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 نکات ایمنی .1

 عدم رعایت این موضوع مرکز کنترل و بازویی جداً خودداری نمایید.هرگونه دستکاری فیزیکی و  مونتاژ، تعمیراز 

  از گارانتی شرکت خواهد شد. محصولموجب خارج شدن 

 دارید.لطفاً دفترچه راهنما را برای استفاده در مواقع موردنظر نگه

دور از دسترس کودکان قرار دهید. تمام در جای مناسب و قطعات پالستیکی را  خصوصبه ،قطعات موجود در پکیج

 کنند اطالع دهید.را به افرادی که از آن استفاده می MPCداری بازویی نکات ایمنی جهت حفظ و نگه

 های متحرک باید با یک گارد مناسب محافظت شوند. تمام قسمت نکته:

 نصب .2

. بازویی از سمت داخل )حیاط یا شده استدر دو جهت چپ و راست برای نصب بر روی درب تهیه  MPCبازویی 

 . استنصب قابل  هاانواع درب یبر رو یراحتبهشود. این بازویی پارکینگ( بر روی درب نصب می

 و صفحه بعددر جدول  ذکرشدههای عمودی و با توجه به اندازه صورتبهصفحه پلیت بزرگ را جهت شروع نصب، 

تراز افقی نسبت به محور بازویی نصب کنید )برای اطمینان از تراز استفاده نمایید(. ابتدا در حالت سیلندر را 

. لوله استیل را تا (1)سمت موتور بازویی را با استفاده از پیچ و مهره مناسب به صفحه پلیت بزرگ متصل کنید 

ردانید تا درب کامالً بسته شود. انتهای متر( به داخل بازگسانتی 1یک دور )حدود  اندازهبه. سپس (3)انتها بازکنید 

. صفحه پلیت کوچک را به لنگه (4)سیلندر را به صفحه پلیت کوچک با استفاده از پیچ و مهره مناسب، متصل کنید 

درب در شرایطی که سیلندر کامالً تراز افقی است وصل کنید. در مواقع اضطراری همانند قطعی برق با استفاده 

 .(2)ای خالص کردن بازویی استفاده کنید بر خالص کناز کلید 

 تصویر زیر درب را در دو موقعیت باز و بسته نمایش داده است.
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 قطعات موجود در هر پکیج .3

  

 عدد 2 جک الکترومکانیکی 

   
 عدد 2 خالص کن آچار

 عدد 4 پین اتصال به براکت 

 عدد 2 براکت انتهایی 

 عدد 2 براکت ابتدایی 

 عدد 1 دفترچه راهنما     

 
 عدد 2 ریموت کنترل

 عدد 1 ولت 220 فالشر 

 جفت 1 فتوسل  

 عدد 1 مرکز کنترل  

 

 

 در نصب ازیموردنابزارهای  .4

 اطمینان حاصل کنید که ابزارهای ذیل را جهت نصب به همراه دارید.
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 و سیم بندی مرکز کنترل بازکننمای درب  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (متریلیممشخصات فنی )ابعاد به  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 یکیالکترومکانبازوی  1

 فتوسل 2

 فالشر 3

 یبرققفل 4

 مرکز کنترل 5

 MPC TITAN 400 MPC TITAN 600 مشخصات

 220V/50HZ ولتاژ کاری

 A 1.8 جریان مصرفی

 W 280 توان مصرفی

 µF 8 خازن موردنیاز

 C̊ 150 حد محافظت دمایی

 N 2800 حداکثر کشش

 IP IP 44استاندارد 

 to +50 ̊C 20- محدوده دمایی مجاز

 m 4 m 3 حداکثر طول هر لنگه

 Kg 350 حداکثر وزن هر لنگه

 mm 600 mm 400 حداکثر کورس عملکرد

 18 (بار در ساعت)تناوب کاری 
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 هاراهنمای نصب مکانیکی جک .7

وارد  هابه آن حداقل فشار ها طوری نصب گردند کهبایستی جک ،کنترل طول عمر موتورها و مرکز برای افزایش

وری را داشته باشد. برای نصب جک باید دونقطه انتخاب شود، نقطه اول محل نصب جک بر و حداکثر بهره شده

ها را کامل ها، درببدین منظور جهت تنظیم اولیه جک ،استروی چارچوب یا دیوار و نقطه دوم بر روی لنگه درب 

حرکت جک ) ببریدها را برای رگالژهای بعدی به داخل جک 50mm، سپس حدود کنیدها را کامالً باز بسته و جک

ها را به داخل شکاف ابتدا و انتهای جک گاهسپس تکیه ،پذیر است(امکان کنخالصآچار توسط صورت دستی به

 شده درای توضیح دادهتراز )با اصول محاسبهها را کامالً با سطح افق . سپس جکببندیدهای آن را و پیچ وصل

 .کنیدها را روی چارچوب و خود درب، معلوم و محکم سازی گاهجداول زیر مطابقت داشته باشد( کرده و محل تکیه

 ها از جوش فلز استفاده گردد.گاهشود جهت محکم نمودن تکیهتوجه: توصیه می

 هااع جکها، جهت انوگاهنحوه محاسبه و محل نصب تکیه .1-7

 برای شرایط نصب در جدول زیر آمده است: Y ،X ،Wهای زیر فاصله در شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ˚110چرخش  ˚95چرخش  مدل

 Y X W Y X W 
400 210 160 1130 160 170 1130 
600 300 200 1530 230 230 1530 

 

 

 

 

 

 لوال درب
درب ستون  

 براکت بزرگ

 براکت کوچک
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 کنترلنمای فنی مرکز  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ورودی و خروجی مدار کنترلترمینال. 1-8

1 STOP 15 فرمان توقف اضطراری 
FREE Com  وNO رله آزاد 

2 START  16 )کامل( درب روینماشفرمان باز و بسته شدن 

3 START.P  17 درب عابر روفرمان باز و بسته شدن 
FLASH المپ AC220V 

4 IR1 ( گیرندهRXفتوسل ) )18 )چشم الکترونیک 

5 COM 19 مشترک OPEN باز 

 مشترک COM 20 1لیمیت سوئیچ کورس بازشو موتور  OL1 6 2موتور 

7 CL1  21 1لیمیت سوئیچ کورس بسته شو موتور CLOSE بسته 

8 OL2  22 2لیمیت سوئیچ کورس بازشو موتور OPEN باز 

 مشترک COM 23 2لیمیت سوئیچ کورس بسته شو موتور  CL2 9 1موتور 

10 COM 24 لیمیت سوئیچ  مشترک CLOSE بسته 

11 24VAC مثبت 
 AC24Vتغذیه 

25 N 
 (220V) تغذیه ورودی

12 GND 27 منفی L 
13 

E.LOCK  یبرققفلخروجی  
14 
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 ی مرکز کنترلهایبند میساتصاالت و  .9

 ها به مرکزاتصال موتور .1-9

باشند که جک راست به لنگه سمت راست درب صورت راست و چپ میبه MPC TITAN 400/600های مدل جک

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

طرف چپ و بازوی جک به پایینقرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به  یاگونهاگر موتور را به: (M1موتور چپ )

روی بدنه بر  Dجهت سهولت در تشخیص بازویی سمت چپ، حرف  .شودباز شود این موتور، موتور چپ نامیده می

صب ن ،شودابتدا باز می در ای از درب کهاین موتور باید روی لنگه خالص کن حک شده است. مغزیدر کنار  بازویی

 گردد.

