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 ای بتادستگاه کنترل از راه دور حرفه

 ACولت  222درب باز کن 

 
 

 :های درب باز کنویژگی

  ولت 222تغذیه ورودی 

  ولت 222خروجی 

  ولت  222قابل استفاده برای انواع موتورهای درب باز کن بازوییAC 

 دارای عملکرد دو سرعته 

  برنامه ریزی مدار کنترل به صورت تمام دیجیتال به همراه نمایشگرLCD 

 درب تتشخیص مانع در هنگام برخورد با مانع و عکس شدن اتوماتیک جهت حرک 

  قابلیت انتخاب ریموت لرنینگ یا هاپینگ جهت کنترل مدار 

 )قابلیت انتخاب زبان دستگاه )فارسی و انگلیسی 

 

 مشخصه فنی

  V222 تغذیه ورودی

 6A فیوز تغذیه ورودی مدار کنترل

 3A فیوز موتورها

 A 1.8 جریان مصرفی

 W 280 توان مصرفی

 uF 8 خازن مورد نیاز

 C̊   150 حد محافظت دمایی

 N 2800 حداکثر کشش

 IP IP 44استاندارد 

 to +50    ̊C 20- محدوده دمایی مجاز

 

 

 

 



 

 

 

CON1 ولت 222برق اصلی  ورودی   CON2  ولت 222خروجی فالشر  
 

CON3  2خروجی موتور   CON4  1خروجی موتور  
 

CON5 خروجی قفل برقی 
 

CON6 

+12V  ولت فتوسل 12تغذیه   

CON7 

+12V  ولت لوازم جانبی 12تغذیه  

GND GND تغذیه فتوسل   COM مشترک کلید تحریک دست 

COM مشترک گیرنده چشمی فتوسل CAR روترمینال اتصال کلید دستی ماشین  

NC 
( RXترمینال اتصال گیرنده )

 چشمی
PED 

رو ترمینال اتصال کلید دستی عابر  

 



 

 ها به مرکزاتصال موتور

باشند، که جک راست به لنگه سمت راست درب و جک چپ به به صورت راست و چپ می MPC TITAN 400های مدل جک

بندی دو موتور مطابق شکل نامگذاری کنیم، سیم M2را  چپ و موتور M1شود. اگر موتور راست را میلنگه سمت چپ درب متصل 

 باشد.می

و بازوی جک به طرف چپ باز شود این  پایینای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به اگر موتور را به گونه :(M1) موتور چپ

که  ای از دربباشد. این موتور باید روی لنگهمی زیر ها مطابق شکلبه ترمینال بندی آنشود که سیمموتور، موتور چپ نامیده می

  شود نصب گردد.ابتدا باز می

 ینا و بازوی جک به طرف راست باز شود پایینموتور جک رو به  مدگیآای قرار دهید که براگر موتور را به گونه(: M2) موتور راست

 باشد.می زیرها مطابق شکل بندی آن به ترمینالسیم شود، کهموتور، موتور راست نامیده می

 

 : موتور سمت راست اول باز می شود. 1حالت 

 

 

 

 

 

 

 .: موتور سمت چپ  اول باز می شود 2حالت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نحوهاتصاالت لوازم جانبی

 کنترل به مرکز الکترونیک( )چشمها اتصال فتوسل

د و شونها باز میب، با دیدن مانع بالفاصله در هابدر ه شدنبستد. در این مد در هنگام شوبندی مد بسته سیم می تواند در فتوسل

 توقف ندارند.

 باشد.ولت می ۲۱ها توجه:  الزم به ذکر است ولتاژ تغذیه چشمی

   در مد بسته )برگشت به حالت اولیه(: بندی چشمیسیم

 

 

 

  

 

 .را به هم جامپر کنید  COMو IR1های در صورت استفاده نکردن چشمی در مد بسته ترمینال توجه:

 طریقه بستن کلید سلکتور به مرکز

 گردد.مانند شکل زیر نصب   COMو  CARهای های سلکتور باید به پایهسیم

 دباشد و چنانچه بخواهیای میفقط جهت فرمان در مد دو لنگه زیرکلید سلکتور شکل  توجه:

