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 قطعات موجود در هر پکیج    

 تعداد نام تصویر

 2 بازوی الکترومکانیکی 

 1 راهنمای عملکرد 

 2 ریموت کنترل 

 
 2 براکت انتهایی

 
 2 براکت اولیه

 1 ولت 220فالشر  

 1 فتوسل 

 
 1 مرکز کنترل

 3 آچار خالص کن 

 
 2 پین

 2 گیره نگهدارنده پین 

 
 M8 * 60 8وانه ای پیچ است

 ابزارهای مورد نیاز در نصب

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

 سانتیمتر می باشد. 80طول کابل هر بازوی الکترومکانیکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازوی الکترومکانیکی – 0

 فتوسل  – 2

 مرکز کنترل جعبه  – 3

 ولتی  LED 24فالشر  – 4

 کلید سلکتور یا کی پد ) اختیاری ( – 5

 ریموت کنترل – 6

  3*  1.5کابل برق اصلی :  – 7

 2*  1کابل فالشر :  – 8

 2و  1کابل بازوهای  – 9

 2*  0.5یا  4*  0.5ها : کابل فتوسل – 01

 کابل کلید سلکتور – 00

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

 دستورالعمل نصب :

 صدمه جدی گردد. منجربهعدم رعایت این نکات ممکن است  وتوجه : نصب غیر صحیح 

 ت بررسی نماید.ها را از جهت اندازه و نوع مصالح به دققبل از انجام هر کاری نصاب باید محل نصب و درب

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

 توان از این نوع درب بازکن استفاده کرد.های ضعیف و یا ابعاد کوچک نمیدرب برای

 ورد نامناسبی ندارند.ها برخهای متحرک درب هنگام عملکرد اتوماتیک با دیوارهاطمینان حاصل کنید که قسمت

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

تور ها و کلید سلکپس از نصب از صحت تنظیم پارامترهای درب برقی اطمینان پیدا کرده و دقت کنید که فتوسل

 به درستی عمل کنند.

 .کنیدبوط به خالص کن دستی را روی بازوها نصب های راهنما مربرچسب

و فرستنده و گیرنده در دید هم  باشدکامال تخت و تراز  بایستمی نماییدها را روی آن نصب میسطحی که فتوسل

 .باشند

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

 کانیکی  :  مشخصه بازوی الکتروم  .0

 

 

 

 

 

 : های انتهایینصب براکت .2

  مقدارC گیری نمایید.را اندازه 

  اندازهD های انتهایی دارد.بستگی به محل نصب براکت 

  مقدارA  برابر جمع مقادیرC  وD .است 

  اندازهB  با توجه به مقدارA شود.و ماکزیمم زاویه بازشوی هر بازو تعیین می 

)درب با قدرت مناسب و با  نزدیک باشد به دست می آید. Aبه مقدار  Bی که مقدار بهترین عملکرد درب هنگام

 حرکت یکنواخت عمل می کند.(
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 را جهت انتخاب مکان نصب براکت انتهایی پیدا کنید. Bو  Aرجوع کرده و مقادیر  فوق نموداربه   .3

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

( را محکم نمایید. سپس مطابق Bهای مناسب )( سوراخ کرده و پیچAاید )ای را که عالمت گذاری کردهچهار نقطه

 با مهره و واشر ببندید. ،ها قرار دادهبراکت انتهایی را روی آن زیرشکل 

 

 

 

 

 

 

 سپس محکم نمایید. ،ال تراز کردهکام زیرابتدا براکت انتهایی را که شل بسته شده است. طبق شکل   .4
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تر نصب متر پایینمیلی 38متری از براکت انتهایی و سانتی 73براکت اولیه را در فاصله مطابق شکل زیر،  .5

 کنید.

 متر () ابعاد : میلی 

 

 

 

نیکی اسپس بازوی الکترومک ،براکت اولیه را توسط گیره به درب محکم کنید سمت راست،ابتدا مطابق شکل   .6

بازو را در  ی آن )که از پایین قابل مشاهده است( را در براکت اولیه قرار دهید.یرا بلند کرده و فلنج جلو

 .همین ارتفاع نگاه داشته به عقب بکشید تا درب باز شده و نگه دارنده انتهای بازو به براکت انتهایی برسد

پین آن  ،متصل کرده و توسط گیره نگه دارنده بازو و براکت را به یکدیگر ،توسط پین سمت چپبق شکل اطم

 را محکم کنید.