طرف و بازوی جک به پایینمدگی موتور جک رو به آقرار دهید که بر یاگونهبه(: اگر موتور را M2موتور راست )

 Sجهت سهولت در تشخیص بازویی سمت راست، حرف  شود.این موتور، موتور راست نامیده می راست باز شود

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

 

 را به شرح زیر متصل کنید: M1های موتور سیم

 (OPEN) 22سیم مشکی به ترمینال 

 (COM) 23سیم طوسی به ترمینال 

 (CLOSE) 24ای به ترمینال سیم قهوه

 را به شرح زیر متصل کنید: M2های موتور سیم

 (OPEN) 19ای به ترمینال سیم قهوه

 (COM) 20سیم طوسی به ترمینال 

 (CLOSE) 21سیم مشکی به ترمینال 
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 شود.: موتور سمت راست اول باز می1حالت 

 

 شود.: موتور سمت چپ اول باز می2حالت 

 

 

شده توسط یینتعیر تأخ( شروع به باز شدن کرده و پس از گذشت M1در کورس باز شدن، ابتدا موتور یک )

 کند.( شروع به باز شدن میM2، موتور دو )MOTOR OPEN DELAYپارامتر 

شده توسط یینتعیر تأخ( شروع به بسته شدن کرده و پس از گذشت M2ابتدا موتور دو )در کورس بسته شدن، 

 کند.( شروع به بسته شدن میM1، موتور یک )MOTOR CLOSE DELAYپارامتر 

های درب به برای جلوگیری از برخورد لنگه MOTOR CLOSE DELAYو  MOTOR OPEN DELAYمنوهای 

 است. شده گرفتهیکدیگر در کورس باز و بسته شدن در نظر 

( متصل شود و مقادیر M1های موتور یک )های بازویی باید به ترمینالدرب تک لنگه باشد، سیم که یحالتتوجه: در 

  شوند.تنظیم  0 بر روی مقدار نیز MOTOR 2 OPEN TIMEپارامتر 

ا ها ریر بسته شدن لنگه دربتأخگیرند، بهتر است هم قرار نمییروهای درب پس از بسته شدن بر اگر لنگه

دهید تا قابلیت کنترل ترتیب بسته شدن فوق  تغییربه عدد صفر  MOTOR CLOSE DELAYتوسط منوی 

 غیرفعال شود.
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 ورودی منبع تغذیه .2-9

 برد کنترل متصل نمایید.  Nو  Lهای را به ترمینال (220VAC-50Hz)برق شهری 

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

 

 (STOP) شستی توقف اضطراری .3-9

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

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

متصل شود. همچنین منوی  5و  1های ( داشته باشد و به ترمینالNCبسته ) نرمالباید کنتاکت STOP  شستی

STOP .را نیز فعال نمایید 

 

 

 

 

رفعال یغشمارش معکوس بسته شدن درب این شستی فشرده شود، بسته شدن اتوماتیک درب  زمانمدتاگر در 

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

 اعمال شود.

  START.Pو  STARTشستی فرمان  .4-9
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 های زیر برای این دو فرمان قابل تنظیم است:، حالتACTIVATION INPUTاز طریق منوی 

o  حالتSTANDARD MODE  فرض(پیش) حالت 

  فرمان ترمینالSTARTباز و بسته شدن کامل درب : 

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

o  حالتOPEN – CLOSE 

  فرمان ترمینالSTARTباز شدن کامل درب : 

  فرمان ترمینالSTART.Pبسته شدن کامل درب : 

o  حالتMANNED 

  فرمان ترمینالSTARTباز شدن درب : 

  فرمان ترمینالSTART.Pبسته شدن درب : 

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

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

o  حالتTIMER 

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

  فرمان ترمینالSTARTباز و بسته شدن کامل درب : 

  فرمان ترمینالSTART.P :رو(عابرباز شدن درب )یمهن 

ماند. با باز شدن این کنتاکت، درب  بازخواهدبسته باقی بماند، درب  5 و 3یا  5و  2کنتاکت ترمینال  که یزمانتا 

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

، بسته شدن اتوماتیک را TIMERتوجه: قبل از فعال کردن حالت 

 فعال و تنظیم نمایید.  AUTO CLOSEتوسط منوی 

 START.Pو  STARTبه ترمینال  مقابلرله تایمر را مطابق شکل 

 متصل نمایید.

 

o  حالتDisable: 

  ترمینال ورودیSTART  وSTART.P  باحالتبرد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و مطابق 

 استاندارد دستگاه عمل خواهد کرد.

شده از طریق دکمه تعریف START.Pرو و فرمان شده ریموت برای ماشیناز طریق دکمه تعریف STARTفرمان 

 اجرا است. ریموت برای عابر رو قابل
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 (نحوه اتصال فتوسل )چشمی .5-9

 

 

 

 :نمودکنترل متصل  مرکزتوان به زیر می بمطالبه ا توجه چشمی را ب

. اگر مانعی استدر قسمت بیرونی درب نصب شود و فقط در هنگام بسته شدن درب فعال  بایستمی چشمی

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

 شود.( برای نصب چشمی استفاده می4) IR1شود. در این حالت  از ترمینال معکوس کرده و درب باز می

 ( به برد کنترل:TX( و فرستنده )RXهای گیرنده )نحوه اتصال چشمی

 12و  11های را به ترمینال فتوسلهای تغذیه سیم (24VAC  وGND.وصل کنید ) 

  ترمینالCOM  وNC چشمی گیرنده (RX) 5و  4های باید به ترمینال (IR1  وCOM.نصب شوند ) 

  

 توجه: 

 24 کانکتورVAC توسط فیوز  ولتاژ خروجی این کانکتوراست و  شدهگرفتهها در نظر برای تغذیه چشمی

 د. شومحافظت می باراضافهالکترونیکی در برابر 

 ستا شدهاستفادههای موتور های مرتبط با اتصاالت چشمی از لوله برقی که برای سیمشود سیمتوصیه می ،

 عبور داده نشوند.

