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  مشخصات -1

  . وات طراحي شده است300تا توان حداكثر  هيدروليك اپريماتيك موتور 2جهت كنترل T1Eمركز كنترل 
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 بلوك دياگرام مركز كنترل -1-1

LED :DL1   وجود برق در مدار  

LED :DL2   شروع  

LED :DL3   توقف 

LED :DL4 فتوسل     

LED :DL5حالت پياده رو     

LED :DL6 مخصوص (   حافظه سيستم گيرندهT11(  

LED :DL7مخصوص  (   ارسال راديوييT11(  

K1 :كانكتور اتصال تغذيه و موتورها  

K2: كانكتور قطعات جانبي و ارسال فرمان  

K3: كانكتور اتصال كي پد يا گيرند راديويي  

: K4زميناتصال  

K5 :مخصوص (تصال آنتن ترمينال اT11(  

P1 : تريمر زمان كار  

P2 : تريمر زمان توقف  

J1 : اتصالSAFETY CARD   

SW1 : مسيره 10ديپ سوئيچ   

J2 :مخصوص  (ظه گيرندهكانكتور ماژول حافT11(  

SW2 : مخصوص  ()ميكروسوئيچ ( كليد كنترل راديوييT11(  

JP1- JP2 :ص مخصو (انتخاب توابع منطقي كانالهاي راديوييT11(  

JP3- JP4 :مخصوص  (انتخاب سطر كليد فعال سازيT11(  

JP5 - JP6- JP7- JP8 : مخصوص (انتخاب كانالT11(  

BZ1 :مخصوص  (يزــــبT11( 

   مشخصات فني-1-2
  V AC220   ولتاژ تغذيه قطعات

  HZ 60/50  فركانس

  W 15  )بي باري(توان مصرفي 

  W 680  توان مصرفي ماكزيمم

 C  + 70°°°°C°°°°20-  محدوده دماي كار

 C  + 85°°°°C°°°°40-  محدوده دماي حالت ايستا 

   درصد90كمتر از   رطوبت نسبي

 IP55  كالس حفاظت

  سريع- آمپرF1 5 -فيوز حفاظت موتور

  سريع- ميلي آمپرF2 200 -فيوز حفاظت ترانسفورماتور اوليه

   سريع- آمپرF3 2 -فيوز قفل برقي

   سريع- ميلي آمپرV 24(- F4 500(فيوز حفاظت قطعات جانبي 
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  نصب  -2

  .برد استفاده نمائيد جهت اتصال زمين از اتصال روي  .هميشه قبل از نصب اتصال برق را قطع نمائيد -:  نكته

   سانتي متري از زمين 30اتصال جعبه مركز كنترل در حداقل ارتفاع  -

   ميلي متر مربع 1,5استفاده از كابل  -

  

  اتصاالت الكتريكي  -2-1
  . كابلهاي قطعات جانبي و فرمان مي باشد جهت 11 تا 1ترمينالهاي . االت الكتريكي مطابق شكل مي باشد اتص

 جهت تغذيه بـه موتورهـا مـي         19 تا   12ترمينالهاي  

  .باشد

اگر از ورودي اسـتوپ و فتوسـل اسـتفاده نـشود ،             

  .شود) اتصال كوتاه(  جمپر بايد5 و 4 و 2ترمينالهاي 

ستگي به حالت قرار گرفتن ديپ  ب6عملكرد ترمينال 

 N.C يا N.Oسوئيچ دارد ، حالت 

 

  راه اندازي  -3

پس از نصب درست اتصاالت و اطمينـان از درسـتي           

  .نصب برق وصل شود و تست سيستم انجام گردد

  

  تنظيم تريمرها  -3-1
اين تريمر جهت تنظيم زمـان عملكـرد         : P1تريمر  

 تـا   0 بين   محدوده تنظيمي . كار مي رود  ه  اتوماتيك ب 

  .مي باشد  ثانيه 180

 5جهت تنظيم اين زمان بهتر اسـت زمـان حـدودأ            

ثانيه بيشتر از زمان الزم براي بسته شدن كامـل در           

  .نظر گرفته شود 

اين تريمر جهت تنظيم زمان توقف قبل از بسته شدن كامل درب ، در زماني كه درب ، در حالت اتوماتيـك قـرار دارد         : P2تريمر  

  . ثانيه مي باشد 120 تا 0محدوده تنظيمي زمان توقف بين . شود استفاده مي

براي تنظيم اين تريمـر دسـتور       . اين تريمر جهت تنظيم نيروي وارده از طرف موتور به ساختار درب استفاده مي شود              : P3تريمر  

