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 ( راهنماي نصب  (

 مراحل نصب و راه اندازي كنترل برد

سيم قرمز  +M سيم مشكي و -M  ابتدا سيم هاي موتور را در جهت مناسب -1

 . به كنترل برد و كانكتور دو پين موتور متصل نمائيد

پين (  4سپس كابل اينكودر را به كانكتور اينكودر ) كانكتور مخابراتي -2

 . متصل نمائيد

متصل   منبع تغذيه هاي خروجي ترانس را به كانكتور مربوطه پين هايسيم -3

 . كنيد

تذكر مهم : تا زماني كه از نحوه باز و بسته شدن صحيح درب مطمئن نشده ايد 

به هيچ عنوان سيم هاي وسايل جانبي نظير سنسورها ، مادون قرمز ، قفل و 

  .ديگر قطعات را به كنترل برد متصل نكنيد

رايط درب براي اسكن كردن خود شروع به باز شدن تا نقطه در اين ش-4

روی نمايشکر مشخص oانتهايي خود و برخورد با استوپر خواهد كرد که 

روی نمايشکر مشخص cميشود. پس از آن درب شروع به بسته شدن كرده که 

 . ميشود.و بدين ترتيب اسكن اوليه درب انجام مي پذيرد

اوليه درب معكوس عمل كرد بايستي سيم قرمز تذكر مهم : اگر در زمان اسكن 

 . ومشکی موتور را تغيير دهيد

روي  A درب پس از بسته شدن در وضعيت اتوماتيك قرار گرفته و حرف -5

 . سون سگمنت نمايش داده مي شود

 . درب يكبار باز و بسته خواهد شد TEST در صورت فشردن كليد -6

ب يكبار باز و بسته خواهد شد .وحتما درب در TESTنکته مهم: در صورت فشردن كليد 

 .را افزايش دهيد3اگر نرسيد گزينه به استپر برسد
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 نقشه کامل سيم کشی
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 نقشه سنسورها وقفل يک
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 ترانس -باتری -موتور-2قفل -نقشه سيم کشی اينکودر
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 BEAنقشه رنگ سنسور
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 ترتيب رنگ اينکدر

 

 

 

 رنگ بندی سنسورها

 

 ای                            قرمز قهوه      

 سبز سفيد                           مشکی سفيد               

 زرد                                   سبز     
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 محل نصب موتور وترانس

 

 قرمزومشکی برای موتور

 ولت21زرد ترانس 

 حالت های درب

 حالت هاي درب اتوماتيک :

( : زمتتتتانی کتتتتته يکتتتتتی ازدکمتتتته هتتتتتای ريمتتتتوت رافشتتتتتار ميتتتتتدهيم در  Automaticيتتتتتک ) حالتتتتت اتومات

( نمتتتتايش داده  Segment 7روی ستتتتون ستتتتگمنت    )  Aوضتتتتعيت اتوماتيتتتتک باشتتتتد حتتتترف بتتتتزر  

 می شود :

 

( : زمانی که يکی ازدکمه های ريموت رافشار ميدهيم در  Partial openحالت نيمه باز ) زمستانی يا 

 ( نمايش داده می شود .  Segment 7روی سون سگمنت )  Pباشد حرف بزر  وضعيت نيمه باز 
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( : زمانی که يکی ازدکمه های ريموت رافشار ميدهيم در وضعيت يکطرفه  One Wayحالت يکطرفه ) 

 ( نمايش داده می شود : Segment 7روی سون سگمنت )  1باشد حرف 

 

ای ريموت رافشار ميدهيم در وضعيت قفل باشد حرف ( : زمانی که يکی ازدکمه ه Lockحالت قفل ) 

 ( نمايش داده می شود : Segment 7روی سون سگمنت )   Lبزر  

 

( : : زمانی که يکی ازدکمه های ريموت رافشار ميدهيم در وضعيت دايم باز  Full Openحالت دايم باز ) 

 ( نمايش داده می شوند Segment 7روی سون سگمنت )   0باشد حروف 

 

 

درب يكبار باز و بسته خواهد شد .وحتما درب  TESTنکته مهم: در صورت فشردن كليد 

 به استپر برسد.