 سری به یکدیگر متصل شوند. صورتبهها باید کنید، چشمیاگر بیش از یک جفت چشمی نصب می 
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 غیرفعال کردن موقت چشمی توسط ریموت .1-5-9

ثانیه نگه دارید تا  5ریموت را به مدت  Bو  Aدو دکمه ، در صورت بروز خطا و یا هر مشکلی در عملکرد چشمی

 .دایینم یرفعالغدقیقه  1چشمی را به مدت  یدتوانریموت می Dسپس با فشردن دکمه  فالشر دائم روشن شود،

  چشمک زدن فالشر اعالم خواهد شد. اربدوغیرفعال شدن چشمی با 

 . شده و به عملکرد عادی خود بازخواهد گشتاتوماتیک وارد مدار  صورتبهدقیقه، چشمی  1 گذشتپس از 

 چیسوئ کرویمتنظیم انتهای کورس حرکتی توسط  .6-9

شود. توجه داشته باشید که نوع لیمیت سوئیچ طبق توضیحات زیر به برد کنترل نصب می یچسوئ یکروم

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

 1انتهای کورس باز شدن موتور  یچسوئ یکروم: 10)و  (OL1 6 ترمینال

 1انتهای کورس بسته شدن موتور  یچسوئ یکروم: 10)و  CL1 (7ترمینال 

 2انتهای کورس باز شدن موتور  یچسوئ یکروم: 10)و  OL2 (8ترمینال 

 2انتهای کورس بسته شدن موتور  یچسوئ یکروم: 10)و  CL2 (9ترمینال 

 فالشر .7-9

 

 

 

است. این فالشر جهت ایمنی بیشتر و اعالم هشدار، در  شدهگرفتهفالشر در نظر برای نصب  18و  17ترمینال 

توان خروجی این ترمینال را تنظیم می BLINKINGهنگام باز و بسته شدن درب عمل خواهد کرد. با توجه به منوی 

به خروجی  است یکافو  شدهفعالباشد مدار فالشر روی برد  YESدر حالت  BLINKINGکه یدرصورتکرد. 

 ولت متصل نمایید.  220ترمینال یک المپ 

 

 

 

 

 خواهد شد. ثابت ولت 220ولتاژ فالشر خروجی باشد  NOدر حالت  BLINKINGکه یدرصورت
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 ی برققفل .8-9

 متصل نمایید.  14و  13های ی را به ترمینالبرققفلهای سیم

 باشد. 12Vباید  موردنظرتوجه: قفل 

 

 توانید زمان تحریک بوبین قفل را مدیریت نمایید.می LOCK ADV TIMEو  LOCK TIMEاز طریق منوی 

تر تر قفل و چفت شدن مطمئنبرای آزاد شدن راحت LOCK LATCH TIMEو  REVERSE STORKدو منوی 

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

 مراجعه کنید.

 

 

 

 تر زبانه قابلیت آزاد شدن راحت( قفلREVERSE STORK:) 

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

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

 ( قابلیت چفت شدنLOCK LATCH TIME:) 

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

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

 رله آزاد .9-9

 SOLIDرله آزاد مرکز کنترل  COMو  NOهای (، پایه16و  15) FREEترمینال 

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

 تنظیم نمود. توضیحات زیر
  

FREE RELAY MODEتوان در دو حالت : رله را میMOMENTARY  وLIGHT  .تنظیم نمود 

 MOMENTARY غیرفعال شدهیمتنظو پس از سپری شدن زمان  شدهفعال: با فشردن دکمه ریموت، رله ،

 خواهد شد.

 LIGHT این :MODE  برای تنظیم رله در حالتON/OFF  شدهفعالاست که با فشردن دکمه ریموت، رله 

برای غیرفعال کردن  فرمانیغیرفعال خواهد شد. اگر رله را فعال کرده و  ریموت،و با فشردن مجدد دکمه 

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

FREE RELAY TIME : دقیقه قابل تنظیم است. 4ثانیه تا  1زمان عملکرد رله بین 



14 
 

 .شده استریموت برای کنترل رله آزاد در نظر گرفته  Cدکمه توجه: 

 مشخصات مرکز کنترل .11

چهار . با است های ریلیبازویی و درب های دو لنگه و تک لنگهروی درب نصبقابل ،SOLID چندکارهمرکز کنترل 

به ترتیب  Dو  Cو دکمه ریزی نمود. دنیاز برنامه بنابرها را جک یهای عملکردتوان پارامترمی Dو  A ،B ،C دکمه

روند. این مرکز دارای یک کار می ید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها بهتائجهت زیاد و کم کردن یا برای 

 د.دهها را نشان میمقادیر پارامترها و های خطا، پارامترکه پیغام است LCDنمایشگر 

 مرکز کنترل یهاو دکمه آشنایی کلی با منوها .1-11

از این منوها دارای پارامترهای مختلفی برای انجام  هرکداممنوی اصلی است.  8دارای  SOLIDمرکز کنترل 

 .اندشدهدادههستند که در ادامه توضیح  موردنظرتنظیمات 

1. SHORT PARAMETERS 

2. FULL PARAMETERS 

3. REMOTE 

4. DEFAULT 

5. SEQ PROGRAMMING 

6. COUNTER 

7. PASSWORD 

8. CONTRAST 

 Bو  Aنحوه استفاده از دکمه  .1-1-11

یکی از منوهای  Aفشردن دکمه  رروی مرکز کنترل را فشار دهید. با هر با Aبرای ورود به لیست منوها، دکمه 

 Aکه سومین منو است باید دکمه  REMOTEبرای رسیدن به منوی  مثالعنوانبهاصلی نمایش داده خواهد شد. 