  .العمل هاي زير را به دقت انجام دهيد

 .روپروسسور در آن واحد ذخيره مي شود اين تنظيم در زمان كار موتور در حافظه يك ميك:نكته 

  

   مدهاي عملكرد -3-2
  .د ها ي عملكرد سيستم به كار مي رود جهت انتخاب مSW1ديپ سوئيچ  -

  . وصل گردداًاشد وپس از برنامه ريزي برق مجدددر هنگام برنامه ريزي توجه شود كه برق مركز كنترل قطع ب -
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 كردن قفل الكتريكي در شرايط سخت استفاده مـي  خالصاين عملكرد جهت  . معكوسشاريجاد ف اايجاد و يا عدم     : 1ديپ سوئيچ   

  .شود

  

  :شيوه عملكرد 

سپس اين عمل با  بسته شدن حركت مي كند شرايطنيه در  ثا1هنگامي كه فرمان باز شدن دريافت شود، موتور براي مدت حدودأ        

ي شود  و در همين زمان فرمـان بـاز           ـ ثانيه وصل م   1,5ي براي مدت     ثانيه اي دنبال مي شود و تغذيه قفل الكتريك         0,5يك توقف   

  .شدن صادر مي شود

  .قفل الكتريكي استفاده نمي شود اين عملكرد را فعال نكنيد اگر از 

  .فشار معكوس فقط در زماني انجام مي شود كه درب بطور كامل بسته باشد و در حالت سكون باشد 

  

  :3 و2ديپ سوئيچ 

  . ها جهت انتخاب مد هاي عملكردي زير استفاده مي شود اين ديپ سوئيچ

  

  :مد دستي 

تـور توسـط   براي استفاده در حالتي كـه اپرا   

ز و بسته كردن درب     اكليد سلكتور اقدام به ب    

 بايـد در حالـت   6در اين حالت ترمينال   .كند

N.Oباشد .  

 كليد سلكتور   STARTبراي باز كردن درب     

گامي كه كليد را هن.را فشار داده و نگه داريد       

بـراي  . مي شـود    رها مي كنيد درب متوقف      

كليد سلكتور را فشار   CLOSEبستن درب 

اگر فتوسـل هـا مـانعي را    . داده و نگه داريد     

مي  درب    باعث توقف  مشاهده كنند، موتورها  

در اين حالت اپراتور بايد كليد سلكتور   . شوند

را رها كند و سپس حالت  باز يا بسته شدن را 

  . كندابانتخ

  

  :مد اتوماتيك 

 ادامه  زمان كار به پايان برسد،     تا  زماني كه      شده و  اگر اين مد انتخاب شود، هنگامي كه پالسي دريافت مي شود، باز شدن شروع               

  .درب در حالت باز باقي مي ماند و سپس بطور اتوماتيك بسته مي شود مدت زمان توقف در .مي يابد

  .ارسال شود، مركز كنترل آن را ناديده مي گيرد و در به باز شدن ادامه مي دهداگر يك پالس در زمان باز شدن 

درب  .(ينند، عمليات به صورت معكوس انجام مي پذيردبباگر يك پالس فرستاده شود ويا فتوسل ها مانعي را در زمان بسته شدن 

  .)دوباره باز مي شود
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      : STOPمد نيمه اتوماتيك همراه با 

، اگر پالس شروع دريافت شود، درب باز مي شود و باز مي ماند تا زمان كار                 ، هنگامي كه درب بسته است     تخاب اين مد  در حالت ان  

  .آن تمام شود

مي شود تا پالس ديگري دريافت شود و وقتي پالس ديگـري          اگر پالس ديگري در زمان باز شدن در يافت شود، درب فورأ متوقف              

  .دريافت شد درب بسته مي شود

  . پالسي دريافت شود درب دوباره باز مي شودبر هنگام بسته شدن دراگ

  

  :مد سوپر اتوماتيك 

اگر اين مد انتخاب شود هنگامي كه پالس شروع دريافت گردد، درب شروع به باز شدن مي كند تا محدوده ليميت سـوئيچ هـا و                         

  .بسته مي شودبراي مدت زمان معيني  در حالت باز باقي مي ماند و سپس بطور اتوماتيك 

  .اگر پالس شروعي در هر يك از مراحل دريافت شود عمل انجام شده بطور معكوس انجام مي پذيرد

  

  :)زمان تأخير بسته شدن درب (4 و5ديپ سوئيچ 

  . مي باشد2 و به تبع آن موتور 1اين ديپ سوئيچ ها جهت تنظيم زمان تأخير بسته شدن موتور 

  .ثانيه مي باشد 16-9-3-0 اين زمان داراي حالتهاي

  