 

 

 

 

 

 به براکت اولیه محکم نمایید. Cو واشر  Dتوسط پیچ  ذیلی بازو را طبق شکل قسمت جلوی  .7

 

 

 

 

 

 مراجعه کنید. ( ،توسط آچار خالص کن بازو را خالص کنید ) به قسمت خالص کن .8

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

محکم  Gرا کامال نزدیک به فلنج  Eسپس استوپر  ،درب را کامال ببندید ،را شل کرده Fو  Eاستوپرهای  .01

  .محکم نمایید Gرا کامال نزدیک به فلنج  Fدرب را تا محل مورد نیاز باز کرده سپس استوپر  نمایید.
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 مناسب در جای خود محکم کنید.های براکت اولیه را با جوشکاری یا توسط پیچ .00

 .مراجعه کنید( ،بازوها را توسط آچار خالص کن از حالت خالص خارج نمایید )به قسمت خالص کن .02

 خالص کن                   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

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

درجه در جهت خالف  عقربه 180کن را مطابق شکل فوق درگیر کردن ) از حالت خالص خارج کردن ( : آچار خالص

 های ساعت بچرخانید.

 : نصب جعبه مرکز کنترل

 ابعاد جعبه مرکز کنترل  .0

 

 

 

 

 

 

 

 متری از سطح زمین نصب نمایید.  0.7کنترل را در ارتفاع جعبه مرکز  .2
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 های مرکز کنترلنقشه فنی و ترمینال

 

 های ورودی / خروجیترمینال

 

 

 

CON1 
 1های موتور سوئیچورودی لیمیت

 

 

CON5  2 موتورترمینال خروجی 

 1 موتورترمینال خروجی  CON6 2های موتور سوئیچورودی لیمیت

CON2 

CAR 
شستی تحریک دست درب دو 

 لنگه )ماشین رو(

CON7 220 ترمینال اتصال المپ فالشرv   

CON8  220ترمینال ورودی تغذیهv برق شهر 

PED 
شستی تحریک دست درب 

 تک لنگه )عابر رو(

CON9  ولت 24ترمینال ورودی باتری 

 دکمه انتخاب منوی اصلی A دیکل

CON3 

+B  و-Bنده و گیرنده : تغذیه فرست

 چشمی فتوسل

 هادکمه انتخاب زیر منو B دیکل

 پارامترها (Yes)افزایش یا تایید کردن  C دیکل

IR  وCOM : خروجی گیرنده چشمی

 فتوسل

 پارامترها (No)کاهش یا منتفی کردن  D دیکل

 
CON4  یبرققفلخروجی 
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 اتصاالت لوازم جانبی

 کنترل رونیک( به مرکزالکت )چشم اتصال فتوسل

ها، با دیدن مانع بدر ه شدنبست هنگام در در این مد،بندی شود. مد بسته سیم رد تواندیم فتوسل

 شوند و توقف ندارند.ها باز میببالفاصله در

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

 
 

 

 

 

 

 

 

. اندشدهبه هم اتصال کوتاه  GNDو  IRهای است و ترمینال شدهگرفتهدر نظر  رفعالیغعملکرد فتوسل 

ل صها را به مرکز کنترل وو طبق شکل فتوسل ردهاز فتوسل ، جامپر را خارج کتمایل به استفاده  درصورت

 کنید.

  توجه:

 ولت 24ها الزم به ذکر است ولتاژ تغذیه چشمی AC           .است 

 ها در زمان قطع برق، ترمینال تغذیه در صورت استفاده از باتری پشتیبان، جهت عملکرد صحیح چشمی

                                    وصل گردد.                       -B( به -و ترمینال تغذیه منفی ) +Bمثبت چشمی )+( به ترمینال 

 هادربو فاصله افقی فتوسل از  کردهنصبمتری از سطح زمین سانتی 40ها را باید در ارتفاع فتوسل 

 5بیشتر شود. فرستنده و گیرنده باید در یک سطح تراز با حداکثر انحراف  متریسانت 15نباید از 

                                     درجه قرار داشته باشند.                  

 کلید سلکتور  نحوه اتصال

رو و عابر رو، به نحوه  درصورت نیاز به استفاده از شستی تحریک دست برای کنترل درب در دو حالت ماشین

   اتصال شستی طبق عکس زیر توجه نمایید.

