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 مشخصات فنی و ابعاد دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 مشخصات فنی:

 هرتز 50 –ولت  230 -تک فاز برق ورودی

 وات 250 توان مصرفی

 میلی آمپر 200 جریان مصرفی

 +55تا  -25 دمای کارکرد

 کیلوگرم 600 حداکثر وزن درب

 نیوتن 650 (Z12نیروی محرک )مربوط به چرخدنده 

 متر بر دقیقه 10 ( Z12سرعت حرکت )مربوط به چرخدنده 

 IP 44 کالس حفاظتی

 ولت 230 ولتاژ موتور

 سیکل در روز 100 تعداد سیکل کارکرد 

 

دهید، در طول بازه حرکت درب باید به قبل از راه اندازی دستگاه از سالم بودن درب اطمینان حاصل فرمایید. درب را با دست حرکت 

 و بدون توقف حرکت کند. درصورت وجود ایراد در ساختار درب ابتدا آن را برطرف نمایید و سپس دستگاه را نصب کنید.صورت یکنواخت 

 است.ابعاد پایه پلیت و همچنین ابعادد حفره الزم برای محکم کردن پایه پلیت در زمین در شکل زیر نشان داده شده 

میلی متر نیاز است. این حفره باید به نحوی کنده شود که در نهایت  180میلی متر به عمق  350در  300برای نصب پایه پلیت حفره ای 

 سانتی متری از سطح درب قرار گیرد. 5پایه پلیت در فاصله 
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 بگیریدابل ها در فنداسیون درنظر برای انتقال ک میلی متر 35به قطر  یک لوله خرطومی

 اقالب های نگهدارنده پایه پلیت را طوری قرار دهید که یک تا دو سانتی متر از رزوه باالی آن از سطح پلیت باالتر قرار گیرد و سپس آن ر

 با مهره محکم کنید.

 پس از قرار دادن پایه پلیت درون فنداسیونن از تراز بودن آن در دو جهت اطمینان حاصل فرمایید.

 

دن پایه پلیت در محل خود و محکم شدن فنداسیون، دستگاه را روی پایه پلیت قرار داده و مطابق شکل زیر آن را با چهار پس از قراردا

 عدد پیچ محکم کنید.
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 در نهایت قاب دستگاه را می توان به کمک آچار و پیچ گشتی بر روی دستگاه قرار داده و محکم کرد.

 

 خالص کن:

 شکل زیر نشان داده شده است. با چرخاندن کلید و بیرون کشیدن اهرم، دستگاه خالص می شود.نحوه خالص کردن دستگاه در 
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 نصب ریل:

سانتی متری از کف دستگاه  9برای نصب ریل ابتدا باید مهره های مخصوص ریل را بر روی درب جوش داد. این مهره ها در ارتفاع حدود 

 جوش می شوند.بر روی درب 

 

 

 ابتدا پیچ و مهره ها را بر روی ریل سوار کنید. پیچ ها را تقریبا در وسط شیار در نظر گرفته شده روی ریل قرار دهید.برای شروع کار 

 

میلی متر فاصله بین دندانه های ریل و  2سپس ریل را روی در قرار داده و دندانه های آن را با چرخدنده موتور درگیر کنید. حدود 

 همچنین به کمک تراز از افقی بودن درب اطمینان حاصل کنید. تا وزن درب روی شفت موتور قرار نگیرد. خروجی موتور در نظر بگیرید
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 سایر ریل ها را کامال هم تراز با ریل اول نصب کنید. برای این منظور از یک ریل راهنما مطابق شکل، در زیر ریل ها استفاده کنید.

 

 

تا دو میلی متری بین چرخدنده مسیر بررسی نمایید که فاصله یک  و در تمام طولدر نهایت درب را از ابتدا تا انتها با دست حرکت دهید 

صال های اتتا وزن درب بر روی شفت موتور قرار نگیرد. برای انجام تنظیمات نهایی میتوان به کمک پیچ  باشد موتور و ریل وجود داشته

 گیری ریل را چند میلی متر باال یا پایین آورد.محل قرار ریل به درب، 

 وزبانه فعال سازی لیمیت سوییچ توقف موتور را در ابتدا و انتهای ریل قرار دهید. برای این منظور درب را کال ببندید سپس آن را یک تا د

موقعیت قرارگیری آن را به نحوی تنظیم کنید که سانتی متر برگردانید. حال زبانه تحریک لیمت سوییچ را باالی ریل قرار داده و 

 محکم کنید. در باالی ریل میکروسوییچ را درگیر کند. سپس آن را با پیچ در محل خود
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 راهنمای مرکز کنترل:

 نمای کلی مرکز کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 جدول زیر مشخصات فنی مرکز کنترل را بیان می کند.