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

د آن منو نمایش داده خواهمرکز کنترل، پارامترهای موجود در  Bبا فشردن دکمه  موردنظرپس از رسیدن به منوی 

گزینه بعدی و با فشردن دکمه  Bاستفاده نمایید. با فشردن دکمه  Bو  Aشد. برای حرکت بین پارامترها از دکمه 

A  .گزینه قبلی نمایش داده خواهد شد 

 Dو  Cنحوه استفاده از دکمه  .2-1-11

را فشار  Dآن دکمه کردن  NOمنتفی یا  مقادیر، و برای کاهش Cدکمه کردن  Yesید یا ائتافزایش مقادیر، برای 

 دهید. 
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     SHORT PARAMETERS منوی .11

 

ای از پارامترهای قابل تنظیم این پارامترها چکیدهپارامتر اصلی تنظیم عملکرد موتور است.  23این منو شامل 

با است که برای راحتی کاربران و همراهان همیشگی شرکت بتا تنظیم و آماده شده است.  SOLIDمرکز کنترل 

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

 

SHORT PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

MOTOR 1 OPEN TIME 0”- 2’ 
 در کورس باز شدن درب  1موتور  کارکرد  کل زمان

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

MOTOR 1 OPEN DEC TIME 0”- 2’  7.0  بازشوکورس در سرعت آهسته با  1موتور حرکت زمان” 

MOTOR 1 CLOSE TIME 0”- 2’ 
 در کورس بسته شدن درب 1کارکرد  موتور  کل زمان

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

MOTOR 1 CLOSE DEC TIME 0”- 2’  7.0 وش بستهبا سرعت آهسته در کورس  1زمان حرکت موتور” 

MOTOR 2 OPEN TIME 0”- 2’ 
 در کورس باز شدن درب  2کارکرد  موتور  کل زمان

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

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

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

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

MOTOR 2 CLOSE DEC TIME 0”- 2’  7.0 وش با سرعت آهسته در کورس بسته 2زمان حرکت موتور” 

PARTIAL OPEN TIME 0”- 2’  6.0 عابر رو باز شدندر کورس  1زمان کارکرد موتور” 

PARTIAL CLOSE TIME 0”- 2’  7.0 عابر رو شدن در کورس بسته 1زمان کارکرد موتور” 

MOTOR OPEN DELAY 0”- 2’ 

  1نسبت به لنگه درب  2یر باز شدن لنگه درب تأخ

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

. توسط این منو باز شود 2باید قبل از لنگه  1لنگه درب 

 را تنظیم نمایید. 2یر باز شدن موتور تأختوانید می

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

 اهد شد.ها دچار اختالل خوشدن لنگه درب

1.0” 

MOTOR CLOSE DELAY 0”- 2’ 

 2نسبت به لنگه درب  1یر بسته شدن لنگه درب تأخ
، وها در کورس بسته شبرای جلوگیری از برخورد لنگه درب

-بسته شود. توسط این منو می 2باید بعد از لنگه  1لنگه 

 را تنظیم نمایید. 1یر بسته شدن درب تأختوانید 

3.0” 

MOTOR 1 TORQUE 30%-100% 

 1قدرت موتور 

 .است 1شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور یمتنظعدد 

های هیدرولیک قدرت در صورت استفاده از جک: توجه

 کنید. %100موتور را 

60% 

MOTOR 2 TORQUE 30%-100% 

 2قدرت موتور 

 .است 2شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور یمتنظعدد 

های هیدرولیک قدرت جکتوجه: در صورت استفاده از 

 کنید. %100موتور را 

60% 

M DECELARATION 
TORQUE 

30%-100% 

 قدرت موتور در حرکت سرعت آهسته

 2و  1های شده، درصدی از حداکثر نیروی موتوریمتنظعدد 

 در سرعت آهسته است.

100% 
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 SHORT PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

START IN OPEN 

 

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

رای شده بیمتنظشستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت 

 نشان خواهد داد. العملعکساین منو 

PAUSE PAUSE  
و زمان بسته شدن اتوماتیک فعال  شدهمتوقفحرکت درب 

 شود.می

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

 انتهای مسیر ادامه خواهد داشت.

CLOSE  شود.یعاً معکوس شده و درب بسته میسرحرکت درب 

START IN CLOSE 

 

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

رای شده بیمتنظشستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت 

 OPEN نشان خواهد داد. العملعکساین منو 

STOP حرکت درب متوقف خواهد شد. 

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

START IN PAUSE 

 

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

ده برای شیمتنظیا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت 

 نشان خواهد داد. العملعکساین منو 

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

STOP ماند.درب در حالت توقف باقی می 

IGNOR .برد کنترل فرمان دریافتی را قبول نخواهد کرد 

PAUSE شود.شمارشگر زمان بسته شدن اتوماتیک تمدید می 

IR 

 الکترونیکی(فتوسل )چشمی تنظیمات  

CLOSING 
PHASE 

CLOSING 
PHASE  

 .استچشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال 

EVER 
ACTIVR  

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

 .استفعال 

DISABLE  خروجی ترمینالIR1 .غیرفعال خواهد شد 

AUTOCLOSE 
0”- 2’ 

 بسته شدن اتوماتیک درب

 طوربهشده در این منو، درب یمتنظپس از اتمام زمان 

 اتوماتیک شروع به بسته شدن خواهد کرد.
20.0” 

DISABLE شودبسته شدن اتوماتیک غیرفعال می. 

OBSTACLE TIME 0.1”- 1” 

 تشخیص مانع زمانمدت

بودن درب برای تشخیص برخورد با مانع  فشارتحت زمانمدت

 از این گزینه تنظیم کرد. توان با استفادهرا می

0.2” 

OBSTACLE SENSITIVITY 
0- 10 

 حساسیت سنسور تشخیص مانع

توسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل 

 .استتنظیم 
5 

DISABLE شودسیستم تشخیص برخورد با مانع غیرفعال می. 

EXIT SAVE CHANGE?  

 شدهانجامتنظیمات  سازییرهذخمرحله پایانی و 

این گزینه برای خروج از محیط منو و ذخیره کردن تنظیمات 

از  ، با خروجهاذخیره نکردن آن صورتانجام شده است. در 

 منو تمام تنظیمات پاک خواهند شد.

 

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

 
D:NO  شوید.نشده و از محیط منو خارج می یرهذختنظیمات 
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   FULL PARAMETERSمنوی .12

 

باشد که شامل تمامی پارامترهای قابل تنظیم برای عملکرد موتور است. برای آشنایی پارامتر می 45این منو دارای 

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

FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

MOTOR 1 OPEN TIME 0”- 2’ 
 در کورس باز شدن درب  1کارکرد  موتور  کل زمان

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

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

MOTOR 1 CLOSE TIME 0”- 2’ 
  در کورس بسته شدن درب 1کارکرد  موتور  کل زمان

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

MOTOR 1 CLOSE DEC TIME 0”- 2’  7.0 وش با سرعت آهسته در کورس بسته 1زمان حرکت موتور” 

MOTOR 2 OPEN TIME 0”- 2’ 
 در کورس باز شدن درب  2کارکرد  موتور  کل زمان

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

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

MOTOR 2 CLOSE TIME 0”- 2’ 
)زمان  در کورس بسته شدن درب 2زمان کل کارکرد  موتور 

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

MOTOR 2 CLOSE DEC TIME 0”- 2’  7.0 وش با سرعت آهسته در کورس بسته 2زمان حرکت موتور” 

PARTIAL OPEN TIME 0”- 2’  6.0 عابر رو باز شدندر کورس  1زمان کارکرد موتور” 

