت بتا می 121تعداد توجه:  

 Remoteزیرمنوهای 

 (ریموت کنترل)  

New Remote CAR 

 تعریف کرد. )دولنگه( توان به دلخواه برای عملکرد باز شوی کاملهر کدام از دکمه های ریموت را می روریموت جدید ماشین

New Remote PED 

 ریموت جدید عابررو
 تعریف کرد. لنگه()تک توان به دلخواه برای عملکرد عابرروهر کدام از دکمه های ریموت را می

Erase All 
 هاحذف همه ریموت

 را فشار دهید. Cدکمه ها روی این گزینه ، برای پاک کردن کل ریموت

Erase One By One 
 انتخابی ریموت حذف

 

 شود.ها بر روی این گزینه ، به دو روش زیر انجام میپاک کردن تک تک ریموت

دکمه ریموتی که قبالً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و نگه دارید، شماره ریموت  -1

 شود.ریموت از حافظه پاک می Cشود ، با فشار دکمه نشان داده می

را  Cشماره ریموت مورد نظر را انتخاب کرده و و سپس دکمه  Dبا فشار دادن مکرر دکمه  -2

 فشار دهید ، تا ریموت مورد نظر از حافظه پاک شود.

را فشار دهید تا وارد زیر منو   Bدکمه  Default و رسیدن به منوی A: با چند بار فشار دادن دکمه  تنظیمات کارخانهمنوی  -4

 شوید. )مقادیر کارخانه ای در جدول مربوط به پارامترها نشان داده شده است(

Default 
 )تنظیمات کارخانه(

Reset Parameter 

 ریست پارامترها
 کند.های بازشونده بازویی را داخل حافظه بارگذاری میای مربوط به جکمقادیر کارخانه

ها به صورت ترتیبی و با نگاه کردن به نحوه کارکرد آنها به ریزی جک یا جک: این منو جهت برنامه ریزی ترتیبیبرنامهمنوی  -5

 رود به ترتیب زیر است :کار می

 موتوره:ریزی درب تک برای برنامه

a.  دکمهA گزینه  را چند بار فشار دهید تاSeq Program .نشان داده شود 

b.  دکمهB  گزینه را فشار دهید تاOne Motor .نشان داده شود 

c.  یک پالسStart ( با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یکM1شروع به کار می ) کند و نمایشگر

Motor 1 کند.را نشان داده و درب شروع به باز شدن می 

d.  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  90وقتی که دربStart ترل اعمال کنید ، درب با سرعت آهسته دوم را به مرکز کن

 دهند.را نشان می M1 Decelerationحرکت کرده و نمایشگر 

e.  ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4بعد از آنکه درب کامال باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن درب کامل شده

 کند.ن بسته شدن اتوماتیک درب میشروع به محاسبه زماAuto Close دادن و نمایشگرها با نشان 
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f.  بعد از مدت زمان مورد نظر پالسStart  چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک متوقف

 کند.شده و درب شروع به بسته شدن می

g. ملکرد تمام پارامترهای زمانی ع زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ، درب در نقطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل

 گردد.میریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی بر موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامه

 موتوره:ریزی درب دو برای برنامه- 

a.  دکمهA  را چند بار فشار دهید تا گزینهSeq Program .نشان داده شود 

b.  دکمهB ، را فشار دهید تا گزینهTwo Motor ان داده شود.نش 

c.  یک پالسStart  ( با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یکM1 شروع به کار می )کند و نمایشگر 

Motor 1 کند.را نشان داده و لنگه اول شروع به باز شدن می 

d.  درصد راه خود را طی کرد، پالس  90وقتی که لنگه اول دربStart اعمال کنید، لنگه اول با سرعت  دوم را به مرکز کنترل

 دهند.را نشان می M1 Decelerationآهسته حرکت کرده و نمایشگر 

e. ،ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4بعد از آنکه لنگه اول کامال باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن لنگه اول

 دهد. را نشان می Motor 2شگر کند و نمایکامل شده و لنگه دوم بالفاصله شروع به کار می

f.  درصد راه خود را طی کرد، پالس  90وقتی که لنگه دوم دربStart  چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه دوم با

 دهند.را نشان می M2 Decelerationسرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر 

g. ،ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4بعد از آنکه لنگه دوم کامال باز شدStart محاسبه زمان تا  م را به مرکز اعمال کنیدپنج

 کند.درب شروع به بسته شدن می بعدی Startبا اعمال  شده و شروعبسته شدن اتوماتیک 

h.  رد و مرکز کنترل تمام پارامترهای زمانی عملکزمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ، درب در نقطه شروع قرار گرفته

 گردد.میریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی بر موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامه

را فشار دهید تا وارد زیر   Bدکمه Counterو رسیدن به منوی   Aبا چند بار فشار دادن دکمه: شمارنده عملکردمنوی   -6

منو شوید. تعداد دفعات عملکرد کامل درب بازکن نشان داده می شود. عدد نشان داده شده قابل پاک شدن نیست. با تعداد 

 تواند مورد بازرسی و سرویس قرار گیرد.مشخصی کارکرد، سیستم می

را چندین بار  Aاین مرکز کنترل از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند. برای انتخاب نوع زبان دکمه  : زبان منوی -7

 وارد زیر منوی انتخاب زبان می شوید. Bنشان داده شود. با فشار دادن دکمه  "زبان  "فشار دهید تا منوی 

 :  انتخاب زبان فارسی Cدکمه 

 : انتخاب زبان انگلیسی Dدکمه 

. برای تغییر رمز دستگاه به است " 1111 "دستگاه  فرضشیپرمز دستگاه را تغییر داد. رمز  توانیمدر این منو :  رمز منوی -8

 ترتیب زیر عمل کنید: 

 نشان داده شود. Passwordرا چندین بار فشار دهید تا منوی  Aدکمه 

 رمز قدیم دستگاه وارد شود. ستیبایم Bدکمه  فشار دادنبا 

 رمز جدید را وارد کنید.سپس 

 ، رمز جدید را دوباره وارد کنید.دیتائجهت 

 .شودیمدقیقه قفل  15بار متوالی اشتباه وارد شود. دستگاه به مدت  3رمز دستگاه  کهیدرصورتتوجه : 