 هرتز 50 –( .A.Cولت ) 230 تغذیه )ورودی مرکز کنترل(ولتاژ 

 هرتز 50 –( .A.Cولت ) 230 ولتاژ مصرفی موتور

 (.D.Cولت ) 24 بی الکترونیکیجان ولتاژ تجهیزات

 میلی آمپر 350 بیشینه جریان تجهیزات الکترونیکی جانبی

 وات 12 بیشینه توان مصرفی

 وات 650 بیشینه توان خروجی موتورها

 میلی آمپر 630 فیوز محافظ تجهیزات

 آمپر 5 فیوز محافظ موتورها

 +70تا  -20 دمای کارکرد

 )میلی متر( x 100 x 50 107 ابعاد مرکز کنترل
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 معرفی عملکرد سوکت ها:

 :M1سوکت 

 عملکرد نماد شماره سوکت

8 +TST  خاموش باشد: خروجی چراغ   9اگر دیپ سوییچLED 

 باشد: خروجی تست تجهیزات ایمنی روشن 9اگر دیپ سوییچ 

9 +AUX )خروجی چراغ هشدار خارجی. )نمایش دهنده وضعیت عملکرد اپراتور 

10 COM  منفی( –پایه مشترک( 

11 SAF وروردی برای سنسور لبه 

12 PH2  (2)چشم ایمنی  – 2ورودی فتوسل شماره 

13 PH1  (1)چشم ایمنی  – 1وروردی فتوسل شماره 

14 STOP فرمان توقف 

15 SEQ .فرمان مرحله به مرحله 

 در حال بسته بودن درب را باز می کند و در صورت توقف درب را می بندد.

16 PED/CL و بستن فرمان نیمه بازشو 

17 OPEN فرمان بازشدن و بسته شدن درب 

 ولت 24منفی تغذیه  24- 18

 ولت 24مثبت تغذیه  24+ 19

 

 :M2سوکت 

 عملکرد نماد شماره سوکت

3 N  ولت 230نول 

4 L  ولت 230فاز 

5 MCOM ورودی مشترک موتور 

6 MOP ورودی بازشو موتور 

7 MCL ورودی بسته شدن موتور 

 

 :M3سوکت 

 عملکرد نماد شماره سوکت

1 PE  ولت 230ارث 

2 PE  ولت 230ارث 

 

 :M4سوکت 

 عملکرد نماد شماره سوکت

20 GND سوکت ارث آنتن 

21 ANT سوکت آنتن 
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 :M5سوکت 

 عملکرد نماد شماره سوکت

 + ولت تجهیزات الکترونیک24تغذیه  24 22

 تجهیزات الکترونیک -24تغذیه  24- 23

24 OPL فرمان لیمیت سوییچ حالت باز درب 

25 CLL فرمان لیمیت سوییچ حالت بسته درب 

 

 عملکرد نماد سوکت

CN1 سوکت اتصال انکودر 

CN2 ال دوماتصال ماژول مربوط به خروجی کانت سوک 

K3  سوکت سه پین برای اتصال رسیورUNICO 

 

 عملکرد دیپ سوییچ ها:

 مطابق جدول زیر: می توان منطق عملکرد دستگاه را تنظیم نمود. 2و  1به کمک دیپ سوییچ شماره 

 سوکت فرمان منطق دستگاه 2دیپ سوییچ  1دیپ سوییچ 

ON OFF سوکت  اتوماتیکOPEN -  17ترمینال شماره 

OFF ON سوکت  مرحله به مرحلهSEQ –  15ترمینال شماره 

ON ON سوکت  اتوماتیک ویژهSEQ –  15ترمینال شماره 

ON OFF سوکت  اتوماتیک همراه با استاپSEQ –  15ترمینال شماره 

OFF OFF سوکت  مرحله به مرحله همراه با استاپSEQ –  15ترمینال شماره 

 

 عملکرد سایر دیپ سوییچ ها در جدول زیر شرح داده شده است.

 وضعیت شرح عملکرد شماره دیپ سوییچ

OFF ON 
پنج ثانیه پس از عبور جسم  –بستن سریع  3

 از مقابل فتوسل درب بسته می شود.

  فعال غیرفعال

در هنگام بازشدن درب فرمان های صادره  4

 بی اثر باشند PEDو  SEQاز ترمینال 

  فعال غیرفعال

  فعال غیرفعال شروع حرکت با سرعت پایین 5

  فعال غیرفعال پیش چشمکزن 6

 راست بازشو چپ بازشو جهت حرکت موتور 7

 مقاومتی دیجیتال SAFنوع ورودی ترمینال  8

 تست عملکرد تجهیزات ایمنی چراغ فالشر TST+عملکرد ترمینال خروجی  9

 ---- ---- بدون استفاده 10
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 عملکرد تریمرها:

 عملکرد نماد شماره تریمر

TR1 DELAY  ثانیه تنظیم می کند 120زمان بازبودن درب در حالت اتوماتیک را از صفر تا 

TR2 TORQ قدرت موتور را تنظیم می کند 

TR3 SL سرعت درب در قسمت آرام بند را تنظیم می کند 

TR4 BRK تنظیم می کند قدرت ترمز را در انتهای بازه حرکت درب 

TR5 SENSE حساسیت سیستم عدم برخورد با مانع را تنظیم می کند 

 

 شرح منطق های عملکرد دستگاه:

 اتوماتیک:

،  TR1برای صدور فرمان حرکت استفاده می شود. درب پس از باز شدن کامل، بعد از زمان تعیین شده توسط تریمر  OPENترمینال 

 بسته خواهد شد.