PARTIAL CLOSE TIME 0”- 2’  7.0 عابر رو شدن در کورس بسته 1زمان کارکرد موتور” 

PARTIAL MOTOR 2 CLOSE 
TIME 

0”- 2’ 

در وضعیت  بسته شدندر کورس  M2زمان کارکرد موتور 

 عابر روفرمان 

در حال باز شدن  نفر روتوسط فرمان  1لنگه درب  که یزمان

مقداری در جهت بازشو حرکت  2است، ممکن است لنگه درب 

در هنگام بسته  1لنگه درب  که یزمانکند. در این شرایط 

رسد، به این لنگه برخورد کرده و می 2شدن به لنگه درب 

این امکان وجود دارد که پس از اتمام زمان کارکرد موتور 

M1کامل بسته نشود. برای رفع این  طوربهها ، لنگه درب

شدن و به میزان  های پایانی کورس بستهمشکل، در ثانیه

در  M2شده در این منو،  کمی نیرو توسط موتور یمتنظزمان 

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

1.0” 

MOTOR OPEN DELAY 0”- 2’ 

  1نسبت به لنگه درب  2یر باز شدن لنگه درب تأخ

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

-باز شود. توسط این منو می 2باید قبل از لنگه  2لنگه درب 

 را تنظیم نمایید. 2یر باز شدن موتور تأختوانید 

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

 ها دچار اختالل خواهد شد.شدن لنگه درب

1.0” 

MOTOR CLOSE DELAY 0”- 2’ 

 2نسبت به لنگه درب  1یر بسته شدن لنگه درب تأخ
ها در کورس بسته شدن، برای جلوگیری از برخورد لنگه درب

بسته شود. توسط این منو  2باید بعد از لنگه  1لنگه درب 

 را تنظیم نمایید. 1یر بسته شدن درب تأختوانید می

3.0” 

MOTOR 1 TORQUE 30%-100% 

 1قدرت موتور 

 باشد.می 1شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور یمتنظعدد 

های هیدرولیک قدرت موتور در صورت استفاده از جک: توجه

 کنید. %100را 

60% 
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FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

MOTOR 2 TORQUE 30%-100% 

 2قدرت موتور 

 باشد.می 2شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور یمتنظعدد 

های هیدرولیک قدرت در صورت استفاده از جک: توجه

 کنید. %100موتور را 

60% 

M DECELARATION 

TORQUE 
30%-100% 

 آهستهقدرت موتور در حرکت سرعت 

 2و  1های شده، درصدی از حداکثر نیروی موتوریمتنظعدد 

 در سرعت آهسته است.

100% 

MOTOR HEAVY START 

 

در شروع حرکت درب از حالت سکون، موتورها باید بر 

اینرسی سکون غلبه نمایند. اگر درب نسبتاً سنگین باشد، 

این امکان وجود دارد که موتورها نتوانند درب را حرکت 

ثانیه اولیه  2که این منو را فعال کنید، در یدرصورتدهند. 

 M1 شده منوهای یمتنظحرکت هر موتور برد کنترل مقادیر 

TORQUE   و M2 TORQUE را در نظر نگرفته و موتورها

 کند.اندازی میرا با حداکثر توان راه

DISABLE 

DISABLE  فعال است.غیراین قابلیت 

ENABLE .این قابلیت فعال است 

MOTOR SOFT START 

 

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

 M1 TORQUE، M2شده در منوهای میزان تنظیم

TORQUE  وM HEAVY START  با یک شیب مالیم

افزایش خواهد یافت تا از اعمال شوک شروع حرکت به 

 موتورها جلوگیری شده و طول عمر موتورها افزایش یابد.
ENABLE 

DISABLE .این قابلیت غیرفعال است 

ENABLE .این قابلیت فعال است 

LOCK TIME 
0”- 2’ 

 تحریک بوبین قفل زمانمدت

، برد کنترل بوبین قفل را های دربقبل از باز شدن لنگه

کند تا زبانه شده در این منو تحریک مییمتنظبه میزان 

 قفل آزاد شود.

 

DISABLE 

DISABLE کنید، این منو را اگر قفل نصب نمیDISABLE .کنید 

LOCK MODE 

 
 تنظیم فرکانس تحریک بوبین قفل

 رای کاهش صدای عملکرد قفل(ب)
 

STANDARD  هرتز تحریک شود. 50بوبین قفل با فرکانس 
STANDARD 

SILENT  هرتز تحریک شود. 140بوبین قفل با فرکانس 

LOCK ADVANCED TIME 
0”- 2’ 

 زودتر فعال شدن قفل نسبت به شروع حرکت موتورها

در مدتی که بوبین قفل در حال تحریک شدن است، 

-شده در این منو مکث مییمتنظموتورها به میزان زمان 

شده در یمتنظتر آزاد شود. اگر زمان کنند تا زبانه راحت

 LOCK TIMEشده در یمتنظاین گزینه کمتر از زمان 

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

 کنند.حرکت می

0.0” 

DISABLE کنید، این منو را قفل نصب نمی اگرDISABLE کنید. 

REVERS STORKE 
0”- 5” 

 زمان فشار معکوس موتورها

با فعال کردن این قابلیت، قبل از تحریک شدن بوبین 

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

ل زبانه قفشود. در این حالت سپس بوبین قفل تحریک می

 تر آزاد خواهد شد.راحت

DISABLE 

DISABLE .این قابلیت غیرفعال است 
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FULL PARAMETERS توضیحات مقادیر DEFAULT 

LOCK LATCH TIME 

0”- 5” 

 ها به درب برای جفت شدن زبانه قفلفشار جک

وجود محدوده سرعت آهسته موتورها، احتمال دارد  علتبه 

ی چفت خوببهبه دلیل سرعت آهسته درب، زبانه قفل 

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

شده در این منو و با یمتنظها به میزان زمان آهسته، جک

آورند تا زبانه قفل چفت می سرعت عادی به درب فشار

 شود.