 بندی نمایید.سیم COMو  PEDباید یک کلید سلکتور کانکتور  ،رو( استفاده کنید)پیاده ایلنگهاز مد تک 

CAR: دو لنگه 

PED: عابررو 

 

 فالشر به مرکزطریقه بستن المپ 

 وات (  ۰۲ولت/ ۱۱۲)یک المپ های المپ چشمک زن سیم

  .شودوصل می  LAMP 220V مطابق شکل زیر به کانکتور المپ

 

 

 کانکتور چشمی

 تغذیه + چشمی فرستنده و گیرنده 12+

GND  چشمی فرستنده و گیرنده –تغذیه 

COM سیگنال مشترک چشمی 

IR1 خروجی چشم در مد بسته 
 



 

 نصب قفل برقی

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

 شود. ای از درب نصب شود که اول باز میقفل روی لنگه 

 گیرد.تغذیه و فرمان می E.LOCKقفل برقی از طریق کانکتور 
 

 

 Lockتغییر کند و پارامتر Yesبه   Reversing StrokeوElectro Lock های برای استفاده از قفل برقی الزم است که پارامتر

Pulse Time   های مربوط به آن در پایان هر ارامترتنظیم گردد. الزم به توضیح است که در صورت استفاده از قفل برقی تغییر پ

دوباره برای مدت زمان مربوط به  ۲ها ، موتوربسته شدن کامل درب ها وها درست بعد از کاهش یافتن سرعت موتوربار کارکرد جک

برای بستن  هادهد. در حقیقت این کار جهت فشار نهایی به درببه کار با سرعت ماکزیمم ادامه می  Lock Pulse Time پارامتر

 باشد.برقی میقفل

 ریزی آنمرکز کنترل و برنامه

 مشخصات مرکز:

 های دو لنگهبا قابلیت نمایش به دو زبان فارسی / انگلیسی قابل نصب روی درب Control Unit 7006-Gمرکز کنترل چند کاره 

ریزی ها را بنابر نیاز برنامهنحوه عملکرد جکهای مدت زمان، قدرت و توان پارامترمی D,C,B,Aباشد. با چهاردکمه تک لنگه می

وند. ربه ترتیب جهت زیاد کردن و کم کردن یا برای تایید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار می Dو  Cو دکمه نمود. د

 دهند.می ها را نشانها و مقادیر پارامترهای خطا ، پارامترباشد که پیغاممی LCDاین مرکز دارای یک نمایشگر 

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

 شود.گزینه داخلی نمایش داده می 5ها ، که با هر بار فشار دادن یکی از : دکمه تعویض کلی منو Aدکمه

 "حالت عادی    " .1

 "پارامترها    " .2

 "ریموت کنترل    " .3

 "تنظیمات کارخانه    " .4

 "برنامه ریزی ترتیبی    " .5

 "شمارنده عملکرد    " .6

 "زبان    " .7

 "رمز    " .8

ین حالت مرکز آماده دریافت دهد و در احالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می :"حالت عادی   " .1

به طور اتوماتیک روی این  ای فشرده نشود، دستگاههای دیگری هم باشید و تا مدتی که هیچ دکمهباشد. اگر در منومیفرمان 

 گزینه باز خواهد گشت.

رمز  Bرا فشار دهید، کاربر می بایست رمز ورود به منوی برنامه را وارد کند. با دکمه  Aبرای ورود به منوی برنامه ابتدا دکمه توجه: 

شود. رمز پیش فرض مرکز کنترل چهار رقمی را وارد کنید. در صورت صحیح بودن رمز، دسترسی به منوی دستگاه امکان پذیر می

 می باشد.  1111



 
 

باشد )جهت رفتن به زیر منوی پارامترها پس از فشردن زیر منو می 21ها دارای منوی اصلی تغییر متغیر :" پارامترها "منوی .2

نام یکی از زیر منوها و مقدار  Bرا فشار دهید (. با هر بار فشردن دکمه  B دکمه   "پارامترها    "و رسیدن به منوی  Aدکمه 

جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن  D( و از دکمه  YESجهت افزایش مقدار یا تایید )  Cشود. از دکمه آن نمایش داده می