  :6ديپ سوئيچ 

 ثانيـه از    3ن  با فعال كردن اين سوئيچ يك سيگنالي براي مـدت زمـا           . كند فعال و غير فعال مي       راچراغ هشدار   سوئيچ  ديپ  اين  

  . قبل از باز شدن ارسال مي گردددهندهطرف يك چراغ هشدار 

  

   :7ديپ سوئيچ 

  .ي رود مبه كار اين ديپ سوئيچ جهت انتخاب حالت توقف فتوسل در هنگامي كه مد اتوماتيك انتخاب شده است

 باشد، اگر فتوسل مانعي را ببيند و سپس مانع برطرف شود، مركز يك سيگنال هـشدار را مـي                    ONهنگامي كه سوئيچ در حالت      

 باشد در تنها وقتي بسته مي شود كه زمان توقف OFFدر حالت   اگر سوئيچ    .و سپس درب بسته مي شود      )چراغ هشدار   ( فرستد

  .آن به پايان برسد

  

  : ) تك لنگه-فرمان نفر رو (8ديپ سوئيچ 

 باشد، درب به صورت عادي و دو لنگه باز مـي            ONهنگامي كه سوئيچ در حالت      . را مشخص مي كند      6اين سوئيچ حالت ترمينال     

  .به كار مي رود) 1موتور شماره (ـررو ـــــشد، فقط جهت باز كردن نف با OFFهنگامي كه سوئيچ در حالت . شود

  

   )OFFتنظيمات كارخانه در حالت   (9ديپ سوئيچ 

  :)فعال سازي و غير فعال سازي كنترل ضد برخورد ( 10ديپ سوئيچ 

دروليك اپريماتيك  انتخاب مي شودو براي سيستم هاي هيONجهت سيستم هاي الكترومكانيكي اپريماتيك حالت ديپ سوئيچ 

  . انتخاب مي شودOFFحالت ديپ سوئيچ 
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  برنامه ريزي گيرنده  -3-3
JP5-8: استفاده از جامپرهايJP5-8  جهت انتخاب كانال خروجي گيرنده   

انتخاب با استفاده از جمپر كردن هر يك از اين كانال ها            

   روبرومطابق شكل 

  .تنها يكي از كانالها بايد جمپر شود:نكته 

  

JP3-4 )          14فعال سازي سطر كليد جهت ريموت هـاي 

 )كليده 

JP1-2؟  

  

 

   كنترل عملكرد -4

  . ها را چك نمائيدLEDپس از انتخاب مد عملكرد و زمانها، جك ها را به مركز متصل نمائيد و سپس 

  

  چك كردن و درستي عملكرد آنها-1-4
  . ايجاد شودحالت كنتاكت باز مي باشد تا اينكه پالس شروع :START ورودي

 دريافت گردد، مركز درب را فورأ مي بندد وتنها زمـاني  STOPاگر فرمان  .ويت استول اباحالت كنتاكت بسته : STOP ورودي

  . فشرده شودSTARTباز مي شود كه دوباره كليد فشاري 

  .حالت كنتاكت بسته مي باشد و تنها در زمان بسته شدن فعال مي باشد: ورودي فتوسل

هنگـامي  . دوباره باز مي شود تا زمان كار آن به اتمام برسد      ثانيه متوقف مي شود و سپس        1مانعي را ببيند، درب براي      اگر فتوسل   

  .ي گرددــــــفتوسل ها مانع بسته شدن درب م. و جلوي فتوسل ها پوشيده استكه درب باز است 

    حالت ايمني باز و بسته شدن -ورودي نفررو

  .در زير حالتهاي اين كار مشخص شده است . مي باشد8به نحوه قرار گيري ديپ سوئيچ شماره عملكرد اين حالت وابسته 

كليدي را كه به اين كانكتور متصل اسـت را فـشار        )كنتاكت باز   ( است   OFF در حالت    8سوئيچ  هنگامي كه    :حالت نفررو ورودي  

 START مطابق مد عملكرد باز مي شود و اگر پـالس   درب تك لنگه)باز شدن تك لنگه   ( دهيد تا به يك درب فرمان داده شود         

  .دريافت شود مركز هر دو لنگه درب را باز مي كند

اين ورودي فعال شود درب هـا  وقتي ) كنتاكت  بسته ( باشد ON در حالت   8 هنگامي كه سوئيچ     :باز شدن درحالت ايمني   ورودي  

شروع به حركت مـي     در يك جهت به فاصله يك ثانيه از هم          ها  فورأ متوقف مي شوند و هنگامي كه ورودي غير فعال باشد، درب             

 .كنند

اين ورودي درب را بسته نگه مـي  . اين ورودي براي وقتي است كه حالت مد دستي درست انتخاب شده باشد         : شدن ورودي بسته 

