
 

  

  ) راھنماي نصب  (

  مراحل نصب و راه اندازي كنترل برد

سيم قرمز  +M سيم مشكي و -M  ابتدا سيم ھاي موتور را در جھت مناسب -١
  . به كنترل برد و كانكتور دو پين موتور متصل نمائيد

) پين  ۴كانكتور مخابراتي ( سپس كابل اينكودر را به كانكتور اينكودر - ٢
  . متصل نمائيد

متصل   منبع تغذيه ھاي خروجي ترانس را به كانكتور مربوطه پين ھاي سيم- ٣
  . كنيد

تا زماني كه از نحوه باز و بسته شدن صحيح درب مطمئن نشده ايد : تذكر مھم 
به ھيچ عنوان سيم ھاي وسايل جانبي نظير سنسورھا ، مادون قرمز ، قفل و 

  . ديگر قطعات را به كنترل برد متصل نكنيد

در اين شرايط درب براي اسكن كردن خود شروع به باز شدن تا نقطه - ۴
روی نمايشکر مشخص oانتھايي خود و برخورد با استوپر خواھد كرد که 

روی نمايشکر مشخص cپس از آن درب شروع به بسته شدن كرده که . ميشود
  . و بدين ترتيب اسكن اوليه درب انجام مي پذيرد.ميشود

زمان اسكن اوليه درب معكوس عمل كرد بايستي سيم قرمز اگر در : تذكر مھم 
  . ومشکی موتور را تغيير دھيد

روي  A درب پس از بسته شدن در وضعيت اتوماتيك قرار گرفته و حرف -۵
  . سون سگمنت نمايش داده مي شود

 . درب يكبار باز و بسته خواھد شد TEST در صورت فشردن كليد -۶

وحتما درب .درب يكبار باز و بسته خواھد شد  TESTيد در صورت فشردن كل: نکته مھم
  .را افزايش دھيد٣اگر نرسيد گزينه به استپر برسد

  

  



  نقشه کامل سيم کشی

 



  نقشه سنسورھا وقفل يک

 



 ترانس -باتری -موتور-٢قفل -نقشه سيم کشی اينکودر

 

 

 



 BEAنقشه رنگ سنسور

 

  

  

  

  

  

 

  



  ترتيب رنگ اينکدر

  

  

  

  رنگ بندی سنسورھا

  

  قھوه ای                            قرمز      

  سبز سفيد                           مشکی سفيد               

  زسب                             زرد           



  

زم_____انی ک_____ه يک_____ی ازدکم_____ه ھ_____ای ريم_____وت رافش_____ار مي_____دھيم در 
 )7 Segment  ( نم____ايش داده

زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در 
7 Segment  ( نمايش داده می شود .  

زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در وضعيت يکطرفه 
  

زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در وضعيت قفل باشد حرف 

    محل نصب موتور وترانس

  

  قرمزومشکی برای موتور

 ولت٢١زرد ترانس 

  :حالت ھاي درب اتوماتيک 

Automatic  : ( زم_____انی ک_____ه يک_____ی ازدکم_____ه ھ_____ای ريم_____وت رافش_____ار مي_____دھيم در
( روی س____ون س____گمنت     Aوض____عيت اتوماتي____ک باش____د ح____رف ب____زرگ 

  

زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در ) :  Partial openزمستانی يا 
Segment 7( روی سون سگمنت  Pوضعيت نيمه باز باشد حرف بزرگ 

One Way : (  زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در وضعيت يکطرفه
  :نمايش داده می شود )  Segment 7( روی سون سگمنت 

  

زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در وضعيت قفل باشد حرف 
  :نمايش داده می شود )  Segment 7( روی سون سگمنت 

حالت ھاي درب اتوماتيک 

Automatic( حال_____ت اتوماتي_____ک 
وض____عيت اتوماتي____ک باش____د ح____رف ب____زرگ 

  :می شود 

زمستانی يا ( حالت نيمه باز 
وضعيت نيمه باز باشد حرف بزرگ 

  

  

One Way( حالت يکطرفه 
روی سون سگمنت  1باشد حرف 

زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در وضعيت قفل باشد حرف ) :  Lock( حالت قفل 
روی سون سگمنت   Lبزرگ 



ايم باز زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در وضعيت د
  نمايش داده می شوند

وحتما درب .درب يكبار باز و بسته خواھد شد 

  ته ھست ميتوان واردمنوتنظيمات شد

روشن شدشاسی را رھا ميکنيم 
  .ثانيه فشار ميدھيم ريموت لرن ميشود

  .نگه ميداريم ريموت ھا پاک می شود

  

  