 استفاده کنید. (No)موضوع 

 

 زیر منوی پارامترها
Parameters 

 تنظیم کارخانه محدوده عملکرد توضیحات

  1زمان عملکرد موتور 
M1 Working Time 

 زمان کار موتور با سرعت اولیه =(  M1)  زمان کار کلی موتور یک

(n1) + (زمان کار موتور با سرعت کاهش یافتهr1 .است ) 
0 - 99 21 

  2زمان عملکرد موتور 
M2 Working Time 

زمان کار موتور با سرعت اولیه  =( M2زمان کار کلی موتور دو )

(n2)+ (زمان کار موتور با سرعت کاهش یافتهr2.است )  
0 - 99 21 

  1زمان آهسته موتور 
M1 Dec Time 

 0 – (n1-2) 7 ( r1) کند.( را تعیین میM1مدت زمان سرعت آهسته موتور یک )

  2زمان آهسته موتور 
M2 Dec Time 

 0 – (n2-2) 7 ( r2) کند.( را تعیین میM2مدت زمان سرعت آهسته موتور دو )

  1قدرت موتور 
M1 Torque 

 14 19 - 8 کند.( در حین سرعت اولیه موتور را تعیین میM1توان موتور یک )

  2قدرت موتور 
M2 Torque 

 14 19 - 8 کند.( در حین سرعت اولیه موتور را تعیین میM2) دوتوان موتور 

  قدرت آهسته موتورها
M Dec Torque 

 19 19 - 10 کند.سرعت آهسته را تعیین میتوان موتورها در حین 

 تاخیر بسته شدن
M Closing Delay 

ته بس هنگام اختالف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو

 ها()بسته شدن درب .هاشدن جک
0 – n2 3 

 تاخیر باز  شدن
M Opening Delay 

 باز شدن هنگاماختالف زمانی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو 

 ها () باز شدن درب.هاشدن جک
0 – ( n1-r1 ) 3 

 زمان عابررو
Pedestrian Time 

 7 ( n1-r1 ) – 0 باشد.می زمان الزم جهت باز شدن یک لنگه درب مخصوص عابررو

 بسته شدن اتوماتیک
Auto Close Delay 

ها قبل از بسته شدن اتوماتیک، زمان الزم جهت باز ماندن درب

 ریزی شده باشد.مرکز در مد تمام اتوماتیک برنامه زمانی که
0 – 99 40 

 بسته شدن سریع
Fast Close Delay 

 بعد از عبور از جلوی چشمی ، با گذشت زمان تعیین شده

 ها سریع بسته خواهند شد.درب
0 – ( n1-r1 ) 5 

 فرمان حین باز شدن
Multi Occupation 

بودن، در هنگاه باز شدن دربها هیچ فرمانی )توقف(  NOدر صورت 

 .شودپذیرفته نمی
Yes / No Yes 

 دربها همیشه بسته
Close Anyway 

با فعال شدن در صورتی که دربها به صوت اتفاقی توقف شده 

دقیقه یک فرمان بسته  42باشند، مرکز کنترل بعد از گذشت 

 .کندشدن به دربها ارسال می
Yes / No No 

 مد اسباب کشی
Moving Mode 

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

Yes / No No 

 



 

 

 زیر منوی پارامترها
Parameters 

 تنظیم کارخانه محدوده عملکرد توضیحات

 مد فالشر
Blinking 

زن  بودن :هنگام عملکرد موتورها چراغ چشمک Yesدر صورت 

 از طرف برد کنترل چشمک میزند.

به  220Vبودن: هنگام عملکرد موتورها یک برق  NOدر صورت 

 شود.زن ارسال میجراغ چشمک

Yes / No Yes 

 هشدار اولیه
Pre Blink 

 3صورت فعال شدن، مرکز کنترل قبل از عملکرد موتورها،  در

ثانیه شروع به زدن فالشر کرده و سپس موتورها شروع به 

حرکت می کند. با غیر فعال شدن هشدار اولیه، موتورها بالفاصله 

 شروع به حرکت خواهند کرد.

