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 :ترمکسسیستم  یراه انداز

 .شفت قفل باال باشد -2

 (روی صفر 2گزینه .)سیستم مربوطه را کالیبره کنیم-0

 :دهیم مراحل زیر راانجام می کردنبعد از کالیبره 

 .تاباتری فعال باشد دادهقرار4راروی  5گزینه -3

قرارمی دهیم که این قسمت مربوط به ترمز انتهای وابتدای درب می 7راروی  4گزینه -4

 .باشدکه درجدول مربوطه بیشتر توضیح داده خواهد شدومیتوان به درخواست مشتری تغییر داد

که این قسمت مربوط به سرعت (حداکثر سرعت)ک قرار می دهیم عددیروی را0و2گزینه-5

 .بازوبسته شدن درب می باشد

 .تغذیه استیلمیت ازدو سرباتری تغذیه شود-6

درب می شود که تنظیمات مربوطه درحالتی که  صیهباتوجه به تجربه کاری خویش تو:توجه

 .است صورت گیرد بسته
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 :active eatنسورترمکس باسسیم کشی ترمینال کنترباکس 

 

 

 

 

علت آن عبارت است .توجه شود که حتما تغذیه استیلمیت از دو سر باتری گرفته شود: نکته

کنترل باکس جهت صرفه جویی در درصورتی که برق شهری قطع باشدازاینکه درحالت قفل 

ب جمپر نشوددر22به 2مصرف باتری ارتباط خود راباباتری قطع می کندوتاوقتی که ترمینال 

باکس گرفته شود وکلید تعیین وضعیت ل پس اگر تغذیه استیلمیت از کنتر.کار نخواهدکرد

کنترباکس  دقیقه ارتباط باتری با3-0درحالت قفل باشد بعدازقطع برق شهری پس از گذشت 

 .جمپرکند22به 2قطع می شود ودرنتیجه استیلمیت کار نخواهد کردتابتواند ترمینال 
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 :جدول ایرادات

 led علت مربوطه ادشماره ایر

E11 قفل ---------------- 

E21 0 ن وضعیتیتعیکلید 

E51 4+3+0+2 انکودر یا موتور 

E54  مرحله کالیبراسیون درست

 یاایراد.انجام نگرفته است

 مکانیکی

 

2+0+3+4 

E41orE42  مادون بین درب فعال شده

 .است

3 

E61  جریان برق بیش از حد

 روی موتور

 

2+0+3+4 

E64  باربیش ازحدروی منبع

 تغذیه

 

-------------- 

E66 موتوروصل نیست -------------- 
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 :جدول تنظیمات

 .درصدقابل تنظیم است222تا5از عرض بازشو 2

 .باشد می1حداکثرسرعت روی  سرعت بازشو 2

 .باشد می1 حداکثرسرعت روی سرعت بسته شدن 0

 .است قابل تنظیم202ثانیه تا/.5 ماندنززمان با 3

 .ترمزابتداوانتهارامشخص می کند کاهش سرعت 4

 .قرارداده شود4گزینه عملکرد باتری 5

2 

 

 

 

 

 

 

 . کالیبره که حتماباید اجرا شود 2

2 

 

 که اگرسه بارپشت سرهم انجام    -ریست کارخانه 

 .درب حالت دستی پیدا می کند

 .تعداددفعات بازشدن درب رانشان می دهد 4

 .تعدادساعت کاری دستگاه رامشخص می کند 5

 .مدل درب رانشان می دهد 6

 .جهت گردش موتورراعوض می کند 2

B  نیروی موتوردرهنگام باز شدن 



 ri.maetrood.www 
ahmadi 0912 81 82 183 

6 
 

C  نیروی موتوردرهنگام بسته شدن 

 

 

 :ترمکسومادون به سیستم Beaنصب چشم 
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 :قفل کردن باریموت

اگراینکارانجام نشودولتاژباالباعث داغ شدن بوبین .کنیمولت می 20ولت راتبدیل به04ابتداولتاژ

دوم اینکه .رله های استیلمیت می شود که به مرورزمان باعث از کار افتادن استیلمیت می شود

الزم به ذکر (.جمپر داخل استیلمیت عوض شود)استیلمیت بایدبصورت فیلیپ فالپ استفاده شود 

رمان قفل باریموت داده شود درب قفل می است کلید تعین وضعیت در هرحالتی باشد ف

وبرای باز کردن قفل فرمان باز شدن قفل باریموت داده شوددرب در حالت اتوماتیک .شود

 .قرار می گیرد
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 :قفل صفحه کلید

     البته .راپشت کلید تعیین وضعیت جمپر کنیم صفحه کلید قفل می شود6و5شماره های اگر

 .نیاز بتواند استفاده کند درمواقعمی توان کلید مخفی دراختیار مشتری قرار داده تا 
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