 .تا زماني كه كليد فشاري بستن به پائين نگه داشته باشد. دارد

 5/1شدن را در مدت زمـان     وات كه به قفل الكتريكي فرمان باز         15 با ماكزيمم توان     ACت   ول 12خروجي  : خروجي قفل الكتريكي  

 .ثانيه مي دهد

 .  وات كه حالت در را به چراغ هشدار اعالم مي كند3 با حداكثر توان DC ولت 24خروجي  :خروجي چراغ هشدار
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 .دربسته است : چراغ خاموش  -

 ز شدن است درب باز است و يا در حال با: چراغ روشن  -

 .در حال بسته شدن است: چراغ چشمك زن  -

 1يك پالس با فركـانس  اين خروجي به فالشر فرمان مي دهد        . ولت كه به چراغ فالشر فرمان مي دهد          24خروجي  : خروجي فالشر 

  . ثانيه خاموش مي شود5/0 ثانيه روشن است و 5/0هرتز و چراغ براي مدت 

  .ي شودــ ثانيه قبل از انجام حركت باز شدن يا بسته شدن فعال م3 براي اگر چراغ هشدار فعال باشد اين خروجي

   خروجي براي موتور 2داراي : موتور سيم هاي اتصال خروجي 

  

   كنترل  ريموت برنامه ريزي-5

   تست حافظه -1-5
ن شود، يك حالت تـست       روش گيرندههر زمان مركز همراه با      . تمام اطالعات ريموت كنترل بر روي ماژول حافظه ذخيره مي شود          

  .بطور اتوماتيك شروع مي شود

شمارنده افـزايش مـي      10 تا   1يزر شروع به صدا كردن مي كند و از          ب،  بعد از مدت زمان كوتاهي    .هنگامي كه مركز روشن مي شود       

ظزفيت خالي حافظـه    از  %  10 بوق نشان دهنده     1يابد تا نشان دهد كه چه مقدار از حافظه مركز خالي مي باشد، بطور ميانگين هر                 

  .است

  

  : نحوه پاك كردن حافظه -2-5
  

  .برق مركز را قطع كنيد .1

يزر به صدا در آمد آن ب روشن شد و LED DL6ر دهيد، سپس هنگامي كه  را فشاSW2برق را مجددأ وصل كنيد كليد  .2

 .را رها كنيد

 .هنگامي كه حافظه به طور كامل شد مركز شروع به تست حافظه مي كند  .3

  

  :وه كد دهي به اولين ريموت كنترل  نح-3-5
  .برق مركز را قطع كنيد  .1

 ) بوق  پي در پي 10( مطمئن شويد كه حافظه كامأل خالي است  .2

 LEDتا زمانيكـه  . با هم فشار دهيد) اهيد كد بدهيد كه شما مي خو( تمام كليد هايي را كه بر روي ريموت كنترل اول  .3

DL6 مشخص شود كه مركز آماده كد گيري است  روشن شود و بيزر به صدا در آيد تا . 

 .يكي از دگمه ريموت را به دلخواه فشار دهيد .4

5. LED DL6و بيزر براي مدت كوتاهي قطع مي شوند و دوباره وصل مي شوند . 

  

  : نحوه كد دادن به ريموت هاي ديگر -4-5
مطـابق   ، شما مي توانيد ديگر ريموت هـا را  هنگامي كه كد دهي به اولين ريموت به پايان رسيد و مركز كنترل هنوز رو شن است  

  )4و 3بندهاي ( قبلي به سيستم معرفي كنيد بندهاي 
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SW2   ثانيه در حالـت برنامـه   20سيستم براي مدت   . را فشار دهيد   براي خروج از برنامة كد دهي ريموت كنترل ها يك بار كليد 

 .گيري مي باشد وبيزر روشن است و پس از آن بيزر خاموش مي شود

 

 

   نحوه پاك كردن يك ريموت -5-5
  

 وبيـزر روشـن   LED DL6 را فشار دهيد و در همين حالت نگه داريد SW2هنگامي كه مركز روشن است ، كليد پاك  .1

  .خواهند شد

 .كليدي را كه مي خواهيد از برنامه پاك كنيد از روي ريموت كنترل فشار دهيد. 2

3 .LED DL6مليات پاك سازي كامل شده است وبيزر خاموش مي شوند تا نشان دهند كه ع. 

 .براي پاك كردن بيش از يك ريموت مرحله دوم را تكرار كنيد -

ا  مي تـوان بـراي پـاك كـردن   گرفته است پاك شود،  ام كد  اشتباهأ عمل پاك سازي بدين منظور است كه اگر ريموتي    -

  .ريموت نيز از اين روش استفاده كرد
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