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 های ورودی و خروجی مدار کنترلترمینال

 L 27 فاز -ولت  222ورودی برق   COM 12 (-مشترک )

سوئیچ انتهای کورس بسته لیمیت 

2موتور شدن   
CL2 11   نول -ولت 222ورودی برق N 26 

سوئیچ انتهای کورس باز شدن لیمیت 

2موتور   
OL2 10     

سوئیچ انتهای کورس بسته لیمیت 

1شدن موتور   
CL1 9  (المپ)ولت  222 فالشر  

FLAS

H 
25-24 

سوئیچ انتهای کورس باز شدن لیمیت 

1موتور   
OL1 8     

(بسته) 1موتور    
CLOS

E 
23 

(-مشترک )  COM 7   مشترک 1موتور()  COM 22 

— DOOR 6   (باز) 1موتور  OPEN 21 

( چشمی RXترمینال اتصال گیرنده )

2 
IR2 5   (بسته) 2موتور  

CLOS

E 
20 

( چشمی RXترمینال اتصال گیرنده )

1 
IR1 4 

 
()مشترک 2موتور   COM 19 

(باز) 2موتور    OPEN 18 

عابر روفرمان باز/ بسته شدن   START.P 3    

ولت 12ی برققفل  START 2 فرمان باز/ بسته شدن کامل درب  E.LOC

K 
17-16 

     STOP 1 فرمان توقف اضطراری

(-) تغذیه منفی  GND 15 

PWRT تغذیه چشمی فرستنده

X 
14 

تغذیه چشمی گیرنده و تجهیزات 

 جانبی
24VAC 13 
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 مرکز کنترل یهایبند میساتصاالت و 

 ها به مرکزاتصال موتور

که جک راست به لنگه سمت راست درب و جک چپ  باشندراست و چپ می صورتبه MPC TITAN 400/600های مدل جک

 شود.به لنگه سمت چپ درب متصل می

چپ باز شود این  طرفبهو بازوی جک  پایینقرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به  یاگونهبهاگر موتور را : (M1موتور چپ )

 شود نصب گردد.ای از درب که ابتدا باز میاین موتور باید روی لنگه .شودموتور، موتور چپ نامیده می

 راست باز شود طرفبهو بازوی جک  پایینمدگی موتور جک رو به آقرار دهید که بر یاگونهبهاگر موتور را : (M2)موتور راست 

 شود.این موتور، موتور راست نامیده می

 

 

 

 

 

 را به شرح زیر متصل کنید: M1های موتور سیم

  21سیم مشکی به ترمینال (OPEN) 

  22سیم طوسی به ترمینال (COM) 

 22ای به ترمینال سیم قهوه (CLOSE) 

 را به شرح زیر متصل کنید: M2های موتور سیم

 11ای به ترمینال سیم قهوه (OPEN) 

  11سیم طوسی به ترمینال (COM) 

  22مشکی به ترمینال سیم (CLOSE) 
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 شود.: موتور سمت راست اول باز می1حالت 

 

 

 شود.اول باز می چپ: موتور سمت 2حالت 

 

 

                                    پارامترتوسط  شدهیینتع یرتأخ گذشت پس ازکرده و ( شروع به باز شدن M1در کورس باز شدن، ابتدا موتور یک )

M Open Delay، ( موتور دوM2شروع به باز شدن می ).کند 

                     پارامترتوسط  شدهیینتع یرتأخ گذشتو پس از  کرده( شروع به بسته شدن M2در کورس بسته شدن، ابتدا موتور دو )

M Close Delay، ( موتور یکM1شروع به بسته شدن می ).کند 

های درب به یکدیگر در کورس باز و بسته شدن برای جلوگیری از برخورد لنگه M Close Delayو  M Open Delayمنوهای 

 است. شدهگرفتهدر نظر 

      ( متصل شود. همچنین منویM1های موتور یک )های بازویی باید به ترمینالدرب تک لنگه باشد، سیم که یحالتدر توجه: 

M2 Open Time .را در وضعیت صفر تنظیم نمایید 

                  ها را توسط منویبسته شدن لنگه درب یرتأخاست  بهترگیرند، قرار نمی همیروهای درب پس از بسته شدن بر اگر لنگه

M Close Delay .به عدد صفر تغیر دهید تا قابلیت کنترل ترتیب بسته شدن فوق غیرفعال شود 
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 منبع تغذیهورودی 

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

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

 

 

 

 (STOP)شستی توقف اضطراری

. با شده استگرفتهبرای باال بردن ضریب ایمنی عملکرد سیستم، امکان نصب شستی توقف اضطراری در این برد کنترل در نظر 

 فشردن این شستی، حرکت درب متوقف خواهد شد.

را نیز فعال  STOPمتصل شود. همچنین منوی  7و  1های ( داشته باشد و به ترمینالNCبسته ) نرمالاین شستی باید کنتاکت 

 نمایید.

 

 

 

ر دشده و درب  یرفعالغشمارش معکوس بسته شدن درب این شستی فشرده شود، بسته شدن اتوماتیک درب  زمانمدتاگر در 

 .اعمال شودبرای بسته شدن درب باید با ریموت به سیستم فرمان بسته شدن  .گیردیمحالت توقف قرار 

  START.Pو  STARTفرمان شستی 

 های زیر برای این دو فرمان قابل تنظیم است:، حالتActivation Inputاز طریق منوی 

 (Standard Modeفرض )حالت پیش -

  فرمان ترمینالSTARTباز و بسته شدن کامل درب : 

  فرمان ترمینالSTART.P :رو( عابرشدن درب ) بازیمهن 

 Open – Closeحالت  -

  فرمان ترمینالSTARTباز شدن کامل درب : 

  فرمان ترمینالSTART.Pبسته شدن کامل درب : 

 Mannedحالت  -

  فرمان ترمینالSTARTباز شدن درب : 

  فرمان ترمینالSTART.P درب: بسته شدن 

رها کردن شستی و یا  محضبهکند و ، درب حرکت میایدداشتهنگهدر این حالت تا زمانی که شستی و یا دکمه ریموت را توجه: 

 شود.دکمه ریموت، حرکت درب متوقف می
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 Timerحالت  -

 باز باقی بماند. روزشبانههایی از با نصب یک رله تایمر این امکان وجود دارد که درب در ساعت

  فرمان ترمینالSTARTباز و بسته شدن کامل درب : 

  فرمان ترمینالSTART.P :شدن درب )نفر رو( بازیمهن 

ماند. با باز شدن این کنتاکت، درب پس از شمارش  بازخواهدبسته باقی بماند، درب  7 و 2یا  7و  2کنتاکت ترمینال  که یزمانتا 

 معکوس بسته شدن اتوماتیک، شروع به بسته شدن خواهد کرد.