Yes / No No 

 قفل برقی
Electro Lock 

به ی قفل برقکی است و در زمان استفاده از یمربوط به قفل الکتر

 تا پالس قفل برقی فعال شود. شود.تنظیم می Yesصورت 
Yes / No No 

 فشار معکوس قفل
Reverse Stroke 

ا هباز شدن درب هنگاماگر از قفل برقی استفاده شود با تنظیم 

شود تا ( اعمال می M1یک لحظه فشار معکوس به موتور یک ) 

 ر عمل کند.ترراحتقفل برقی 
Yes / No No 

 فشار نهایی قفل
Lock Pulse Time 

زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتورهاست که به درب 

 شود که خوب درب بسته شود.( وارد می M1حاوی قفل برقی ) 

 غیر فعال
1 = 0.5 sec 
2 = 1.0 sec 

0 

 تک لنگه
Only One Motor 

اندازی یک موتور استفاده بخواهید جهت راهوقتی از مرکز کنترل 

 تنظیم شود. Yesنمائید باید به صورت 
Yes / No No 

 زمان کنترل جریان
OBS Time 

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

 کند.فعال شدن انکودر را تنظیم می

 1Sec , 30 = 3Sec = 10 , انکودر غیر فعال = 0

0 – 30 10 

 کالیبره جریان موتور

 موتورها
OBS M1 Calibrate 

-برای کالیبره کردن سیستم انکودر و تشخیص مانع با برخورد می

با مقدار  MLCتوان مقدار آن را تغییر داد. برای جکهای مدل 

کالیبره گردیده است. برای درست عمل کردن سیستم  35%

موتورها بدست آورد. به توان مقدار مناسب را برای انواع انکودر می

( تعیین شده باشد 19طور مثال اگر توان موتورها حد ماکزیمم )

تعیین شده باشد  10و اگر توان موتورها   %20درصد کالیبره

 مناسب است. %50درصد کالیبره 

20 - 60 35 

 کالیبره جریان موتور

 موتورها
 OBS M2 Calibrate 

 ذخیره
Save 

م ماند که برق سیستبرد تا زمانی باقی میهمه تغییرات در حافظه 

 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

Yes / No No 

 

 

 

 



 

های بتا استفاده می شود. این مرکز کنترل قابلیت و پاک کردن ریموت شناساییجهت تنظیم و  : "  ریموت کنترل  "منوی  .3

  "و رسیدن به منوی   Aتنظیم و عملکرد با ریموت هاپینگ کد بتا یا ریموت لرنینگ بتا را دارد. با چند بار فشار دادن دکمه 

 را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. Bدکمه  "ریموت کنترل  

 مرکز کنترل فشرده شود. Dمرکز کنترل و جهت انتخاب نوع هاپینگ دکمه  Cخاب ریموت نوع لرنینگ دکمه جهت انتتوجه: 

 

 زیر منوی ریموت کنترل
Remote 

 توضیحات

 نوع ریموت
Remote Type 

 لرنینگ : عملکرد با ریموت لرنینگ بتا

 هاپینگ : عملکرد با ریموت هاپینگ بتا

 ریموت جدید ماشین رو
New Remote Car 

 هر کدام از دکمه های ریموت را میتوان به دلخواه برای عملکرد باز شوی کامل تعریف کرد.

 ریموت جدید عابررو
New Remote RED 

 هر کدام از دکمه های ریموت را میتوان به دلخواه برای عملکرد عابررو تعریف کرد.

 حذف همه ریموتها
Erase All 

 پاک می کندتمامی ریموتهای موجود در حافظه را 

 انتخابی ریموت حذف
Erase One By One 

 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   Bو رسیدن به منوی  دکمه  Aبا چند بار فشار دادن دکمه  :(Default) "  تنظیمات کارخانه  "منوی  .4

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

ها به صورت ترتیبی و با نگاه ریزی جک یا جکاین منو جهت برنامه :(Seq Prigram) "  برنامه ریزی ترتیبی  "منوی  .5

 رود:کردن به نحوه کارکرد آنها به کار می

 : (One Motor) ریزی درب تک لنگهبرنامهبرای 

a. دکمهA  نشان داده شود."ترتیبی  ریزی برنامه "را چند بار فشار دهید تا منوی 

b.  کمهB  نشان داده شود. "لنگه  تک "را فشار دهید تا زیر منوی 

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

 کند.را نشان داده و درب شروع به باز شدن می " 1 موتور "نمایشگر 

d.  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  02وقتی که دربStart  دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، درب با سرعت آهسته