 

 تنظيمات :

 منوی اصلی k1دکمه  

K2 اينتر وورود به منوی اصلی 

K3باال بردن مقادير 

 رافشار می دهيم وازبرنامه خارج می شويم.k1درانتها 
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 دمنوتنظيمات شدته هست ميتوان وارفقط زمانی که درب بس 

 

 مچ کردن ريموت: 

روشن شدشاسی را رها ميکنيم LEDزمانی که  روی ماژول دکمه لرن رالحظه فشارميدهيم

 ثانيه فشار ميدهيم ريموت لرن ميشود.3سپس يکی از دکمه های ريموت را

 نگه ميداريم ريموت ها پاک می شود. ثانيه20راروی ماژول دکمه لرن  حذف ريموت:
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 ه ای تنظيماتنحو

 حالت های درب با ريموت-0 انتخاب کليد تعيين وضعيت 0

 حالت های درب هم ريموت وهم کليد سلکتور-1

 فقط درب باز ميکند(Aفقط کليد سلکتور)ريموت دکمه-2

 8.استانداردحداکثر12حداقل و2قابل تنظيم است.12-1از سرعت بازشدن 1

 7. استانداردحداکثر12اقل وحد2قابل تنظيم است.12-1از سرعت بسته شدن 2

 حداکثر9حداقل و1قابل تنظيم است.9-1از ترمزانتهای درب زمان باز شدن 3

 3استاندارد

 حداکثر9حداقل و1قابل تنظيم است.9-1از ترمزانتهای درب زمان بسته شدن 4

 3استاندارد

 حداکثر9حداقل و1قابل تنظيم است.9-1از زمان باز ماندن درب 5

 3استاندارد

درت موتورق 6  حداکثر9حداقل و1قابل تنظيم است.9-1از 

 4استاندارد

 درصد100درصدتا40از  زمستانی 7

قابل تنظيم است.9-1از سرعت دوم درب زمان باز شدن 8  

فلقمد  9 قابل تنظيم است. 8-0از   

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

ک()قفل يقفل فعال می شود. فقظ  درب درهر حالت =1 
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مربوط به قفل های ولتازلحظه ای)قفل دو(8الی2  

 

A قابل تنظيم است.9-4از جريان موتور  

B قابل تنظيم است.1-0از ريست کارخانه  

 

 

 

 

 سيستم:ERROR کدهای 

E:که درب به استپر برخوردکند.3)رفع گير مکانيکی وباالبرن گزينه گير مکانيکی 

E0تماس بانمايندگی(:ايراد کنترل باکس( 

E1اگر درب مشکل نصب وگيرمکانيکی وموتور وسيم کشی نداشت می توان :جريان موتور باالهست(.

 راباالبرد ايراد رفع شود.(Aگزينه 

E2سيم وترتيب رنگ اينکدر چک شود.:اينکودر موتور() 

E3تماس بانمايندگی(:ايپرام کنترل باکس( 

 

 عملکرد قفل

 : کند)مناسب برای پرده هوا(هرموقع درب بسته ميشود قفل عمل ميمدصفرقفل 

 کانکتور .مديک :قفل البل وقفل هايکه هميشه ولتاژنياز داردLOCK1(noوnc قفل به

 وسيله جامپر داخل برد قابل انتخاب هست(
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 انواع قفل های ولتاژلحظه ای مثل ترمکس رکورد وکابا...8مددوتا:  

 )نزديکترين سوکت به موتور(LOCK2کانکتور 

 

 v1 حالت های ريموت

A اتوماتيک= 

Bقفل= 

Cباز= 

Dيک طرفه= 

A+Bزمستانی= 

C+Dريست= 
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 v2 ريموت های حالت

=A مد لحظه ای 

=Bقفل 

=Cباز 

=Dاتوماتيک 

=A+Bزمستانی 

=C+Dطرفه يک 

A+Dريست= 

 

 

 

 

 موفق پيروز باشيد