 نمایید.  و تنظیم فعال Auto Close، بسته شدن اتوماتیک را توسط منوی Timerتوجه: قبل از فعال کردن حالت 

 متصل نمایید. START.Pو  STARTرله تایمر را مطابق شکل زیر به ترمینال 

 

 :Disableحالت  -

  ترمینال ورودیSTART  استاندارد دستگاه عمل خواهد  باحالتبرد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و مطابق

 کرد.

فرمان و  روماشینبرای ریموت  شدهتعریفاز طریق دکمه  Startفرمان 

Start.p  است.  اجراقابل ریموت برای عابر رو شدهتعریفاز طریق دکمه 

 (چشمینحوه اتصال فتوسل )

 توانید به برد کنترل متصل نمایید:چشمی را به دو حالت می

شود و در هنگام حرکت درب نصب می یرازمسخارج: در این حالت چشمی در قسمت داخلی محوطه و در محدوده 1حالت  -

ها را در هنگام حرکت درب قطع کند، برد اگر مانعی مانند اتومبیل ارتباط چشمی باشد.رب فعال میدباز و بسته شدن 

شوند. در این حالت از باز می کامالًها ها، دربکند. پس از کنار رفتن مانع از بین چشمیکنترل حرکت درب را متوقف می

 شود.( برای نصب چشمی استفاده میIR1) 4ترمینال 

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

 15و  14های را به ترمینالگیرنده های منبع تغذیه چشمی یمس (24VAC  وGND.وصل کنید ) 

 15و  13های را به ترمینالفرستنده های منبع تغذیه چشمی سیم (PWRTX  وGND.وصل کنید ) 

  ترمینالCOM  وNC 7و  4های چشمی گیرنده باید به ترمینال (IR1  وCOM.نصب شوند ) 
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 است.  IR1تنظیمات مربوط به  IR1 Inputمنوی توجه: 

 

 

 

 

 

 

 

شود و فقط در هنگام بسته : در این حالت که روش رایج در ایران است، چشمی در قسمت بیرونی درب نصب می2حالت  -

ها را در هنگام بسته شدن درب قطع کند، برد کنترل اگر مانعی مانند اتومبیل ارتباط چشمی باشد.شدن درب فعال می

( برای نصب چشمی استفاده IR2) 5شود. در این حالت  از ترمینال را بدون وقفه معکوس کرده و درب باز میحرکت درب 

 شود.می

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

 15و  14های را به ترمینالگیرنده های منبع تغذیه چشمی سیم (24VAC  وGND.وصل کنید ) 

 15و  13های را به ترمینالفرستنده بع تغذیه چشمی های منسیم (PWRTX  وGND.وصل کنید ) 

  ترمینالCOM  وNC 5و  7های چشمی گیرنده باید به ترمینال (IR2  وCOM.نصب شوند ) 

 است.  IR2تنظیمات مربوط به  IR2 Inputمنوی توجه: 

 

 

 

 

های این منبع تغذیه توسط است و ترمینال شدهگرفتهها در نظر برای تغذیه چشمی 24VACولتاژ  BT1در برد کنترل توجه: 

ر هشوند. همچنین برد کنترل این قابلیت را دارد که یک تست عملکردی قبل از محافظت می باراضافهفیوز الکترونیکی در برابر 

 آورد. به عملها باز شدن درب از چشمی بار

 وند.، عبور داده نششدهاستفادههای موتور ت چشمی را از لوله برقی که برای سیمهای مرتبط با اتصاالشود سیمتوصیه میاخطار: 

 سری به یکدیگر متصل شوند. صورتبهها باید کنید، این چشمیاگر بیش از یک جفت چشمی در دهانه ورودی نصب میتوجه: 

را برای انجام تست عملکردی برد کنترل به  های منبع تغذیهکنید، سیمای( استفاده میهای انعکاس )آینهاگر از چشمیتوجه: 

 ( نصب کنید.  GNDو  PWRTX) 15و  14های ترمینال

 صورتبهها ثانیه مداوم دکمه ریموت، چشمی 5داشتن ها، با نگهدر صورت بروز خطا و یا هر مشکلی در عملکرد چشمی توجه:

 گردد.شده و برد کنترل به عملکرد عادی خود بازمی یرفعالغموقت 
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 تنظیم انتهای کورس حرکتی توسط میکروسوئیچ

در  شدهتفادهاس. توجه داشته باشید که نوع لیمیت سوئیچ شودمیکروسوئیچ اپراتور طبق توضیحات زیر به برد کنترل نصب می

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

 1موتور  : میکروسوئیچ انتهای کورس باز شدن12و  8ترمینال 

 1: میکروسوئیچ انتهای کورس بسته شدن موتور 12و  9ترمینال 

 2: میکروسوئیچ انتهای کورس باز شدن موتور 12و  10ترمینال 

 2: میکروسوئیچ انتهای کورس بسته شدن موتور 12و  11ترمینال 

 فالشر

است. این فالشر جهت ایمنی بیشتر و  شدهگرفتهبرای نصب فالشر در نظر  25و  24ترمینال 

 Blinkingاعالم هشدار، در هنگام باز و بسته شدن درب عمل خواهد کرد. با توجه به منوی 

باشد مدار  Yesدر حالت  Blinking کهیدرصورتتوان خروجی این ترمینال را تنظیم کرد. می

ولت متصل  222به خروجی ترمینال یک المپ فالشر  است یکافو  شدهفعالفالشر روی برد 

 نمایید. 

فعال شده و به ترمینال مربوطه باید یک فالشر برد دار متصل باشد مدار فالشر برد غیر Noدر حالت  Blinking کهیدرصورت

 نمایید.