 

                                

           

                                                                  

 

 

 هاکانکتور چشمی

B+ گیرنده تغذیه + چشمی فرستنده و 

B-  چشمی فرستنده و گیرنده –تغذیه 

COM com چشمی 

IR خروجی چشمی 

روماشین رو عابر   
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  فالشر نحوه اتصال

 .نمایید وصل LAMP  220Vمطابق شکل به کانکتوررا  (ولت 220 المپ عدد یکهای المپ )سیم

 
 
 
 

 

 

 یبرققفلنصب 

ر دشود که میصب ای از درب نروی لنگه ی باید توجه داشته باشید، قفلبرققفلاز در صورت نیاز به استفاده 

 کند.کورس بازشو درب ابتدا باز شده و حرکت می

 گیرد.و فرمان می شده تغذیه E.LOCKی از طریق کانکتور برققفل

 

   "Lock Pulse Time"تغییر کند و پارامتر Yesبه  "Electro Lock" بایست پارامتری میبرققفلبرای استفاده از 

 تنظیم گردد. 

یک فشار  قبل از شروع به بازشدن، درب Yesبه  "Electro Lock"که با تغییر پارامتر الزم به توضیح است 

 تر باز شود.ی راحتبرققفلکند تا معکوس ایجاد می

 ها وموتور حرکت درست بعد از کاهش یافتن سرعتشو، در کورس بسته ،یبرققفلدر صورت استفاده از  

به کار با   ،"Lock Pulse Time" پارامتر تنظیم شده در زمانمدته با توجه ب 1ها، موتور بسته شدن کامل درب

ها برای بسته شدن بهتر درب فشار نهایی به دهد. در حقیقت این کار جهت ایجادسرعت ماکزیمم ادامه می

 .استبرقی قفل
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 ریزی آنمرکز کنترل و برنامه

، قدرت و زمانمدتهای توان پارامترمی Dو  A ،B ،C هچهار دکمتمام دیجیتال بوده و با  صورتبهمرکز کنترل 

به ترتیب جهت زیاد کردن و کم کردن یا  Dو  Cو دکمه ریزی نمود. دبرنامه ،ها را بنابر نیازنحوه عملکرد جک

باشد می LCDروند. این مرکز دارای یک نمایشگر برای تایید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار می

 دهند.را نشان می هاآنها و مقادیر های خطا، پارامترغامکه پی

 هرکدامها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد ها، پارامترتعریف منو

 شود.نمایش داده می زیرمنوی موجود 5یکی از  ،که با هر بار فشار دادن ها: دکمه تعویض کلی منوA دکمه

0. STANDBY 

2. PARAMETERS 

3. RADIO 

4. DEFAULT 

5. SEQ PROGRAMING 

6. OPERATION COUNT 

 STANDBY-1در این حالت مرکز آماده دریافت  .دهدکارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می : حالت

اتوماتیک  طوربهای فشرده نشود، دستگاه های دیگری هم باشید و تا مدتی هیچ دکمهاگر در منو باشد.فرمان می

 گشت. بازخواهدروی این گزینه 

 انجام تنظیمات و برنامه ریزی مرکز کنترل – PARAMETERS منوی -2

پس از  های این گزینهباشد )جهت  رفتن به زیر منوزیر منو می 26دارای  ست کههامنوی اصلی تغییر متغیر

نام  Bبا هر بار فشردن دکمه  .(را فشار دهیدB دکمه  ،PARAMETERS و رسیدن به منوی Aفشردن دکمه 

از دکمه  ( وYES) دییتاجهت افزایش مقدار یا  Cشود. از دکمه می یکی از زیر منوها و مقدار آن نمایش داده

D  جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع(No) .استفاده کنید 
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تنظیمات 

 کارخانه

محدوده 

 عملکرد
 توضیحات

 زیر منوی

PARAMETERS 

18 0 - 99 
 هیزمان کار موتور با سرعت اول -( M1) کزمان کار کلی موتور ی

(n1 )+  آهسته زمان کار موتور با سرعت(r1 ) 
M1 Working Time 

18 0 - 99 
 هیزمان کار موتور با سرعت اول -( M2زمان کار کلی موتور دو )