 دهند.را نشان می " 1موتور آهسته سرعت "حرکت کرده و نمایشگر 

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

 کند.شروع به محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک درب می "اتوماتیک  شدن بسته "شده و نمایشگرها با نشان دادن 

f.  بعد از مدت زمان مورد نظر پالسStart ز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک متوقف چهارم را به مرک

 کند.شده و درب شروع به بسته شدن می

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

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



 

 :(Two Motor) لنگهریزی درب دو برای برنامه- 

a.  دکمهA  نشان داده شود. "ترتیبی  ریزی برنامه "را چند بار فشار دهید تا منوی 

b.  دکمهB  نشان داده شود.  "لنگه  دو "را فشار دهید تا زیر منوی 

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

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

d.  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  02وقتی که لنگه اول دربStart  دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، لنگه اول با سرعت

 دهند.را نشان می " 1موتور آهسته سرعت "آهسته 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 " 1 موتور "کند و نمایشگر اصله شروع به کار میکامل شده و لنگه دوم بالف

f.  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  02وقتی که لنگه دوم دربStart  چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، لنگه دوم با

 4دوم کامال باز شد ،  دهند. بعد از آنکه لنگهرا نشان می " 2موتور آهسته سرعت "سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر

پنجم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن لنگه دوم کامل شده و مرکز کنترل شروع به  Startثانیه صبر کرده و پالس  5تا 

ششم را به مرکز اعمال کنید، بعد از   Startمحاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک می کند. بعد گذشت زمان مورد نظر پالس 

 کند.ه شدن میآن درب شروع به بست

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

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

 

  Bدکمه "عملکرد  شمارنده "و رسیدن به منوی   Aفشار دادن دکمه با چند بار :(Counter) "  شمارنده عملکرد  "منوی  .6

را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. تعداد دفعات عملکرد کامل درب بازکن نشان داده می شود. عدد نشان داده شده قابل پاک 

 تواند مورد بازرسی و سرویس قرار گیرد.شدن نیست. با تعداد مشخصی کارکرد، سیستم می
 

این مرکز کنترل از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می کند. برای انتخاب نوع زبان  : (Language) "  زبان  "وی من .7

وارد زیر منوی انتخاب زبان می  Bنشان داده شود. با فشار دادن دکمه  "زبان  "را چندین بار فشار دهید تا منوی  Aدکمه 

 شوید.

 :  انتخاب زبان فارسی Cدکمه 

 : انتخاب زبان انگلیسی Dدکمه 

می باشد.  " 1111 "در این منو می توان رمز دستگاه را تغییر داد. رمز پیش فرض دستگاه :  :(Password) "  رمز  "منوی   .8

 برای تغییر رمز دستگاه به ترتیب زیر عمل کنید: 

  دکمهA  نشان داده شود. "رمز  "را چندین بار فشار دهید تا منوی 

  با فشاردادن دکمهB .می بایست رمز قدیم دستگاه وارد شود 

 .سپس رمز جدید را وارد کنید 

 .جهت تایید، رمز جدید را دوباره وارد کنید 

 

 

 



 های تست خودکار و خطای مرکزپیغام

 عادی حالت مد معمولی برای عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل

ه اند کها طوری قرار گرفتهدر مد بسته شدن وجود دارد یا چشم مانعی بین دید چشم متصل شده

 قادر به دیدن همدیگر نیستند.
 است فعال چشمی

 1موتور مانع تشخیص 1تشخیص مانع در اثر برخورد با مانع موتور 

 1موتور مانع تشخیص 2تشخیص مانع در اثر برخورد با مانع موتور 

 شدن باز حال رد باشند.ها در حالت باز شدن میدرب

 شدن بسته حال در باشند.ها در حالت بسته شدن میدرب

 اتوماتیک شدن بسته مرکز کنترل در حال سپری کردن زمان بسته شدن اتوماتیک است.

 

 

 

 

 