  یبرققفل

 متصل نمایید.  17و  16های را به ترمینال یبرققفلهای سیم

 باشد. 12Vباید  موردنظرتوجه: قفل 

 

 توانید زمان تحریک بوبین قفل را مدیریت نمایید.می Lock Adv Timeو  Lock Timeاز طریق منوی 

تر زبانه قفل در نظر تر قفل و چفت شدن مطمئنبرای آزاد شدن راحت Lock Latch Timeو  Reverse Storkدو منوی 

 .اندشدهگرفته

 قفل تر زبانه قابلیت آزاد شدن راحت(Reverse Stork:) 

این قابلیت فعال شود، قبل از باز شدن درب، موتورها در جهت بسته شدن حرکت کرده و پس از آزاد شدن زبانه قفل،  کهیدرصورت

 کنند.ها در جهت باز شدن شروع به حرکت میلنگه درب

 ( قابلیت چفت شدنLock Latch Time:) 

این قابلیت فعال شود، پس از اتمام محدوده سرعت آهسته در انتهای کورس بسته شدن، موتورها با سرعت عادی به  کهیدرصورت

 تر چفت شود.آورند تا زبانه قفل راحتدرب فشار می
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 کنترل مشخصات مرکز

اشد. با بلنگه و تک لنگه میهای دو روی درب نصبقابلنمایش به دو زبان فارسی/ انگلیسی  یتباقابل BT1 چندکارهمرکز کنترل 

و دکمه ریزی نمود. دنیاز برنامه بنا برها را ، قدرت و نحوه عملکرد جکزمانمدتهای توان پارامترمی Dو  A ،B ،C چهار دکمه

C  وD  ک روند. این مرکز دارای یو منتفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار می یدتائبه ترتیب جهت زیاد و کم کردن یا برای

 دهند.ها را نشان میها و مقادیر پارامترهای خطا، پارامترباشد که پیغاممی LCDنمایشگر 

 هرکدامپارامترها و نحوه عملکرد ها و نحوه تغییر مقادیر ها، پارامترتعریف منو

 شود.داخلی نمایش داده می هایکه با هر بار فشار دادن یکی از گزینه ها: دکمه تعویض کلی منوAدکمه 

1. MPC Automation   

2.   Parameters 

2.   Remote 

4.   Default 

5. Seq Program   

6.   Counter 

7.   Language  

1. Passcode   

 

1. MPC Automation: دهد و در این حالت مرکز آماده حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می

 طوربهای فشرده نشود، دستگاه دیگری هم باشید و تا مدتی که هیچ دکمه هایباشد. اگر در منودریافت فرمان می

 اتوماتیک روی این گزینه باز خواهد گشت.

بایست رمز کاربر می برای دستگاه، رمز عبوردر صورت تنظیم  را فشار دهید، Aتوجه:  برای ورود به منوی برنامه ابتدا دکمه 

 یرپذامکانرا وارد کنید. در صورت صحیح بودن رمز، دسترسی به منوی دستگاه  یچهاررقمرمز  Bورود را وارد کند. با دکمه 

 شود. می

2. ) Parametersباشد )جهت رفتن به زیر منوی پارامترها زیر منو می چندینها دارای : منوی اصلی تغییر متغیر(پارامترها

ی بعدی زیر منوها Bرا فشار دهید(. با هر بار فشردن دکمه  B و رسیدن به منوی پارامترها دکمه  Aپس از فشردن دکمه 

توان استفاده می Aو در صورت نیاز به بازگشت به زیر منوی قبلی از دکمه  دنشونمایش داده می ها به ترتیبو مقدار آن

 (No)جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع  Dو از دکمه  (YES) ییدتأجهت افزایش مقدار یا  C. از دکمه نمود

 استفاده کنید.

ا ب ،های مربوط به منوهای بعدی یا بازگشت به منوهای قبلی و همچنین افزایش یا کاهش پارامترهادکمه داشتننگهبا 

 سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
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 ( ها)پارامتر Parametersمنوی 
 های زیر استدارای گزینهاین منو جهت انجام تنظیمات است که    

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 لنگه دو

فرض یشپ

 لنگه تک

M1 Open Time  
 درب  باز شدندر کورس  1زمان کارکرد موتور 

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

 0.0" – 2.0'  

M1 Op Dec Time   درب باز شدندر کورس آهسته  1زمان کارکرد موتور 
2.0"  2.0"  

 0.0" – 2.0'  

M1 Close Time   درب بسته شدندر کورس  1زمان کارکرد موتور 
22.0"  22.0"  

 ثانیه تا دو دقیقه قابل تنظیم است 0.0از  '2.0 – "0.0 

M1 CL Dec Time    درب بسته شدندر کورس آهسته  1زمان کارکرد موتور 

2.0"  2.0"  
 0.0" – 2.0'  

M2 Open Time  
  درب باز شدندر کورس  2زمان کارکرد موتور 

  "0.0 "21.0 )زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته(

 0.0" – 2.0'  

M2 Op Dec Time   درب باز شدندر کورس آهسته  2زمان کارکرد موتور 
2.0" 0.0"  

 0.0" – 2.0'  

M2 Close Time   درب بسته شدندر کورس  2زمان کارکرد موتور 
22.0" 0.0" 

 0.0" – 2.0'  

M2 CL Dec Time   درب بسته شدندر کورس آهسته  2زمان کارکرد موتور 
2.0" 0.0" 

 0.0" – 2.0'  

Part Open Time   عابر رو باز شدندر کورس  1زمان کارکرد موتور 
6.0" 6.0" 

 0.0" – 2.0'  

Part Close Time   عابر رو بسته شدندر کورس  1زمان کارکرد موتور 
7.0" 7.0" 

 0.0" – 2.0'  

Part M2 Close   2زمان کارکرد موتورM  عابررودر وضعیت فرمان  بسته شدندر کورس 

1.0" 0.0" 
 

 

 

 

 

 

0.0" – 2.0' 

 ثانیه قابل تنظیم است. 20.5تا  0.0از 

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

مقداری در جهت بازشو حرکت کند. در این  2ممکن است لنگه درب 

-می 2در هنگام بسته شدن به لنگه درب  1لنگه درب  که یزمانشرایط 

رسد، به این لنگه برخورد کرده و این امکان وجود دارد که پس از اتمام 

کامل بسته نشود. برای رفع  طوربهها ، لنگه دربM1زمان کارکرد موتور 

شدن و به میزان زمان  های پایانی کورس بستهاین مشکل، در ثانیه

در جهت بسته   M2توسط موتور  در این منو،  کمی نیرو شدهیمتنظ

 وارد خواهد شد. 2شدن به لنگه درب 
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 (ها)پارامتر Parametersمنوی 

 های زیر استتنظیمات است که دارای گزینهاین منو جهت انجام 

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

M Open Delay  1نسبت به لنگه درب  2باز شدن لنگه درب  یرتأخ 

1.0" 0.0" 
 0.0" – 2.0' 