(n2 )+  آهسته زمان کار موتور با سرعت(r2) 
M2 Working Time 

5 0 - (n1-2) زمان سرعت آهسته مدت(r1)  موتور یک(M1) M1 Slow Time 

5 0 - (n2-2) مدت( زمان سرعت آهستهr2)  دوموتور (M2) M2 Slow Time 

 M1 Fast Speed (M1( موتور یک )n1)عملکرد عادی  سرعت 20 - 1 20

 M2 Fast Speed (M2) دو( موتور n2)عملکرد عادی  سرعت 20 - 1 20

 M1 Slow Speed (M1)یک  موتورآهسته  سرعت 20 - 1 14

 M2 Slow Speed (M2) موتور دوآهسته  سرعت 20 - 1 14

 M1 Torque ( در سرعت عادیM1قدرت موتور یک ) 1-99 50

 M2 Torque ( در سرعت عادیM2قدرت موتور دو ) 1-99 50

 M1 Slow Torque ( در سرعت آهستهM1قدرت موتور یک ) 10-99 15

 M2 Slow Torque سرعت آهستهدر  (M2)قدرت موتور دو  10-99 15

3 0 - n2 
سته ب ، هنگامبین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو یزمان اختالف

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

3 0 - (n1-r1) 
دن باز ش هنگامبین باز شدن لنگه یک و لنگه دو  یزمان اختالف

 ها()باز شدن درب. هاجک
M Opening Delay 

5 0 - (n1-r1) زمان الزم جهت باز شدن درب مخصوص عابر رو Pedestrians Time 

40 0 – 99 
 ها قبل از بسته شدن اتوماتیکزمان الزم جهت بازماندن درب

 هادرب
Auto Close Delay 

3 3 – 7 
ها ، دربشممدهنییتعبا عبور از مقابل چشمممی، با گذشممت زمان 

 سریع بسته خواهند شد.
Fast Close Delay 

No Yes / No 

باشند بعد از  Stopدر حالت  هادرببودن، اگر  Yesدر صورت 

بسته خواهند شد و در مواقعی که  هادربدقیقه  40گذشت 

اند، به حالت بسته بر خواهند اتفاقی باز شده طوربه هادرب

 گشت.

Close Anyway 
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تنظیمات 

 کارخانه

محدوده 

 عملکرد
 زیر منوی توضیحات

PARAMETERS 

No Yes / No 

بودن: در زمان بسته شدن اتوماتیک، با  Yesدر صورت 

کند و با ارسال ارسال سیگنال ریموت، درب توقف می

 سیگنال بعدی درب بسته خواهد شد.

که زمان بسته شدن اتوماتیک بودن: هنگامی NOدر صورت 

 Autoدر حال سپری شدن است )زمان تنظیم شده در منوی 

Close Delay،) ها شروع به با ارسال سیگنال ریموت، درب

 کنند.بسته شدن می

Moving Mode 

Yes Yes / No 

عملکرد موتورها چراغ فالشر از  هنگام بودن: Yesدر صورت 

طرف برد کنترل چشمک میزند. در نتیجه با استفاده از یک المپ 

220V .فالشر عمل خواهد کرد 

به  220Vیک برق  بودن: هنگام عملکرد موتورها NOدر صورت 

شود و باید از یک المپ فالشر دار زن ارسال میچشمک چراغ

 استفاده نمود.

Blinking 

No Yes / No 

صورتی سال پالس در  شود، برای ار ستفاده  که از قفل برقی ا

 ONمناسممب جهت عملکرد قفل برقی، این گزینه باید در حالت 

 قرار گیرد. 
Electro Lock 

0 

   =0 رفعالیغ
1 = 0.5 sec 

… 
5 = 2.5 sec 

 فشار نهایی

در زمان استفاده از قفل برقی برای بسته شدن کامل درب و 

ای از درب که قفل روی آن نصب قفل، یک فشار نهایی به لنگه

شود. با استفاده از این منو این (، وارد میM1شده است )

 شود.قابلیت غیر فعال یا به زمان دلخواه تنظیم می

Lock Pulse Time 

Yes Yes / No های تک لنگهجهت استفاده برای درب Only One Motor 

10 0 – 20 

هنگام برخورد با  هادربقرار گرفتن  فشارتحت زمانمدت

 مانع و فعال شدن انکودر 

 1Sec ،20=2Sec=10،  =0 رفعالیغانکودر 

OBS Time 

Yes Yes / No  سیستم محافظت حرارتی موتورها Thermal Protect 

Yes Yes / No سیستم تست ایمنی مرکز کنترل Safety Test ER1 

Yes Yes / No 

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

شده روی جهت ذخیره تغییرات انجام .سیستم قطع نشود

را فشار دهید تا رله فالشر دو بار  Cدکمه  Saveپارامتر 

برق، در حافظه ذخیره ع چشمک بزند و تغییرات شما با قط

 شده و باقی بماند.