 ن صدور فرمان مجدد توسط ریموت کنترل اثری بر حرکت دارد.در هنگام باز شد

 در هنگام بسته شدن با صدور فرمان مجدد توسط ریموت کنترل  یا با عبور جسم از مقابل چشمی ها، حرکت معکوس می شود.

 

 مرحله به مرحله:

 ( برای صدور فرمان حرکت استفاده می شود.15)شماره  SEQترمینال 

 صادر شود. SEQبرای بسته شدن درب باید مجدد فرمان از 

 موجب معکوس شدن جهت حرکت می شود. SEQشدن و همچنین در هنگام بسته شدن، صدور فرمان از زدر هنگام با

  

 اتوماتیک ویژه:

( برای صدور فرمان حرکت استفاده می شود. درب پس از باز شدن کامل، بعد از زمان تعیین شده توسط تریمر 15)شماره  SEQترمینال 

TR1 .بسته خواهد شد ، 

 موجب بسته شدن درب می شود. SEQدر هنگام شمارش زمان بسته شدن اتوماتیک، صدور فرمان از 

 موجب معکوس شدن جهت حرکت می شود. SEQور فرمان از در هنگام بازشدن و همچنین در هنگام بسته شدن، صد

 

 اتوماتیک با استاپ:

 مشابه حالت اتوماتیک ویژه عمل می کند با این تفاوت که:

موجب حرکت در  SEQاز  صدور فرمان مجددموجب توقف حرکت شده و  SEQدر هنگام بازشدن و بسته شدن درب صدور فرمان از 

 جهت عکس می شود.
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 مرحله با استاپ:مرحله به 

 مشابه حالت مرحله به مرحله عمل می کند با این تفاوت که:

موجب حرکت در  SEQموجب توقف حرکت شده و صدور فرمان مجدد از  SEQدر هنگام بازشدن و بسته شدن درب صدور فرمان از 

 جهت عکس می شود.

 

 کد دادن یموت کنترل ها:

 ریموت کنترل ارائه می شود. 250کد دادن  ظرفیتبه همراه یک عدد رسیور با  SC230مرکز کنترل 

 :SEQکد دادن ترمینال 

ثانیه چشمک زن خواهد بود. در این حالت هریک از  10شرع به چمک زدن کند. این چراغ  PROGرا فشار دهید تا چراغ  P2دکمه 

دکمه های ریموت را که قصد کد دادن آن را دارید فشار دهید. در صورتی که عملیات کد دادن به صورت صحیح انجام شده باشد چراغ 

PROG .برای مدت طوالنی تری چشک زن خواهد ماند 

 

 :PEDکد دادن ترمینال 

سریعتر چشمک  PROGچشمک زن شود. دکمه را رها نکنید و آن را فشرده نگهدارید تا چراغ  PROGرا فشار دهید تا چراغ  P2دکمه 

از دکمه های روی ریموت را فشار دهید تا کد دهی انجام  یکیثانیه  10ثانیه فعال خواهد بود. در طی این  10زن شود. این حالت برای 

 دهی به درستی انجام شود چراغ به صورت طوالنی چشمک زن خواهد شد. که کدشود. درصورتی 

 

 پاک کردن ریموت به صورت تکی:

سریع چشمک زن شود و آن را همچنان فشرده  PROGرا فشار دهید و آن را فشرده نگهدارید تا چراغ  P2برای این منظور دکمه 

ثانیه در این حالت باقی می ماند. در این مدت دکمه ای که قصد پاک  10نگهدارید تا باز هم سریعتر چشمک زن شود. مرکز کنترل برای 

 کردن آن را دارید فشار دهید.

 در صورتی که کار به درستی انجام شود چراغ بری مدت طوالننی تر چشمک زن باقی می ماند.

 

 پاک کردن همه ریموت ها:

را فشرده نگهدارید  P2دکمه  برق دستگاه را مجددا وصل کنید.را فشرده نگهدارید و  P2دکمه  برق دستگاه را قطع کنید، برای این منظور

 ابتدا چشمک زن و سپس چشمک زن سریع و سپس خاموش شود. PROGتا چراغ 

 