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

 توانیدشروع به باز شدن کند. توسط این منو می 2قبل از لنگه باید  1

 را تنظیم نمایید. 2باز شدن موتور  یرتأخ

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

 ها دچار اختالل خواهد شد.درب

M Close Delay  2نسبت به لنگه درب  1بسته شدن لنگه درب  یرتأخ 

3.0" 0.0" 
 0.0" – 2.0' 

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

شروع به بسته شدن کند. توسط این منو  2باید بعد از لنگه  1درب 

 را تنظیم نمایید. 1بسته شدن درب  یرتأختوانید می

M1 Torque   1قدرت موتور 

%60 %60 
 30% –100% 

 باشد.می 1حداکثر نیروی موتور ، درصدی از شدهیمتنظعدد 

کنید، قدرت اخطار: اگر جک هیدرولیک به این برد کنترل نصب می

 درصد تنظیم نمایید. 100را  1موتور 

M2 Torque   2قدرت موتور 

%60 %60 
 30% –100% 

 باشد.می 2، درصدی از حداکثر نیروی موتور شدهیمتنظعدد 

کنید، قدرت کنترل نصب می اخطار: اگر جک هیدرولیک به این برد

 درصد تنظیم نمایید. 100را  2موتور 

M Dec Torque  قدرت موتور در حرکت سرعت آهسته 

%100 %100 
 30% –100% 

، درصدی از حداکثر نیروی موتور هر دو موتور در شدهیمتنظعدد 

 باشد.سرعت آهسته می

M 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 

این منو را فعال  کهیدرصورتموتورها نتوانند درب را حرکت دهند. 

 دهشیمتنظثانیه اولیه حرکت هر موتور برد کنترل مقادیر  2کنید، در 

را در نظر نگرفته و  M2 Torque و   M1 Torque منوهای 

 کند.اندازی میموتورها را با حداکثر توان راه

Disable Disable 

 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

M Soft Start  

با فعال کردن این گزینه، افزایش توان موتورها از صفر تا میزان تنظیم 

، M Heavy Startو  M1 Torque ،M2 torqueشده در منوهای 

با یک شیب مالیم افزایش خواهد یافت تا از اعمال شوک شروع حرکت 

 Enable Enable به موتورها جلوگیری شده و طول عمر موتورها افزایش یابد.

 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 
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 (ها)پارامتر Parametersمنوی 

 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

Motor Test  

قبل از هر سیکل عملکردی باز و بسته شدن، صحت عملکرد تجهیزات 

 شود.موتورها، توسط برد کنترل بررسی می کنندهکنترل

 Disable Disable شود این منو برای تضمین بیشتر ایمنی تردد فعال گردد.توجه: توصیه می

 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Lock Time  تحریک بوبین قفل زمانمدت 

Disable Disable  0.5" – 2.0'  

 شدهیمنظتها، برد کنترل بوبین قفل را به میزان قبل از باز شدن لنگه درب

 کند تا زبانه قفل آزاد شود.در این منو تحریک می

 Disableکنید، این منو را در حالت قفل نصب نمی کهیدرصورتاخطار: 

 .تنظیم نمایید

 Disable شودغیرفعال می یبرققفل 

Lock Mode  ( کاهش صدای عملکرد قف منظوربهتنظیم فرکانس تحریک بوبین قفل)ل 

Standard Standard  Standard  هرتز تحریک شود. 52بوبین قفل با فرکانس 

 Silent  هرتز تحریک شود. 142بوبین قفل با فرکانس 

Lock Adv Time  زودتر فعال شدن قفل نسبت به شروع حرکت موتورها 

0.0" 0.0" 
 0.5" – 2.0' 

در مدتی که بوبین قفل در حال تحریک شدن است، موتورها به میزان 

تر آزاد شود. کنند تا زبانه راحتدر این منو مکث می شدهیمتنظزمان 

 Lockدر  شدهیمتنظدر این گزینه کمتر از زمان  شدهیمتنظاگر زمان 

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

 کنند.می

 Disable 
 Disable کنید، این منو را در حالت قفل نصب نمی کهیدرصورت

 نمایید. یمتنظ

Reverse Stork   فشار معکوس( موتورهاپس زدن زمان( 

Disable Disable  0.5" – 5.0" 

قابلیت فعال باشد، قبل از تحریک شدن بوبین قفل، ابتدا اگر این 

کنند و سپس بوبین قفل موتورها در جهت بسته شدن حرکت می

 تر آزاد خواهد شد. شود. در این حالت زبانه قفل راحتتحریک می

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Lock Latch Time  قفل ها به درب برای جفت شدن زبانهفشار جک 

Disable Disable  0.5" – 5.0" 

به دلیل وجود محدوده سرعت آهسته موتورها، این احتمال وجود دارد که 

 چفت نشود. برای رفع این یخوببهبه دلیل سرعت آهسته درب، زبانه قفل 

ها به میزان زمان مشکل، پس از اتمام محدوده سرعت آهسته، جک

آورند تا زبانه در این منو و با سرعت عادی به درب فشار می شدهیمتنظ

-قفل چفت شود؛ سپس موتورها برای کسری از ثانیه معکوس عمل می

 کنند تا این فشار از روی جک برداشته شود.

د، ایکرده یرفعالغکنید و یا سرعت آهسته را اخطار: اگر قفل نصب نمی

 ید.تنظیم نمای Disableاین منو را در حالت 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 
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 ( ها)پارامتر Parametersمنوی 
 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه   

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

Preblink Open   باز شدن دربشروع چشمک زدن فالشر قبل از 

Disable Disable  0.5" – 2.0' 
از شروع حرکت  قبلبرای این منو،  شدهیم تنظفالشر به میزان زمان 

 ها، شروع به چشمک زدن خواهد کرد.درب

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Preblink Close   بسته شدن درب شروعچشمک زدن فالشر قبل از 

Disable Disable  0.5" – 2.0' 
ها، بدر بسته شدناز  قبلبرای این منو،  شدهیم تنظفالشر به میزان زمان 

 شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Blink In Pause   بسته شدن اتوماتیک درب زمانمدتچشمک زدن فالشر در 

Enable Enable 
 
 