Save 
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 حذف یا اضافه کردن ریموت – RADIO. منوی 3

برای  Aکد دهی شود، دکمه    Bیا Aبا دکمه  ریموت،اگر  ها است.آنپاک کردن  یا و کد دادن ریموتجهت این منو 

 دکمه و روماشینبرای  Cکد دهی شود، دکمه  Dیا  Cاگر با دکمه  و شودبرای عابررو تنظیم می Bو دکمه  روماشین

D  برای عابررو است. با چند بار فشار دادن دکمهA  و رسیدن به منوی روی مرکز کنترلRADIO دکمه ،B  را فشار

  دهید تا وارد زیر منو شوید.

 شود.ی کد دهتواند به مرکز کنترل عدد ریموت بتا می 121تعداد توجه:  
 

Learn New Remote 

 فه کردن ریموت جدیداضا

 .دیدارنگهبرای اضافه کردن ریموت جدید، کلید ریموت را فشار داده و 

شود، برای ذخیره کردن نشان داده می LCDبر روی  ،ریموت در حافظه شماره

 را فشار دهید. Cدکمه  ،ریموت

Erase All Remotes 
 هاپاک کردن کل ریموت

 را فشار دهید. Cگزینه، دکمه ها بر روی این برای پاک کردن کل ریموت

Erase Remotes One 
By One 

 هاریموت تکتکپاک کردن 

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

دکمه ریموتی که قبالً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و  .0

ریموت  ،Cدکمه  شود، با فشردن، شماره ریموت نشان داده میدیدارنگه

 شود.از حافظه پاک می

سپس  ورا انتخاب کرده  موردنظرشماره ریموت  Dبا فشردن مکرر دکمه  .2

 از حافظه پاک شود. موردنظرتا ریموت  را فشار دهید Cدکمه 
 

  بازگشت به تنظیمات کارخانه - Defaultمنوی  -4

را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید  Bه دکم ،Defaultو رسیدن به منوی  Aبا چند بار فشار دادن دکمه 

 است(. شدهدادهی در جدول مربوط به پارامترها نشان اکارخانه)مقادیر 

Default کند.ای را داخل حافظه بارگذاری میفرض تنظیمات کارخانهمقادیر پیش 

 

5- SEQ PROGRAMING 

 هک رودبه کار می هاآنه کردن به نحوه کارکرد ترتیبی و با نگا صورتبهها ریزی جک یا جکاین منو جهت برنامه

 به ترتیب زیر است:

 ریزی درب تک لنگهبرنامه
 

 نشان داده شود. SEQ PROGRAMINGرا چند بار فشار دهید تا  Aدکمه  .0

 .برسید One Motor به گزینه را فشار دهید تا Bدکمه  .2

کند شروع به کار می (M1)نید. موتور یک با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال ک Startیک پالس  .3

 کند.را نشان داده و درب شروع به باز شدن میM1 و نمایشگر 

دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  90درب  کهیوقت .4

 دهد.را نشان می M1 Deceleration آهسته حرکت کرده و نمایشگر
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سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن  Startثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4باز شد،  کامالًدرب  بعدازآنکه .5

شروع به محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک درب ،  Stay Openدرب کامل شده و نمایشگر با نشان دادن

 کند.می

محاسبه زمان بسته شدن  چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید، Startپالس  موردنظر زمانمدتبعد از  .6

 کند.و درب شروع به بسته شدن می شدهمتوقفاتوماتیک 

های و مرکز کنترل تمام پارامتر قرارگرفتهزمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد، درب در نقطه شروع  .7

 .گرددیبرمریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامه

 

 لنگه دوریزی درب برنامه 
 

 نشان داده شود. SEQ PROGRAMINGرا چند بار فشار دهید تا  Aدکمه  .0

 .برسید TWO MOTORS به زیرمنوی را فشار دهید تا Bدکمه  .2

شروع به کار  (M1)با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک  Startیک پالس  .3

 کند.ا نشان داده و لنگه اول شروع به باز شدن میر  M1نمایشگر ،کندمی

دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  90لنگه اول درب  کهیوقت .4

 دهد.را نشان می M1 Decelerationاول با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر 

سوم را به مرکز اعمال کنید، باز  Startانیه صبر کرده و پالس ث 5تا  4باز شد،  کامالًلنگه اول  بعدازآنکه .5

 دهد. را نشان می M2کند و نمایشگر شدن لنگه اول کامل شده و لنگه دوم بالفاصله شروع به کار می

چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید،  Startدرصد راه خود را طی کرد، پالس  90لنگه دوم درب  کهیوقت .6

