
 

 

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

 . متصل نمائيد

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

 . كنيد

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

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 cپس از آن درب شروع به بسته شدن كرده که . ميشود

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

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

 . 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

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

 .را افزايش دهيد3اگر نرسيد گزينه به استپر برسد

 

 



 

 

 

 نقشه کامل سيم کشی



 نقشه سنسورها وقفل يک

 



 ترانس -باتری -موتور-2قفل -نقشه سيم کشی اينکودر

 

 

 



 BEAنقشه رنگ سنسور

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حالت های درب

 :حالت هاي درب اتوماتيک 

زمتتتتتانی کتتتتته يکتتتتتی ازدکمتتتتته هتتتتتای ريمتتتتتوت رافشتتتتتار ميتتتتتدهيم در ( :  Automatic) وماتيتتتتتک حالتتتتتت ات

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

 :می شود 

 

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

 . نمايش داده می شود (  Segment 7) روی سون سگمنت  Pباز باشد حرف بزر  وضعيت نيمه 

 

 

زمانی که يکی ازدکمه های ريموت رافشار ميدهيم در وضعيت يکطرفه  ( : One Way) حالت يکطرفه 

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

 

زمانی که يکی ازدکمه های ريموت رافشار ميدهيم در وضعيت قفل باشد حرف ( :  Lock) حالت قفل 

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

 

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

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

 

 



وحتما درب .درب يكبار باز و بسته خواهد شد  TESTدر صورت فشردن كليد : نکته مهم

 .به استپر برسد

 

 :تنظيمات 

 منوی اصلی k1دکمه  

K2 اينتر وورود به منوی اصلی 

K3باال بردن مقادير 

 .رافشار می دهيم وازبرنامه خارج می شويمk1درانتها 

  ته هست ميتوان واردمنوتنظيمات شدکه درب بسفقط زمانی 

 : مچ کردن ريموت

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

 .ثانيه فشار ميدهيم ريموت لرن ميشود3سپس يکی از دکمه های ريموت را

 

 

 

 



 

 

 نحوه ای تنظيمات

 درب با ريموتحالت های -0 انتخاب کليد تعيين وضعيت 0

 حالت های درب هم ريموت وهم کليد سلکتور-1

 8استاندارد.حداکثر12حداقل و1.قابل تنظيم است12-1از سرعت بازشدن 1

. حداکثر12حداقل و1.قابل تنظيم است12-1از سرعت بسته شدن 2

 7استاندارد

 حداکثر9حداقل و1.قابل تنظيم است9-1از ترمزانتهای درب زمان باز شدن 3

 3دارداستان

 حداکثر9حداقل و1.قابل تنظيم است9-1از ترمزانتهای درب زمان بسته شدن 4

 3استاندارد

 حداکثر9حداقل و1.قابل تنظيم است9-1از زمان باز ماندن درب 5

 3استاندارد

 حداکثر9حداقل و1.قابل تنظيم است9-1از قدرت موتور 6

 4استاندارد

 درصد100درصدتا40از  زمستانی 7

درب زمان باز شدن سرعت دوم 8 .قابل تنظيم است9-1از   

فلقمد  9 . قابل تنظيم است8-0از   

 



 

 

 

 عملکرد قفل

  بدون قفل:مدصفرقفل 

  1کانکتور .قفل البل وقفل هايکه هميشه ولتاژنياز دارد:مديکLOCK 

 انواع قفل های ولتاژلحظه ای مثل ترمکس رکورد وکابا:8مددوتا...  

 (به موتور نزديکترين سوکت)2LOCKکانکتور 

 

 حالت های ريموت

A =اتوماتيک 

B=قفل 

C=باز 

D=(ثانيه فشارداده شود سيستم ريست می شود 10)يک طرفه 

A+B=زمستانی 

 

 موفق پيروز باشيد