Enable 
درب نیز اتوماتیک شمارش معکوس برای بسته شدن  زمانمدتفالشر در 

 زندفالشر می

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Blinking  

به  222در صورت فعال کردن این گزینه کافی است فقط یک المپ 

از المپ  کهیدرصورت( نصب گردد. Flasherترمینال خروجی فالشر )

 Enable Enable قرار دهید. Disableکنید این گزینه را در حالت فالشر دار استفاده می
 Enable شودفالشر مدار فعال می 

 Disable ( ترمینال خروجی فالشرFlash ولتاژ ثابت )خواهد داشت 222 

Activation Input  
 START Pو  STARTهای تنظیمات مرتبط با فرمان

 مراجعه شود( START.Pو  STARTشستی فرمان )به بخش 

Standard Standard 

 Standard حالت استاندارد فعال است 

 Timer حالت تایمر فعال است 

 Manned  عملکردDead man فعال است 

 Open – 

Close 
 مجزا فرمان باز و بسته شدن

 Disable 
برد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و  STARTترمینال ورودی 

 استاندارد دستگاه عمل خواهد کرد. باحالتمطابق 

Start In Open  

 در کورس باز شدن جک START فرمان 

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

 شدهیمتنظصادر شود، سیستم با توجه به حالت  STARTبه ترمینال 

 نشان خواهد داد. العملعکسبرای این منو 
Pause Pause 

 Pause  شود.و زمان بسته شدن اتوماتیک درب فعال می شدهمتوقفحرکت درب 

 Ignore 
برد کنترل فرمانی را قبول نخواهد کرد و درب به باز شدن خود ادامه 

 خواهد داد

 Close  شودمعکوس شده و درب بسته می یعاًسرحرکت درب 
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 (ها)پارامتر Parametersمنوی 

 های زیر استانجام تنظیمات است که دارای گزینهاین منو جهت 

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

Start In Close  

 در کورس بسته شدن جک START فرمان 

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

صادر شود، سیستم با توجه به حالت  STARTمتصل به ترمینال 

 Open Open نشان خواهد داد. العملعکسبرای این منو  شدهیمتنظ

 Open شودحرکت درب سریعاً معکوس شده و درب باز می 

 Stop شودحرکت درب متوقف می 

Start In Pause  
درب توسط شستی و یا ریموت صادر  موقت فرمانی که پس از توقف

 برای این منو خواهد بود. شدهیمتنظ باحالتشود، مطابق می

Close Close 
 Close کنددرب شروع به بسته شدن می. 

   Stop مانددرب در حالت ایست می. 

 Ignore برد کنترل این فرمان را قبول نخواهد کرد. 

 Pause  شودمی تمدیدشمارشگر زمان بسته شدن اتوماتیک. 

Stop Input   بافرمانتنظیمات مرتبط Stop 

Disable Disable 

 Disable  فرمانStop باشدغیرفعال می 

 Stop –

Continue 
 START فرمان باکند. درب حرکت درب را متوقف می Stopفرمان 

 دهد.بعدی، به حرکت خود ادامه می

 Stop-

Reverse 
بعدی،  START فرمان باکند. حرکت درب را متوقف می Stopفرمان 

 حرکت درب معکوس خواهد شد.

IR1 Input  
 (IR1) 1تنظیمات مرتبط با چشمی 

 باشدچشمی در کورس باز و بسته شدن درب فعال می
Disable Disable  Enable  خروجی ترمینالIR1 فعال است 

 Disable  خروجی ترمینالIR1 غیرفعال است 

IR2 Input  
 (IR2) 2 یچشمتنظیمات مرتبط با 

 باشدچشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال می

Closing 

Phase 

Closing 

Phase 

 Closing 

Phase 

 باشد.چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال می

شود ولی باز می OPEN بافرمانتوجه: اگر چشمی معیوب شود، درب 

( فعال باشد، معیوب بودن چشمی IR Testاگر تست عملکرد چشمی )

مانع از بسته شدن  ،و برد کنترل شدهدادهقبل از بسته شدن تشخیص 

 درب خواهد شد.

 Ever Active 

باشد و عالوه بر این اگر چشمی در کورس بسته شدن درب فعال می

حرکت باشد و مانعی بین چشمی قرار گیرد، فرمان باز شدن درب بی

 درب اجرا نخواهد شد.

 Disable  خروجی ترمینالIR2 غیرفعال است 
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 (ها)پارامتر Parametersمنوی 

 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

IR Test 
  

امکان وجود دارد که قبل برای باال بردن سطح ایمنی عملکرد سیستم، این 

از شروع حرکت درب، یک تست عملکردی از چشمی در کمتر از یک ثانیه 

گرفته شود. اگر این تست مثبت باشد، درب شروع به حرکت خواهد کرد و 

ثانیه روشن  5اگر تست منفی باشد درب حرکت نخواهد کرد و فالشر 

 خواهد ماند.
Disable Disable 

 Enable  باشدفعال میتست عملکرد 

 Disable باشدتست عملکرد غیرفعال می 

Auto Close  بسته شدن اتوماتیک 

20.0" 20.0"  0.0" – 2.0' 
اتوماتیک شروع به بسته شدن  طوربه، درب شدهیمتنظپس از اتمام زمان 

 کندمی

 Disable بسته شدن اتوماتیک غیرفعال است 

Fast Close  

 هادرب پس از عبور از میان چشمیبسته شدن سریع 

اگر در وضعیت شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک، جسم متحرکی 

کنترل زمان  برد ها عبور کند،کامل از بین چشمی طوربهمانند اتومبیل 

زمان بسته شدن اتوماتیک در نظر خواهد  یجابهبرای این منو را  شدهیمتنظ

 "2.5 "2.5 گرفت

 0.0" – 7.0" 
اتوماتیک شروع به بسته  صورتبه، درب شدهیمتنظپس از اتمام زمان 

 کند.شدن می

 Disable 
منوی بسته شدن اتوماتیک  شدهیمتنظاین قابلیت غیرفعال است و زمان 

 در نظر گرفته خواهد شد.

