
 بتا کانال 99 موتور 4کرکره برقی  مرکز کنترل

 
 کانال بتا 99 موتور   4های مرکز کنترل ویژگیمشخصات و 

  بتاکانال  99با یک عدد ریموت  انالک 99موتور  2رکز کنترل م عدد 42هی مستقل یا گروکنترل 

 ها در قالب یک گروهای از کرکرهها و یا مجموعهامکان کنترل تکی کرکره 

  های موجود در یک گروهتمامی کرکره زمانهمعملکرد 

 متر در فضای سرپوشیده 35متر در فضای آزاد و  200 برد مرکز کنترل 

  کامالً مستقل صورتبهموتورها  تکتکعملکرد  زمانمدتقابلیت تنظیم و حفظ 

   مجزا از یکدیگر ،موتور 2عملکرد هر 

 عدد 50بتا تا  کانال 99های قابلیت کار با ریموت 

 های ریموت کنترلعملکرد دکمه

 

 

 

 

 

 کد دادن ریموت روش

 : موتورختصاص یک کانال به هر ا .1

 ، فقطشده مشخصبوده و شماره کانال  کنترل ی از موتورهای هر مرکزی برای کنترل یککد دهاین روش 

است  کنترلی موتور مرکز فقط برای کنترل C2کانال  مثال عنوانبهاست.  موتورو فقط برای کنترل همان 

 روی آن کد شده است. C2که 

  ریموت در مد تک کانال قرار "کاهش"و  "افزایش"ی هادکمه زمانهمبا فشردن ،

  را نشان خواهد داد. Cگیرد و نمایشگر حرف یم

  انتخاب کنید. اختصاص داده شود موتور کرکرهخواهید به یمرا که  موردنظرتانشماره کانال 

  دکمهLEARN  ( به صورت متوالی 4تا  1شماره آن موتور ) به تعداد معادل باروی مرکز کنترل را

نیز متناسب با شماره موتور چشمک خواهد زد که نشانگر ورود دستگاه  LEDفشار داده و رها کنید، 

، ابتدا با فشردن 4باشد. به عنوان مثال برای تعریف ریموت موتور به منو بوده و آماده کددهی می

 .بار چشمک خواهد زد  4هر ثانیه LEDمرتبه دکمه لرن  2متوالی 

زمان دو دکمه  فشردن هم

جایی بین دو حالت جهت جابه

 روتوتک کانال )کنترل یک م

کرکره( و گروهی )کنترل 

قرار گرفته  هایوتور کرکرهم

 (در یک گروه

STOP )ایست(   

 افزایش مقدار

UP )باال(    

DOWN )پایین(    

 کاهش مقدار
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  دکمهProg  دهید. نمایشگر ریموت حرف  فشارپشت ریموت کنترل راP 

  د.شویمشده با مرکز کنترل ست یمتنظو ریموت در کانال  دادهرا نشان 

  شودمی دییتألرن شدن ریموت در حافظه با چهار بار چشمک زدن سریع. 

 

 

 کاور پشت ریموت را بردارید. لطفاً، Progجهت دسترسی به دکمه  توجه:

 

 

 

 : هاکرکرهای از اختصاص یک گروه به مجموعه .4

 ، فقطشدهمشخصکرکره در قالب یک گروه بوده و شماره گروه  موتوری برای کنترل چند دهکداین روش 

فقط برای کنترل موتور  A3گروه  مثال عنوانبههمان گروه است.  موتورهای کرکرهو فقط برای کنترل 

 اند.کد شده A3است که در گروه  هایی کرکره

  ریموت در مد گروهی قرار "کاهش"و  "افزایش"ی هادکمه زمانهمبا فشردن ،

  را نشان خواهد داد. Aگیرد و نمایشگر حرف یم

  به آن اختصاص داده  هاکرکرهخواهید یک مجموعه از یمشماره گروهی را که

 شوند را انتخاب کنید.

  دکمهLEARN  ( به صورت 4تا  1به تعداد معادل با شماره موتور مورد نظر )روی مرکز کنترل را

متناسب با شماره موتور چشمک خواهد زد که نشانگر ورود نیز  LED متوالی فشار داده و رها کنید،

 باشد.دستگاه به منو بوده و آماده کددهی می

 

 



  دکمهProg  دهید.  فشارپشت ریموت کنترل را 

 ،حرف روی نمایشگر ریموت P  یمتنظو ریموت در گروه  شدهدادهنشان 

  شود.یمشده در مرکز کنترل ست 

خواهید در که میموتور کرکره هایی از  هرکداممراحل باال را برای  وجه:ت

 گروه موردنظرتان قرار گیرند، تکرار کنید.

از  هرکدامدر صورت قرار دادن چندین کرکره در یک گروه، با ارسال 

 عمل خواهند کرد. باهم زمانهمهای موجود در آن گروه ی باال، ایست و یا پایین تمامی کرکرههافرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم زمان عملکرد موتورها

  فشار داده و رها  بار به صورت متوالی  5 روی مدار کنترل رارا پایین آورده و دکمه لرن  کرکرهابتدا

 .زندیمچشمک  بار 5هرثانیه در  LEDپس از آن  ،کنید

  تا کرکره  (1)برای مثال کانال را فشار دهید  رموردنظریموت مربوط به موتور در این حالت دکمه باال

 برود.کامالً باال 

 2  انی زم کرکره ایست کرده و فاصلهار دهید. را فشتوقف ریموت دکمه ثانیه صبر کرده و سپس  5تا

 .شودیمعملکرد موتور ثبت 

 از موتورها تکرار کنید. هرکداممراحل باال را برای تنظیم زمان عملکرد  

 تذکر:

  استفاده کنید. موتور  هماناز دکمه کانال مربوط به برای تنظیم زمان عملکرد هر یک از موتورها 

  و حتماً از لیمیت سوئیچ نیز  ردیگیمالزم به ذکر است این کار فقط و فقط برای حفاظت موتور انجام

 این کار استفاده گردد. موازاتبه

 

 

 



 پاک کردن کل حافظه

  به صورت متوالی فشار داده و رها کنیدمرتبه  11کلید لرن را. 

  شودیم دییتأپس از رها کردن کلید لرن، پاک شدن کل حافظه با چهار بار چشمک زدن سریع. 

 تذکر: 

 دقیقه 3اتوماتیک به مدت  صورتبهموتور،  2بعد از پاک کردن کل حافظه زمان عملکرد هر یک از 

عملکرد موتورها )برای تغییر دادن زمان عملکرد هر موتور مطابق بخش تنظیم زمان  .شودیم یزیربرنامه

 عمل کنید(.

 نقشه فنی دستگاه

 

 

 