 دهد.را نشان می M2 Decelerationرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر لنگه دوم با س

پنجم را به مرکز اعمال کنید، باز  Startثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4باز شد،  کامالًلنگه دوم  بعدازآنکه .7

شروع به محاسبه زمان بسته شدن  Stay Open شدن لنگه دوم کامل شده و نمایشگر با نشان دادن

ششم را به مرکز کنترل اعمال کنید، محاسبه  Startپالس  موردنظر زمانمدتکند. بعد از درب میاتوماتیک 

 کند.و درب شروع به بسته شدن می شدهمتوقفزمان بسته شدن اتوماتیک 

و مرکز کنترل تمام  قرارگرفتهاتوماتیک تکمیل شد، درب در نقطه شروع  زمانی که سیکل بسته شدن .8

ریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی ملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامهپارامترهای زمانی ع

 .گرددیمازب

 مشاهده تعداد دفعات عملکرد درب بازکن  – Operation Countمنوی  -6

وارد زیر منو  ورا فشار دهید   Bدکمه ،Operation Countو رسیدن به منوی  Aدکمه با چند بار فشار دادن 

قابل پاک شدن نیست.  شدهداده. عدد نشان را مشاهده کنیدا تعداد دفعات عملکرد کامل درب بازکن شوید ت

 تواند مورد بازرسی و سرویس قرار گیرد.کارکرد، سیستم می از تعداد مشخصیرسیدن به با 
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 های تست خودکار و خطای مرکزپیغام

 Stand By فرمان است.مرکز کنترل در حالت عملکرد عادی بوده و آماده دریافت 
BETA CONTROL 

 ها طوریدر مد بسته شدن وجود دارد یا چشم مانعی بین دید دو چشم متصل شده

 .و یا سیم بندی آن ایراد دارد که قادر به دیدن همدیگر نیستند اندقرارگرفته

Close Photo 
Active 

 OPENING .هستندها در حال باز شدن درب

 CLOING .هستنددن ها در حال بسته شدرب

 STOP .قرار دارنددر وضعیت ایست  هادرب

شروع به  ،دقیقه 40اگر در وضعیت ایست باشند، بعد از سپری شدن  هادرب

 کنند.می اتوماتیک بسته شدن

STOP 
Close In: 40 min 

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

 OBS DETECT است. شدهفعالرب با مانع سیستم تشخیص مانع در اثر برخورد د

 رفع ایراد                         

 حلراه دالیل احتمالی ایراد

 دستگاه قطع است. برق .0 .کنندینمبازوها کار 

 روی برد سوخته است. وزیف .2

 وصل کنید. اطیبااحتدستگاه را  برق .0

 مناسب جایگزین کنید. وزیف .2

-ی دکمه ریموت فشرده میوقت

 .کندینمبازو کار شود، 

ریموت در دستگاه ذخیره  کد .0

 نشده است.

 باطری ریموت پایین است. ولتاژ .2

 در حالت خالص هستند. بازوها .3

 را به مدار فرمان لرن کنید. موتیر .0

 ی با ولتاژ مناسب جایگزین کنیدباطر .2

 .ییدآچار خالص کن بازو را درگیر نما توسط .3

 ولتاژ باطری ریموت پایین است. برد ریموت کم است.

 

 باطری با ولتاژ مناسب جایگزین کنید.

 ایراد مکانیکی دارد. درب .0 سرعت حرکت بازوها کم است.

حرکت بازوها درست  سرعت .2

 تنظیم نشده است.

 

را خالص کرده صحت عملکرد  بازوها .0

دستی امتحان  صورتبهمکانیکی درب را 

 د.کنی

. سرعت حرکت بازوها را درست تنظیم 2

 کنید.

 صالًایا  شودینمبازو باز و بسته 

 .کندینمحرکت 

 ی در دید فتوسل قرار دارد.مانع .0

عملکرد بازوها درست تنظیم  زمان .2

 نشده است.

 مانع در دید فتوسل را بررسی کنید. وجود .0

عملکرد بازوها را درست تنظیم  زمان .2

 کنید.

اتوماتیک بسته  صورتهبدرب 

 .شودینم

قابلیت بسته شدن اتوماتیک 

 است. رفعالیغ

 زمان بسته شدن اتوماتیک را تنظیم کنید.

اتوماتیک باز  صورتبهدرب 

 .شودینم

سیم بندی مرکز کنترل صحیح 

 .باشدینم

با مراجعه به راهنمای سیم بندی اشکال را 

 رفع کنید.

 

 