Pause On 

Transit  

 درب پس از اتوماتیک بسته شدنو فعال شدن زمان توقف 

 هاعبور  از چشمی 

برای کاهش زمان باز ماندن درب، این امکان وجود دارد که پس از عبور 

و پس از اتمام شمارش  شدهمتوقفکامل جسم متحرک از بین چشمی، درب 

، درب شروع به بسته شدن Fast Closeدر منوی  شدهیمتنظمعکوس 

 کند.می

Disable Disable 

 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable  قابلیت غیرفعال استاین 

Limit Switch   هاسوئیچلیمیت  تنظیمات مرتبط با 

Disable Disable 

 Disable  باشندها غیرفعال میسوئیچلیمیت 

 Slow Down 
 مورداستفادهها برای تنظیم شروع محدوده سرعت آهسته سوئیچلیمیت 

 گیرند.قرار می

 End Of 

Counter 
رار ق مورداستفادهها برای قطع جریان موتورها و توقف درب سوئیچلیمیت 

 گیرند.می
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 ( ها)پارامتر Parametersنوی م 
 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه   

 توضیحات مقدار زیر منوهای پارامتر
فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

Limit Switch 

Contact   در موتور شدهاستفادهتنظیم نوع لیمیت سوئیچ 

   
Normal 

Open 

کردن، کانتکت آن یچ در حالت عادی باز بوده و با عملسوئاین نوع لیمیت 

 بسته خواهد شد

 
Normal 

Close 

ن کردن، کانتکت آیچ در حالت عادی بسته بوده و با عملسوئاین نوع لیمیت 

 باز خواهد شد

M Halt Release  

 آزاد کردن فشار موتور به درب

رسد )انتهای مسیر بسته شدن( موتور برای وقتی درب به استاپرهای مکانیکی می

 فشارتحتموتور را از  دندهچرخکند تا کسری از ثانیه در جهت معکوس حرکت می

 Disable Disable بودن خارج کند.

 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable  غیرفعال استاین قابلیت 

Gate Quiescent  

 بودن اپراتور یرفعالغحداکثر زمان 

مدل هیدرولیک( پس از چند  مخصوصاًفشار پشت درب برخی از اپراتورها )

یابد. با تنظیم حداکثر زمان غیرفعال بودن در این ساعت متوقف بودن کاهش می

ثانیه در جهت بسته  12شده به مدت یمتنظمنو، موتورها با رسیدن به زمان 

 کنند.و فشار پشت درب را احیا می شدهفعالشدن 
Disable Disable 

 ساعت زمان توقف( 1تا  1بودن اپراتور ) یرفعالغتنظیم زمان  8 – 1 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 

Anti Skid  

 ضد لغزش

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

شده برای حرکت در جهت مخالف یمتنظحرکت درب را متوقف کند، زمان 

بنابراین برد کنترل زمان صحیح را محاسبه کرده و فقط ؛ ازاندازه خواهد بودیشب

رها در نظر یاز برای برگشت مسیر طی شده، زمان برای موتوموردنبه میزان 

 گرفته خواهد شد.

ای که فرمان ها سنگین باشند، در لحظهزمانی که درب مخصوصاًدر بعضی موارد 

شود ولی درب به دلیل سنگینی شود، جریان موتورها قطع میتوقف صادر می

 کند.مقداری اضافه در جهت حرکت قبل از فرمان توقف حرکت می

یر پذامکانیاز برای این حرکت اضافه توسط برد کنترل موردنمحاسبه زمان 

نیست؛ بنابراین موتورها به میزان موردنیاز برای تکمیل کورس باز یا بسته شدن 

 کنند.حرکت نمی

توسط برد کنترل در نظر  Anti Skidزمان  عنوانبهبرای رفع این مشکل زمانی 

کورس حرکتی درب تکمیل و  شدهاضافه، شدهمحاسبهشود تا به زمان گرفته می

 گردد.

که این قابلیت غیرفعال شود، انتهای کورس باز و بسته شدن با یدرصورتاخطار: 

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" 1.0" 

 Anit Skidتنظیم زمان  "30.0 – "0.5 

 Disable این قابلیت غیرفعال است 
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 (ها)پارامتر Parametersمنوی 

 های زیر استاین منو جهت انجام تنظیمات است که دارای گزینه

زیر منوهای 

 پارامتر
 توضیحات مقدار

فرض یشپ

 دو لنگه

فرض یشپ

 تک لنگه

OBS Time  تشخیص مانع زمانمدت 

0.0" 0.0" 
 0.1" – 1.0" 

بودن درب برای تشخیص وجود مانع را در این  فشارتحت زمانمدتتوان می

 گزینه تنظیم کرد.

OBS 

Sensitivity 
 

 سنسور تشخیص مانع

 اشدبتوسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل تنظیم می

5 5 
 1 – 10 

 12تا  1توانید عددی از شده و شما مییفتعرسطح  12میزان حساسیت در 

را تنظیم نمایید. اگر مانعی در مسیر حرکت درب قرار گیرد این سنسور آن را 

کند. این سنسور تشخیص داده و حرکت درب را متوقف و سپس معکوس می

( مانع را تشخیص آهسته ها )خارج از محدوده سرعتدر فاز حرکت عادی درب

 دهد.می

ها متوقف و به مانعی برخورد کند حرکت دربها وقتی هر یک از لنگه درب 

 ثانیه در جهت عکس حرکت خواهند کرد.  2هر دو لنگه به میزان 

صادر شود، درب در جهت قبل از تشخیص مانع  STARTکه فرمان یدرصورت

 Stop Reverse     در وضعیت Stop Inputکه منوی یدرصورتدهد. ادامه می

درب در جهت مخالف قبل از تشخیص  START بافرمانشده باشد یمتنظ

 مانع ادامه مسیر خواهد داد.

باشد و مانعی را یرفعال میغدر محدوده سرعت آهسته، سنسور تشخیص مانع 

 ها فشاردهد. دلیل آن این است که به علت سرعت آهسته دربتشخیص نمی

 دبه وجوشود و این فشار کم شرایط خطرناکی را مانع اعمال می عنوانبهکمی 

 نخواهد آورد.

 Disable باشداین قابلیت غیرفعال می 

Save & Exit  

 و خروج از محیط منو شدهانجامذخیره تنظیمات و تغییرات 

را از طریق این منو ذخیره  شدهاعمالقبل از خروج از محیط منو باید تغییرات 

ی از خروجاید پس کله تغییراتی را که اعمال کرده صورت ینانمایید. در غیر 

 از  محیط منو پاک خواهد شد.
  