DISABLE 

DISABLE 
یرفعال غکنید و یا سرعت آهسته را اگر قفل نصب نمی

 .کنید DISABLEاید، این منو را کرده

OPENING PRE BLINK 
0”- 2’ 

 چشمک زدن فالشر قبل از شروع باز شدن درب

شده برای این منو، قبل از یم تنظفالشر به میزان زمان 

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

DISABLE .این قابلیت غیرفعال است 

CLOSING PRE BLINK 
0”- 2’ 

 چشمک زدن فالشر قبل از شروع بسته شدن درب

شده برای این منو، قبل از یم تنظفالشر به میزان زمان 

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

DISABLE .این قابلیت غیرفعال است 

BLINK IN PAUSE 

DISABLE  بسته شدن اتوماتیک  زمانمدتچشمک زدن فالشر در

 درب

شمارش معکوس برای بسته شدن  زمانمدتفالشر در 

 زند.اتوماتیک درب نیز فالشر می

ENABLE 
ENABLE 

BLINKING 

 تنظیمات کانکتور خروجی فالشر 

ENABLE 

ENABLE 

و  شدهفعالفالشر مدار  در صورت فعال کردن این گزینه

به ترمینال خروجی فالشر  220کافی است یک المپ  فقط

(FLASH .نصب گردد ) 

DISABLE 

ه کنید این گزیناستفاده می فالشر داراز المپ  کهیدرصورت

در این حالت ترمینال  قرار دهید. DISABLEرا در حالت 

 خواهد داشت. 220( ولتاژ ثابت FLASHخروجی فالشر )

ACTIVATION INPUT 

 

 START.Pو  STARTهای شستی تنظیم فرمان

و  STARTبخش شستی فرمان  رای اطالعات بیشتر به)ب

START.P )مراجعه شود 

STANDARD 

STANDARD حالت استاندارد فعال است. 

TIMER حالت تایمر فعال است. 

MANNED حالت MANNED فعال است. 

OPEN/CLOSE  مجزافرمان باز و بسته شدن 

DISABLE 

برد غیرفعال شده و فقط از  STARTترمینال ورودی 

استاندارد دستگاه عمل  باحالتطریق ریموت و مطابق 

 خواهد کرد.

START IN OPEN 

 

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

ده شیمتنظشستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت 

 نشان خواهد داد. العملعکسبرای این منو 

PAUSE PAUSE 
و زمان بسته شدن اتوماتیک فعال  شدهمتوقفحرکت درب 

 شود.می

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

 تا انتهای مسیر ادامه خواهد داشت.

CLOSE  شود.یعاً معکوس شده و درب بسته میسرحرکت درب 
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START IN CLOSE 

 

اگر درب در حال بسته شدن باشد و فرمانی توسط ریموت 

و یا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت 

 OPEN نشان خواهد داد. العملعکسشده برای این منو یمتنظ

STOP .حرکت درب متوقف خواهد شد 

OPEN  ًشود.معکوس شده و درب باز میحرکت درب سریعا 

START IN PAUSE 

 

اگر درب در حالت توقف موقت باشد و فرمانی توسط 

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

 نشان خواهد داد. العملعکسشده برای این منو یمتنظ

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

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

IGNOR .برد کنترل فرمان دریافتی را قبول نخواهد کرد 

PAUSE شود.شمارشگر زمان بسته شدن اتوماتیک تمدید می 

STOP INPUT 

 STOPشستی  فرمانتنظیمات  

DISABLE 

DISABLE  شستی فرمانSTOP .غیرفعال است 

STOP 
CONTINUE 

 باکند. درب حرکت درب را متوقف می STOPفرمان 

 دهد.بعدی، به حرکت خود ادامه می START فرمان

STOP 
REVERSE 

 فرمان باکند. حرکت درب را متوقف می STOPفرمان 

START .بعدی، حرکت درب معکوس خواهد شد 

IR 

 تنظیمات فتوسل )چشمی الکترونیکی( 

CLOSING 
PHASE 

CLOSING 
PHASE 

 باشد.چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال می

EVER 
ACTIVR 

چشمی هم در کورس باز و هم در کورس بسته شدن 

 باشد.درب فعال می

DISABLE  خروجی ترمینالIR1 .غیرفعال خواهد شد 

AUTO CLOSE 
0”- 2’ 

 بسته شدن اتوماتیک درب

 طوربهشده در این منو، درب یمتنظپس از اتمام زمان 

 اتوماتیک شروع به بسته شدن خواهد کرد.
20.0” 

DISABLE شودبسته شدن اتوماتیک غیرفعال می. 

FAST CLOSE 

0”- 7” 

 هابسته شدن سریع درب پس از عبور از میان چشمی

اگر در وضعیت شمارش معکوس برای بسته شدن 

بین  کامل از طوربهاتوماتیک، جسم متحرکی مانند اتومبیل 

 شده برای اینیمتنظکنترل زمان  برد ها عبور کند،چشمی

ی زمان بسته شدن اتوماتیک در نظر خواهد جابهمنو را 

 صورتبهشده، درب یمتنظ. پس از اتمام زمان گرفت

 .خواهد شداتوماتیک بسته 

2.5” 

DISABLE 

برای بسته شدن اتوماتیک  این قابلیت غیرفعال است و

در نظر  AUTO CLOSEشده منوی یمتنظزمان  درب،

 گرفته خواهد شد.

PAUSE ON TRANSIT 

 

اتوماتیک درب  بسته شدنتوقف و فعال شدن زمان 

 هاپس از عبور از میان چشمی

پس از عبور کامل جسم متحرک از بین چشمی، حرکت 

و پس از اتمام شمارش معکوس  شدهمتوقفدرب 

، درب شروع به FAST CLOSEشده در منوی یمتنظ

 کند.شدن میبسته 

DISABLE 

DISABLE .این قابلیت غیرفعال است 

ENABLE .این قابلیت فعال است 
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LIMIT SWITCH 

 هاتنظیم لیمیت سوئیچ 

DISABLE 

DISABLE باشندها غیرفعال میلیمیت سوئیچ. 

END OF 
COURSE 

ها برای قطع جریان موتورها و توقف درب لیمیت سوئیچ

 گیرند.قرار می مورداستفاده

SLOW DOWN 
ها برای تنظیم شروع محدوده سرعت لیمیت سوئیچ

 گیرند.قرار می مورداستفادهآهسته 

LIMIT SWITCH  
CONTACT 

 وتوردر م شدهاستفادهتنظیم نوع کنتاکت لیمیت سوئیچ  

NORMAL 
OPEN 

NORMAL 
OPEN 

 عملیچ در حالت عادی باز بوده و با سوئاین نوع لیمیت 

 ، کانتکت آن بسته خواهد شد.کردن

NORMAL 
CLOSE 

یچ در حالت عادی بسته بوده و با سوئاین نوع لیمیت 

 ، کانتکت آن باز خواهد شد.عمل کردن

FREE RELAY MODE 

 تنظیم نحوه عملکرد رله آزاد 

MOMENTARY 

LIGHT 

 خاموش  –در حالت روشن  آزاد تنظیم رله

، با فشردن دکمه LIGHTدر صورت تنظیم رله در حالت 

C  ریموت، رله فعال شده و با فشردن مجدد همان دکمه

 رله غیرفعال خواهد شد.

