
 موتور ساید بتا مرکز کنترل

 Side-F-CHکانال (  ولف) ساید 
                   

 بتا: F-CH یبرقی مرکز کنترل کرکره هایژگیو

 تنظیم زمان عملکرد موتور 

  تنظیم زمانAuto Close 

  زمان عملکرد موتور و  ،یزیربرنامهحفظAuto Close  در هنگام

 قطع برق

 قابلیت نصب فتوسل جهت تشخیص مانع و افزایش ایمنی 

  یبند میسحرکت موتور بدون تغییر جهت قابلیت تغییر 

  1 صورتبهاستفاده از دستگاه-CH  5یا-CH 

  دارای رله آزاد(NO  وCOM)  جهت اتصال چراغ )المپ

 پارکینگ(

  220دارای فالشرV 

  موتور با عملکرد فالشرتشخیص باال یا پائین آمدن 

 عدد 80های لرنینگ بتا تا قابلیت کار با ریموت 

 تشریح عملکرد مدار:

 (Auto Close)بسته شدن اتوماتیک 

 قرار دهید.  ONرا در حالت  Dip Switch 1 (بسته شدن اتوماتیک) Auto Closeبرای فعال کردن زمان 

 ثانیه تنظیم شده است. 40به مدت  فرضشیپدر حالت  Auto Closeزمان 

 چنانچه این زمان را بخواهید تغییر دهید: 

  دکمهTIME روی مدار کنترل را فشار داده، LED  سپس دکمه را رها کنیدکندیمشروع به چشمک زدن سریع ،. 

 دکمه D شده و میکرو شروع به شمارش زمان فشار دهید، رله فالشر فعال  بارکریموت را یAuto close کندمی. 

  دکمهپس از گذشت زمان دلخواه D و همیشه پس  گردیدهثبت سپری شده دیگر فشار دهید. فاصله زمانی  بارکرا ی

 اتوماتیک بسته خواهد شد. صورتبهاز طی این زمان درب 

به موارد زیر  DIP Switch 3ی صحیح دستگاه طبق نقشه مدار کنترل، جهت کار با ریموت و با توجه به بند میسپس از 

 توجه داشته باشید:

 :((CH Dip 3: OFF-1 صورتبهعملکرد دستگاه 

و برای ایست  A دکمه، برای پائین آوردن کرکره B دکمهباشد، برای باال بردن کرکره  CH-1اگر مدار کنترل در حالت 

 .مورد استفاده قرار خواهد گرفتریموت بتا که با دستگاه لرن شده است،  C دکمهکردن 

 :((CH Dip 3: ON-5 صورتبهعملکرد دستگاه 

 هایدکمهباشد، برای باال بردن، پائین آوردن و همچنین ایست کردن کرکره فقط یکی از  CH-5اگر مدار کنترل در حالت 

با هر دکمه ریموت یک مرکز کرکره  توانیم. در این حالت شودیم، استفاده است شدهروی ریموت بتا که با دستگاه لرن 

 پنج کانال را کنترل کرد.

 یر جهت عملکرد موتور:یتغ

بدون و  DIP Switch 2با استفاده از  توانیمباشد،  ازیموردنجهت عملکرد  خالف موتور، شدهانجامسیم بندی  چنانچه

 یر داد.یجهت عملکرد موتور را تغ ،یبند میسر ینیاز به تغی

 :(COM و NO) عملکرد رله آزاد

محض حرکت کردن موتور، رله چراغ عمل کرده و المپ پارکینگ روشن در صورت اتصال المپ به کانکتور رله آزاد، به

 شود.دقیقه رله غیرفعال و المپ خاموش می 2شود و بعد از سپری شدن می

 کند.ریموت، رله پارکینگ را تحریک و المپ را روشن می Dدستگاه، دکمه  CH-1تذکر: در حالت عملکرد 
 

 

 مشخصات فنی

220V  تغذیه ورودی 

 خروجی پین موتور ساید 8ترمینال 

10A جریان خروجی 

 خروجی فالشر   220Vفقط المپ 

 رله آزاد دارد

-10 ~ +60 ˚C دمای کاری 

 نوع ریموت 2016، 2014، 2013، 2007

 ظرفیت حافظه ریموت  عدد 80

 (cm) ابعاد 3.5×9×13

1-020070  



 طریقه زمان دادن عملکرد موتور:

  ابتدا کرکره را پائین آورده و دکمهTIME روی مدار کنترل را فشار داده، LED  کندیمشروع به چشمک زدن سریع ،

 .رها کنید را سپس  دکمه

 دکمه A  یاB باال برود. کامالًفشار دهید تا کرکره  بارکریموت را ی 

  دکمهثانیه(  5یا  4پس از گذشت چند ثانیه )حدود A  یاB  فشار دهید. این فاصله زمانی ثبت شده و همیشه  مجددرا

 .شودیمبرق موتور قطع  ،پس از طی این زمان

 تذکر:

چ از لیمیت سوئی ستیبایم حتماًو  شودیمموتور انجام از عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت  زمانمدتتنظیم  .1

 این کار استفاده گردد. موازاتبهنیز 

 .شودیمفعال است، ریموت بتا که با دستگاه لرن شده  هایدکمهفقط با یکی از  CH-5مدار کنترل کرکره در حالت  .7

 طریقه لرن کردن ریموت:

 دکمه LEARN  دیدارنگهرا فشار داده و به مدت نیم ثانیه ،LED  رودیمبه حالت چشمک زدن سریع. 

  دیدارنگهثانیه  1با دستگاه کار کند را فشار داده و به مدت  دیخواهیمهای ریموت بتا که دکمهیکی از. 

 لرن شدن ریموت با چهار بار چشمک زدن سریع LED، شودیم و اعالم دییتأ. 

 طریقه پاک کردن کل حافظه:

 دکمه LEARN  دیدارنگهثانیه  10را فشرده و به مدت. 

 LED ماندیمدائم روشن  ،پس از چندین بار چشمک زدن سریع. 

  پس از رها کردن دکمهLEARNپاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع ، LED شودیم دییتأ. 

 تذکر:

. شودیمی زیربرنامهثانیه  40به مدت  Auto Closeدقیقه و زمان  3بعد از پاک کردن کل حافظه زمان عملکرد موتور 

 .مراجعه کنید Auto Closeبه طریقه زمان دادن عملکرد موتور و زمان دادن  هازمانبرای تغییر دادن این 

 :توجه

  کانکتور بایستمی، ی(چشمفتوسل )در صورت استفاده نکردن از  PHT بهGND .اتصال داده شود 

  بایست می، صورت استفاده نکردن از کلید دستیدرStop (C)  و مشترک(Com)  اتصال داده شوند.به یکدیگر 

 :و راهنمای سریع نصب نقشه فنی دستگاه
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