 Yes 
 و از محیط منو خارج شدهیرهذخ شدهاعمالتنظیمات و تغییرات 

 شویدمی 

 No 
 ذخیره نشده و از محیط منو خارج  شدهاعمالتنظیمات و تغییرات 

 شویدمی
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2.  Remote :با دو بار فشردن دکمه باشدمی و پاک کردن ریموتکددهی  ،این منو جهت تعین نوع ریموت .A  به این منو رسیده

برای  Dریموت لرنینگ و دکمه جهت انتخاب  C. دکمه شوندی تنظیمات ریموت نمایش داده میزیر منوها Bو با فشردن دکمه 

  .هستندریموت هاپینگ انتخاب 
 

 عدد را دارد. 112عدد و ریموت هاپینگ تا  242توانایی ذخیره ریموت لرنینگ تا  BT1مرکز کنترل توجه: 

4. Default:  دکمهA  را فشرده تا به این پارامتر برسید. با فشردن دکمهB دکمه  فشردن زیرمنوها نمایش داده شده و باC  به

 دگشت.نتنظیمات کارخانه بازخواه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ریموت(  Remoteمنوی 

 توضیحات یرمجموعهز زیر منوهای ریموت

Remote Type   توان در این گزینه تعین کردلرنینگ یا هاپینگ بودن را می ازنظرنوع ریموت 

 Learning  عمل خواهد کردبا ریموت لرنینگ بتا مرکز کنترل. 

 Hopping  عمل خواهد کردبتا  هاپینگبا ریموت مرکز کنترل. 

New Remote CAR  
برای عملکرد باز شوی کامل جهت عبور خودرو  دلخواهبهتوان ریموت را می یهادکمهاز  هرکدام

 )دو لنگه( تعریف کرد.

New Remote PED  تک لنگه( تعریف کرد. عابر روبرای عملکرد  دلخواهبهتوان ریموت را می یهادکمهاز  هرکدام( 

Erase One By One  

 شود.ها بر روی این گزینه، به دو روش زیر انجام میریموت تکتکپاک کردن 

  شماره یددارنگهدکمه ریموتی که قبالً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و ،

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

  با فشار دادن مکرر دکمهD  را انتخاب کرده و سپس دکمه  موردنظرشماره ریموتC  را

 از حافظه پاک شود. موردنظرتا ریموت  فشار دهید

Erase All  کند.های موجود در حافظه را پاک میتمامی ریموت 

 Yes ها پاک شوندهمه ریموت 

 No هالغو پاک کردن ریموت 

  Defaultمنوی 

 توضیحات Defaultزیر منوی 

2 Leaf No Lock دو لنگه بدون قفل فرض کارخانه جهت دربتنظیمات پیشبه  تنظیمات مرکز کنترل بازگشت 

2 Leaf With Lock دو لنگه با قفل فرض کارخانه جهت دربتنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش بازگشت 

1 Leaf No Lock تک لنگه بدون قفل فرض کارخانه جهت دربتنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش بازگشت 

1 Leaf With Lock تک لنگه با قفل فرض کارخانه جهت دربتنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش بازگشت 

Sliding ریلی فرض کارخانه جهت دربتنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش بازگشت 
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5. Seq Program  ترتیبی(توان از دو روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیکریزی زمان عملکرد مدار کنترل می: جهت برنامه( 

 استفاده کرد. 

 :به موارد زیر توجه داشته باشید یزیربرنامهجهت انجام  

  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 اتوماتیک:برنامه

  باز قرار دهید.درب را در حالت نیمه اتوماتیک، ریزیبرای انجام برنامه

 را فعال نموده و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید. سوئیچ و حسگر تشخیص مانعمربوط به لیمیتمنوهای 

 ریزی اتوماتیک پایان کورس باز و بسته شدن درب به سه روش زیر قابل تشخیص و تنظیم است:در برنامهنکته: 

 بسته شدن کورس باز یا سوئیچرسیدن به لیمیت -1

 تشخیص مانع بوسیله حسگر تشخیص مانع -2

 توسط ریموت Startپالس  ارسال -2

 موتور(: دو) دولنگهیزی اتوماتیک ربرنامه

 نشان داده شود. Seq Programرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه .1

را فشار دهید تا مرکز کنترل  Cسپس دکمه  نشان داده شود. Leaf Automatic 2را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه  .2

 ریزی اتوماتیک شود.وارد فاز برنامه

 1 را نشان داده و درب M1 Openingبا ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر  Startیک پالس  .2

(M1 ) کندشدن می بازشروع به برای چند ثانیه.  

درب  سپس .ه شوددازمانیکه انتهای مسیر بازشو تشخیص دکه کند تا زمانیمی ( شروع به بسته شدنM2درب لنگه دوم ) .4

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

 د.نتشخیص دهرا د تا زمانیکه انتهای مسیر بازشو نشوبه صورت اتوماتیک باز می ها، دربهر دو درب پس از بسته شدن .5

د شد و اطالعات زمانی مربوط به تنظیمات درب نبه صورت اتوماتیک بسته خواه ها، درببازشو درببا تشخیص پایان مسیر  .6

 د شد.نذخیره خواه

شو لنگه اول جهت تعین کورس بسته Aکنید، دکمه که جهت تنظیم کورس بسته شدن از ریموت استفاده میدر صورتیتوجه: 

 باشد.( می2لنگه دوم )موتور شوجهت تعین کورس باز و بسته B( و دکمه 1)موتور

  Seq Programمنوی 

 توضیحات Seq Program  زیر منوی 

2 Leaf Automatic زمان عملکرد دو موتور )دو لنگه( مرکز کنترل یکاتوماتتمام یزیربرنامه 

1 Leaf Automatic یک زمان عملکرد تک موتور )تک لنگه( مرکز کنترلاتوماتتمامیزی ربرنامه 

2 Leaf Manual یزی نیمه اتوماتیک زمان عملکرد دو موتور )دو لنگه( مرکز کنترلربرنامه 

1 Leaf Manual نیمه اتوماتیک زمان عملکرد تک موتور )تک لنگه( مرکز کنترلیزی  ربرنامه 
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 شوددرب لنگه اول چند ثانیه باز می

 
 ،دوم تا تشخیص انتهای مسیر لنگه درب

  شودبسته می
 ،درب لنگه اول تا تشخیص انتهای مسیر

 شودبسته می
 

انتهای مسیر  تشخیص هر دو لنگه درب تا

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

  .کنندشو شروع به بسته شدن میبسته

 یزی اتوماتیک تک لنگه )تک موتور(:ربرنامه

 نشان داده شود. Seq Programرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه .1

را فشار دهید تا مرکز کنترل  Cسپس دکمه  نشان داده شود. Leaf Automatic 1را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه  .2