MOMENTARY 

 ای در حالت لحظه آزاد تنظیم رله

، با MOMENTARYدر صورت تنظیم رله در حالت 

با اتمام زمان ریموت، رله فعال شده و  Cفشردن دکمه 

رله  FREE RELAY TIMEتنظیم شده در منوی 

 خواهد شد. یرفعالغ

FREE RELAY TIME 

0”- 4’ 
 تنظیم زمان عملکرد رله آزاد

 دقیقه قابل تنظیم است. 4ثانیه تا  1زمان رله بین 
DISABLE 

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

 کنید. یرفعالغرا 

GATE QUISCENT 
0h – 8h 

 جکیرفعال بودن غحداکثر زمان 

های جک خصوصبهها )جکفشار پشت درب در برخی از 

هیدرولیکی( پس از چند ساعت متوقف بودن درب کاهش 

ها، جک یابد. با توجه به حداکثر زمان غیرفعال بودنمی

 پس از سپری شدن زماناین منو را تنظیم نموده تا 

ثانیه در جهت بسته  10ها به مدت جک ،شده موتوریمتنظ

 کنند.و فشار پشت درب را احیا  شدهفعالشدن 

DISABLE 

DISABLE .در صورت عدم نیاز این گزینه را غیرفعال کنید 
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ANTI SKID 
0”- 30” 

 ضد لغزش

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

شستی یا چشمی حرکت درب را متوقف کند، زمان 

ازاندازه خواهد یشبشده برای حرکت در جهت مخالف یمتنظ

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

برای برگشت مسیر طی شده، زمان برای یاز موردنبه میزان 

 موتورها در نظر گرفته خواهد شد.

ها سنگین باشند، زمانی که درب مخصوصاًدر بعضی موارد 

شود، جریان موتورها ای که فرمان توقف صادر میدر لحظه

شود ولی درب به دلیل سنگینی مقداری اضافه در قطع می

 .کندجهت حرکت قبل از فرمان توقف حرکت می

یاز برای این حرکت اضافه توسط برد موردنمحاسبه زمان 

یر نیست؛ بنابراین موتورها به میزان پذامکانکنترل 

-موردنیاز برای تکمیل کورس باز یا بسته شدن حرکت نمی

 کنند.

 Anti Skidمان ز عنوانبهبرای رفع این مشکل زمانی 

شود تا به زمان توسط برد کنترل در نظر گرفته می

و کورس حرکتی درب تکمیل  شدهاضافه، شدههمحاسب

 گردد.

که این قابلیت غیرفعال شود، انتهای کورس یدرصورتاخطار: 

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

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

 در این حالت مرکز کنترل سرعت آهسته نخواهد رفت.

1.0” 

DISABLE .این قابلیت غیرفعال است 

OBSTACLE TIME 0.1”- 1” 

 تشخیص مانع زمانمدت

بودن درب برای تشخیص برخورد با  فشارتحت زمانمدت

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

0.2” 

OBSTACLE SENSITIVITY 
0- 10 

 حساسیت سنسور تشخیص مانع

حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل توسط این منو میزان 

 باشد.تنظیم می
5 

DISABLE شودسیستم تشخیص برخورد با مانع غیرفعال می. 

EXIT SAVE CHANGE? 

 

 تنظیمات انجام شده سازییرهذخمرحله پایانی و 

این گزینه برای خروج از محیط منو و ذخیره کردن تنظیمات 

از  ، با خروجهاذخیره نکردن آن صورتانجام شده است. در 

 منو تمام تنظیمات پاک خواهند شد.

 

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

D:NO  شوید.نشده و از محیط منو خارج می یرهذختنظیمات 
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 منوی ریموت .13

 

به این منو رسیده  Aو پاک کردن ریموت است. با سه بار فشردن دکمه  یکد دهاین منو جهت تعین نوع ریموت، 

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

برای کار با ریموت هاپینگ( انتخاب کنید.  Dجهت کار با ریموت لرنینگ و دکمه  Cمرکز کنترل )دکمه  Dو  Cهای 

، حذف ریموت یکد دهها برای توان به سایر گزینهمرکز کنترل می Bپس از انتخاب نوع ریموت، با فشردن دکمه 

 و ... دسترسی یافت.

 فرض نوع ریموت لرنینگ است.توجه: در حالت پیش

 REMOTE مقدار توضیحات

توان در این گزینه تعیین لرنینگ یا هاپینگ بودن را می ازنظرنوع ریموت 

 کرد.
 

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

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

 روریموت درب ماشین یکد ده

برای عملکرد باز شوی  دلخواهبهتوان ی ریموت را میهادکمهاز  هرکدام

 کامل )دو لنگه( تعریف کرد.

 NEW REMOTE CAR 

 عابر روریموت درب  یکد ده

 )تک عابر روبرای عملکرد  دلخواهبهتوان ی ریموت را میهادکمهاز  هرکدام

 لنگه( تعریف کرد.
 NEW REMOTE PED 

 غیرفعال کردن ریموت )افراد بدحساب(

را فشرده  موردنظربرای غیرفعال کردن یک یا چند ریموت، دکمه ریموت 

، کردهانتخاب مرکز کنترل  Dرا به کمک دکمه  شدهثبتیا شماره ریموت 

 مرکز را فشار دهید. Cسپس دکمه 

 DISABLE REMOTE 

 فعال کردن ریموت غیرفعال

را  موردنظرشده، دکمه ریموت  یرفعالغهای برای فعال کردن ریموت

نتخاب امرکز کنترل  Dرا به کمک دکمه  شدهثبتفشرده یا شماره ریموت 

 مرکز را فشار دهید. C، سپس دکمه کرده

 ENABLE REMOTE 

 حذف یک ریموت

را به کمک  شدهثبترا فشرده یا شماره ریموت  موردنظردکمه ریموت 

 مرکز را فشار دهید. C، سپس دکمه یداکردهپمرکز کنترل  Dدکمه 

 ERASE 1 REMOTE 

  ها از حافظه دستگاهپاک کردن تمام ریموت

ERASE ALL  پاک کردن حافظه دکمه  یدتائجهتC .روی مرکز را فشار دهید C:YES   

 D:NO مرکز را فشار دهید. Dها دکمه ریموت حذفعدم تمایل به  در صورت

  MASTERکردن تنظیمات ریموت  یرفعالغفعال یا 
LEARN REMOTE   

BY MASTER 
 MASTER  C: ENABLEفعال کردن ریموت 

 MASTER  D: DISABLEکردن ریموت  یرفعالغ

 .فشار دهیدمرکز کنترل را  Aدکمه  REMOTEبرای خروج از منوی 
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  MASTER ریموت کددهی ریموت از راه دور با استفاده از .14