Full Open  : : (زمانی که يکی ازدکمه ھای ريموت رافشار ميدھيم در وضعيت د
نمايش داده می شوند)  Segment 7( روی سون سگمنت 

  

درب يكبار باز و بسته خواھد شد  TESTدر صورت فشردن كليد 

  منوی اصلی 

  اينتر وورود به منوی اصلی

  .دھيم وازبرنامه خارج می شويمرافشار می 

ته ھست ميتوان واردمنوتنظيمات شدفقط زمانی که درب بس

روشن شدشاسی را رھا ميکنيم LEDزمانی که  روی ماژول دکمه لرن رالحظه فشارميدھيم
ثانيه فشار ميدھيم ريموت لرن ميشود٣سپس يکی از دکمه ھای ريموت را

نگه ميداريم ريموت ھا پاک می شود ثانيه٢٠راروی ماژول دکمه لرن 

Full Open( حالت دايم باز 
روی سون سگمنت   ٠باشد حروف 

در صورت فشردن كليد : نکته مھم
  .به استپر برسد

  :تنظيمات 

منوی اصلی k1دکمه  

K2 اينتر وورود به منوی اصلی

K3بردن مقادير kبا  

رافشار می k1درانتھا 

فقط زمانی که درب بس �

  : مچ کردن ريموت

روی ماژول دکمه لرن رالحظه فشارميدھيم
سپس يکی از دکمه ھای ريموت را

روی ماژول دکمه لرن  :حذف ريموت

  

  



  نحوه ای تنظيمات

  حالت ھای درب با ريموت-٠ انتخاب کليد تعيين وضعيت 0

  حالت ھای درب ھم ريموت وھم کليد سلکتور-١

  )فقط درب باز ميکندAريموت دکمه(فقط کليد سلکتور-٢

  ٨استاندارد.حداکثر١٢حداقل و٢.قابل تنظيم است١٢-١از سرعت بازشدن ١

  ٧استاندارد. حداکثر١٢حداقل و٢.قابل تنظيم است١٢-١از سرعت بسته شدن ٢

  حداکثر٩حداقل و١.قابل تنظيم است٩-١از ترمزانتھای درب زمان باز شدن ٣

  ٣استاندارد

  حداکثر٩حداقل و١.قابل تنظيم است٩-١از ترمزانتھای درب زمان بسته شدن ٤

  ٣استاندارد

  حداکثر٩حداقل و١.قابل تنظيم است٩-١از زمان باز ماندن درب ٥

  ٣استاندارد

  حداکثر٩حداقل و١.قابل تنظيم است٩-١از قدرت موتور ٦

  ٤استاندارد

  درصد١٠٠درصدتا٤٠از  زمستانی ٧

.قابل تنظيم است٩-١از سرعت دوم درب زمان باز شدن ٨  

٩  

فلقمد   

. قابل تنظيم است٨-٠از  

.بسته شدقفل يک فعال می شود درب درھر حالت که =0 

)قفل يک(.قفل فعال می شود فقظ  درب درھر حالت =١ 

)قفل دو(مربوط به قفل ھای ولتازلحظه ای٨الی٢  

 

A قابل تنظيم است٩-٤از جريان موتور.  

B قابل تنظيم است١-٠از ريست کارخانه.  



  

 

  :سيستم ERRORکدھای 

E:برن (گير مکانيکیYکه درب به استپر برخوردکند٣گزينه رفع گير مکانيکی وبا.  

E0:تماس بانمايندگی(ايراد کنترل باکس(  

E1:ھستYاگر درب مشکل نصب وگيرمکانيکی وموتور وسيم کشی نداشت می توان .(جريان موتور با
  .)راباYبرد ايراد رفع شودAگزينه 

E2:سيم وترتيب رنگ اينکدر چک شود(اينکودر موتور.(  

E3:تماس بانمايندگی(ايپرام کنترل باکس(  

 

  

  عملکرد قفل

  )مناسب برای پرده ھوا(ھرموقع درب بسته ميشود قفل عمل ميکند:مدصفرقفل  �

قفل به ncوLOCK1)noکانکتور .قفل kبل وقفل ھايکه ھميشه ولتاژنياز دارد:مديک  �
 )وسيله جامپر داخل برد قابل انتخاب ھست

  ...رکورد وکاباانواع قفل ھای ولتاژلحظه ای مثل ترمکس :٨مددوتا �

 )نزديکترين سوکت به موتور(LOCK2کانکتور 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

  

  حالت ھای ريموت

A =اتوماتيک  

B=قفل 

C=باز 

D=يک طرفه  

A+B=زمستانی 

C+D=ريست  

  

  

  موفق پيروز باشيد