 ریزی اتوماتیک شود.وارد فاز برنامه

را نشان داده و درب شروع به  Closingبا ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر  Startیک پالس  .2

 .شود داده تشخیصپایان کورس بسته شدن  تا کندبسته شدن می

 انتهای مسیر بازشو را تشخیص دهد.مرکز کنترل شود تا زمانیکه پس از بسته شدن، درب به صورت اتوماتیک باز می .4

عات زمانی مربوط به تنظیمات درب با تشخیص پایان مسیر بازشو درب، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و اطال .5

 د شد.نذخیره خواه

 

درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو، 

  کند شروع به بسته شدن می
درب تا تشخیص انتهای مسیر باز شو، 

  کند شروع به باز شدن می
درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو، 

  کند می شروع به بسته شدن

 

 :)ترتیبی(برنامه ریزی نیمه اتوماتیک

 ریزی نیمه اتوماتیک، درب را در حالت بسته قرار دهید. برای انجام برنامه

 )دو موتور(: دو لنگه نیمه اتوماتیکریزی برنامه

 نشان داده شود Seq Programرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه  .1

و ارسال  Cتوسط دکمه  گزینهاین انتخاب  با نشان داده شود. Leaf Manual 2را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه  .2

 را نشان خواهد داد. Opening Timesنمایشگر  ،Startپالس 

کند و ( شروع به کار میM1با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک ) Startیک پالس  .2

 کند.درب شروع به باز شدن میلنگه اول را نشان داده و   M1 Openingنمایشگر
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با سرعت آهسته  1دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  12که درب یوقت .4

 دهند.را نشان می M1 Open Dec حرکت کرده و نمایشگر 

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

 دهد. را نشان می M2 Openingکند و نمایشگر کامل شده و لنگه دوم بالفاصله شروع به کار می

چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه دوم با  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  12وقتی که لنگه دوم درب  .6

  دهند.را نشان می M2 Open Dec سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر

پنجم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن لنگه  Startثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4بعد از آنکه لنگه دوم کامال باز شد،  .7

را  Closing Timesو نمایشگر  ن شدهشدهیافت تنظیمات مربوط به سیکل بستمرکز کنترل آماده در دوم کامل شده و

 د.داخواهد  نشان

 را نشان خواهد داد. M2 Closingسیکل بسته شدن درب آغاز شده و نمایشگر با اعمال پالس بعدی  .1

را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته  بعدی Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  12که درب یوقت .1

دهد، بسته شدن لنگه دوم کامل شده و لنگه اول بالفاصله شروع را نشان میM2 Close Dec حرکت کرده و نمایشگر 

 را نشان خواهد داد.  M1 Closingکند و نمایشگر به کار می

با  اولبعدی را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه  Start درصد راه خود را طی کرد، پالس 12درب  اولوقتی که لنگه  .12

 دهند.را نشان می M1 Close Dec سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر

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

 .گرددیبرمرتیبی خارج و به حالت کار عادی ریزی تکرده و از منوی برنامه

 یزی نیمه اتوماتیک تک لنگه )تک موتور(:ربرنامه

 نشان داده شود. Seq Programرا چند بار فشار دهید تا منوی   Aدکمه .1

و ارسال پالس  Cتوسط دکمه  با این انتخاب گزینه نشان داده شود. Leaf Manual 1را فشار دهید تا زیر منوی  Bدکمه  .2

Start،  نمایشگرOpening Times .را نشان خواهد داد 

کند و نمایشگر ( شروع به کار میM1با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک ) Startیک پالس  .2

M1 Opening کند.را نشان داده و درب شروع به باز شدن می 

دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  12که درب یوقت .4

 دهند.را نشان می M1 Open Decکرده و نمایشگر 

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

 شود.ریزی بسته شدن درب میآماده دریافت برنامه  Closing Timeنمایشگرها با نشان دادن

را نشان  M1 Closingچهارم به مرکز کنترل، محاسبه زمان بسته شدن درب شروع شده و نمایشگر  Startبا ارسال پالس  .6

 خواهد داد.

پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  12که درب یوقت .7

 دهند. را نشان می M1 Close Dec کرده و نمایشگر 

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

 گردد.یبرمو به حالت کار عادی  ریزی ترتیبی خارجکرده و از منوی برنامه
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6.   Counter :با چند بار فشار دادن دکمهA    و رسیدن به منویCounter  دکمهB  .را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید 

7. Language : این مرکز کنترل از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند. برای انتخاب نوع زبان دکمهA  را چندین

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

 زبان انگلیسیانتخاب :  Dدکمه        انتخاب زبان فارسی : Cدکمه 

 

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

 تعریف پسورد جدید:

  کلیدA  را چندین بار فشار دهید تا منویPasscode .نشان داده شود 

  کلیدB .را فشار داده تا وارد منو شوید 

  کلید  فشار دادنباC دستگاه را وارد شود. موردنظررمز  بایستیم 

  و ذخیره شود. ییدشدهتأسپس رمز جدید را تکرار کنید تا رمز 

 جهت تغیر پسورد مراحل فوق را تکرار کنید.توجه: 

 به عدد نمایش داده شده یک واحد اضافه خواهد شد. Bاستفاده نمایید. با هربار فشردن دکمه  Bبرای وارد کردن رمز از دکمه 

 

  Counterمنوی 

 توضیحات Counterزیر منوهای 

Total Cycle دهدرا نمایش می برای باز شدن کامل درب تعداد کل کارکرد سیستم. 

Service Cycle 

توان طبق عدد یک شمارنده نزولی جهت تعداد دفعات باز/ بسته شدن درب قبل از نیاز به سرویس بعدی است که می

ن زیزی کرد. واحد کنترل تقاضای سرویس را در هنگام باز شدن درب از طریق یک چشمکربرنامهدلخواه این گزینه را 

 دهد.ای اضافی نشان میثانیه 5

  Languageمنوی 

 توضیحات یرمجموعهز Languageزیر منوی 

Select Language  تنظیم زبان مرکز کنترل 

 
Persian .زبان فارسی انتخاب خواهد شد 

English .زبان انگلیسی انتخاب خواهد شد 

  Passcodeمنوی 

 پیش فرض توضیحات یرمجموعهز Passcodeزیر منوی 

Passcode   تنظیم پسورد ورود به منو سیستم 

Disable 
 Enable این قابلیت فعال است 

 Disable  است یرفعالغاین قابلیت 