 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  .1-14

، 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  .15

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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 SEQ PROGRAMMINGمنوی  .16

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

 

 

 

 

 

 ها عملکرد بازویی یده زمانریزی و برنامه .17

 موارد زیر را بررسی کنید.یزی ربرنامهجهت انجام توجه: 

  منویACTIVATION INPUT  باید در حالتSTANDARD .قرار داده شود 

 دستی و از طریق منو  صورتبهتوانید زمان بسته شدن اتوماتیک را میAUTO CLOSE .تنظیم کنید 

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

 ریزی اتوماتیکبرنامه .1-17

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

 د.را انجام دهی یازموردنسوئیچ و حسگر تشخیص مانع را فعال نموده و تنظیمات منوهای مربوط به لیمیت 

 

 است: و تنظیم یصتشخقابلریزی اتوماتیک پایان کورس باز و بسته شدن درب به سه روش زیر نکته: در برنامه

I. سوئیچ کورس باز یا بسته شدنرسیدن به لیمیت 

II.  حسگر تشخیص مانع یلهوسبهتشخیص مانع 

III. ارسال پالس توسط ریموت 

 لنگه )دو موتور(: یزی اتوماتیک دوربرنامه .1-1-17

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

را فشار دهید تا  Cنشان داده شود. سپس دکمه  LEAF AUTOMATIC 2را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه 

 ریزی شود.مرکز کنترل وارد فاز برنامه

 را نشان داده و لنگه                   یشگر با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نما Startیک پالس 

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

شو تشخیص داده شود. سپس بسته انتهای مسیر  که یزمانکند تا ( شروع به بسته شدن میM2درب )لنگه دوم 

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

 انتهای مسیر بازشو را تشخیص که یزمانشوند تا اتوماتیک باز می صورتبهها از بسته شدن هر دو درب، دربپس 

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

 تنظیمات درب ذخیره خواهند شد.

SEQ PROGRAMMING 

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

 LEAF AUTOMATIC 1 عملکرد تک موتور )تک لنگه( مرکز کنترلیک زمان اتوماتتمامیزی ربرنامه

 LEAF MANUAL 2 زمان عملکرد دو موتور )دو لنگه( مرکز کنترل ترتیبییزی ربرنامه

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

باز جهت تعین کورس  Aکنید، دکمه از ریموت استفاده می وبسته شباز و جهت تنظیم کورس  کهیدرصورتتوجه: 

 .است( 2لنگه دوم )موتور بسته شوجهت تعین کورس باز و  B( و دکمه 1لنگه اول )موتور بسته شوو 

 به جدول زیر توجه نمایید. اتوماتیک دو لنگه ریزیبرای درک بهتر برنامه

 باز قرار دهید.ابتدا درب را در حالت نیمه
 

 شود.درب لنگه اول چند ثانیه باز می
 

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

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

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

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

 
 

 

 یزی اتوماتیک تک لنگه )تک موتور(ربرنامه .2-1-17

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

را فشار دهید تا مرکز  Cنشان داده شود. دکمه  LEAF AUTOMATIC 1را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه 

 ریزی شود.کنترل وارد فاز برنامه

را نشان داده و درب                  با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر  Startیک پالس 

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

مرکز کنترل انتهای مسیر بازشو را تشخیص  که یزمانشود تا اتوماتیک باز می صورتبهپس از بسته شدن، درب 

 دهد.

اتوماتیک بسته خواهد شد و اطالعات زمانی مربوط به تنظیمات درب  صورتبه، درب با تشخیص پایان مسیر بازشو

 ذخیره خواهند شد.
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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 .2-17

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

 دو لنگه )دو موتور(: ترتیبیریزی برنامه .1-2-17

 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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و مرکز کنترل تمام پارامترهای زمانی عملکرد  قرارگرفتهزمانی که سیکل بستن تکمیل شد، درب در نقطه شروع  

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

 تک لنگه )تک موتور(: ترتیبییزی ربرنامه .2-2-17

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

را فشار دهید تا مرکز کنترل  Cدکمه نشان داده شود.  LEAF MANUAL 1را 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 درب شروع به باز شدن می MOTOR 1 OPENINGنمایشگر 

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

 د.دهنشان می را MOTOR 1 OPEN DEC TIMEگر حرکت کرده و نمایش

سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن درب  Startثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4باز شد،  کامالًدرب  بعدازآنکه

 شود.ریزی بسته شدن درب میآماده دریافت برنامه  CLOSING TIMEکامل شده و نمایشگرها با نشان دادن

را  MOTOR 1CLOSING و نمایشگر شدهشروع، محاسبه زمان بسته شدن درب چهارم Startبا ارسال پالس 

 نشان خواهد داد.

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

 د. دهرا نشان می MOTOR 1 CLOSE DEC TIME آهسته حرکت کرده و نمایشگر 

رل مرکز کنت پالس آخر را ارسال کنید تا ،قرار گرفتدرب در نقطه شروع و  زمانی که سیکل بستن تکمیل شد

 و به حالت کار عادی شدهخارجریزی ترتیبی تمام پارامترهای زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامه

 گردد.ازب

 

 COUNTER منوی .18

ند با چجهت مشاهده تعداد دفعات عملکرد مرکز کنترل و تنظیم زمان نیاز به سرویس مرکز است.  Counterمنوی 

 را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید.  Bدکمه COUNTERو رسیدن به منوی   Aدکمهبار فشار دادن 
  

 

 

COUNTER 

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

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

ریزی کرد. مرکز کنترل، تقاضای دلخواه این گزینه را برنامه توان طبق عدداست که می

 دهد.ای اضافی نشان میثانیه 5زن سرویس را در هنگام باز شدن درب از طریق یک چشمک

SERVICE CYCLE 
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 PASSWORDمنوی  .19

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

برای  قرار دارد. DISABLEفرض رمز ورود به منو برای دستگاه تعریف نشده است و در وضعیت ت پیشلدر حا

 مراحل زیر را انجام دهید.تعریف رمز 

 تعریف پسورد جدید:

 نشان داده شود. PASSWORDرا چندین بار فشار دهید تا منوی  Aکلید 

 را فشار داده تا وارد منو شوید. Bکلید 

 وارد شود. Bبا استفاده از دکمه بایست رمز موردنظر می Cبا فشار دادن کلید 

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

 توجه: 

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

  رمز از دکمه  واردکردنبرایB  فشردن دکمه  هر باراستفاده نمایید. باB  به عدد نمایش داده شده یک

 واحد اضافه خواهد شد.

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

 

 CONTRASTمنوی  .21

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

 این مقدار نیست. دادن به تغییر یتوجه: مقدار مناسب کنتراست توسط شرکت تنظیم شده است و نیاز


