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  منوي و رسیدن به  Aدکمه فشار دادن چند بار با                            :منوي -6

عدد نشان داده . نشان داده شوددرب بازکن عملکرد کامل دفعات تعداد  تازیر منو شوید را فشار دهید تا وارد   Bدکمه

  .ردمورد بازرسی و سرویس قرار گی تواندمی سیستم ،تعداد مشخصی کارکرد با .قابل پاك شدن نیستشده 

  

  

  

  

  

  

 هاي تست خودکار و خطاي مرکزپیغام)  3-2( 

ها طوري قرار سته شدن وجود دارد یا چشمدر مد ب مانعی بین دید دو چشم متصل شده

  .اند که قادر به دیدن همدیگر نیستندگرفته

 مد معمولی براي عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل
 

 

 .باشندها در حالت باز شدن میدرب
 

 .باشندها در حالت بسته شدن میدرب
 

 .مرکز کنترل در حال سپري کردن زمان بسته شدن اتوماتیک است
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION COUNTOPERATION COUNT
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  :بندي مرکز کنترل و متعلقاتسیم: 1بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

CON1  :ارجیتحریک دستی و ورودي گیرنده خ.  

CON2  : ورودي چشمی.  

CON3 : کن ریلیورودي لیمیت سوئیچ درب باز.  

CON4  : ولتی 12خروجی قفل برقی.  

CON5  : 1خروجی موتور .  

CON6  : 2خروجی موتور .  

CON7 :  ولت 220خروجی فالشر.  

CON8  : ولت 220ورودي برق اصلی.  

TR INPUT  : ولت ترانس  220ورودي.  

TR OUT  : لت ترانس و 12خروجی.  

  

F1  : 6فیوز برق اصلیA-220V .  

F2  : 3      2فیوز موتورA.  

F3  : 3     1فیوز موتورA .  

LCD Moudule  : نمایشگرLCD .  

RF RECIEVER  : گیرنده رادیویی.  

A  : دکمه انتخاب منوي اصلی.  

B  : دکمه انتخاب زیر منو ها.  

C :  افزایش یا تایید کردن )Yes  ( پارامترها.  

D :  کاهش یا منتفی کردن )No  ( پارامترها.  
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  قطعات موجود در هر پکیج-1

 
  عدد2  جک الکترو مکانیکی

 
  عدد2  سوئیچ خالص کن

  
  عدد4  پین اتصال به براکت

  
  عدد2  براکت انتهایی

  
  عدد2  براکت ابتدایی

  
  عدد1  نمادفترچه راه

  
  عدد2  ریموت کنترل

  
  عدد1 ولت 220فالشر

 
  جفت1  فتوسل

 
 عددAC7006  1مرکز کنترل

 
  )اختیاري ( کنسول دیواري 

 
  )اختیاري ( کی پد 

 
  )اختیاري ( کلید سلکتور 

 

  ابزارهاي مورد نیاز در نصب -2

  .اطمینان حاصل کنید که ابزارهاي ذیل را جهت نصب به همراه دارید
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M 1 Deceleration

One Motor

Two Motor

M 1

Stay Open

M 1 Deceleration

M 2 Deceleration

SEQ PROGRAMMING

ها به صورت ترتیبی و با نگاه کردن به نحوه ا جکریزي جک یاین منو جهت برنامه:                              منوي -5

  :رود به ترتیب زیر است کارکرد آنها به کار می

 :ریزي درب تک موتوره براي برنامه - 

دهید تا                            را چند بار فشار  Aدکمه .  a  .نشان داده شود

                              را فشار دهید تا  Bدکمه .  b  .نشان داده شود

c  . یک پالسStart موتور یک . با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید )M1  (کند و شروع به کار می

                                 نمایشگر  .کندرا نشان داده و درب شروع به باز شدن می

d  . الس درصد راه خود را طی کرد ، پ 90وقتی که دربStart  دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، درب با سرعت

                               آهسته حرکت کرده و نمایشگر  .دهندرا نشان می

e  . ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4بعد از آنکه درب کامال باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن درب

- شروع به محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک درب می  گرها با نشان دادنکامل شده و نمایش

  .کند

f  . بعد از مدت زمان مورد نظر پالسStart  چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک

  .کندمتوقف شده و درب شروع به بسته شدن می

g   .درب در نقطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمانی  زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ،

  .گرددمیریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامه

 

 :ریزي درب دو موتوره براي برنامه- 

                            را چند بار فشار دهید تا  Aدکمه .  a  .نشان داده شود

                                را فشار دهید تا Bدکمه .  b  .نشان داده شود

c  . یک پالسStart موتور یک . با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید )M1  (کند و شروع به کار می

                               نمایشگر  .کندول شروع به باز شدن میرا نشان داده و لنگه ا

d  . درصد راه خود را طی کرد ، پالس  90وقتی که لنگه اول دربStart  دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، لنگه اول با

                         سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر  .دهندرا نشان می

e  . ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4بعد از آنکه لنگه اول کامال باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن

                                 کند و نمایشگرلنگه اول کامل شده و لنگه دوم بالفاصله شروع به کار می   .دهدرا نشان می

f  . ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4بعد از آنکه لنگه دوم کامال باز شدStart  چهارم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن

پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته  Startلنگه دوم کامل شده و بعد از مدت زمان مورد نظر پالس 

  .کندشدن اتوماتیک متوقف شده و درب شروع به بسته شدن می

g   .شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمانی  زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد ، درب در نقطه

  .گرددمیریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامه

SEQ PROGRAMMING

M 1 Deceleration

SEQ PROGRAMMING
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اگر مرکز با  شود ،هاي بتا استفاده میو پاك کردن ریموت جهت تنظیم و شناسایی                           منوي -3

کد  Dیا  Cو اگر با دکمه . ودشبراي عابر رویی تنظیم می Bبراي دو لنگه و دکمه  Aکد دهی شود، دکمه    Bیا Aدکمه 

                       و رسیدن به منوي   Aبا چند بار فشار دادن دکمه .براي عابر رویی است Dبراي دو لنگه و  Cدکمه دهی شود ، 

  .را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید B، دکمه 

    :زیر منو

Learn New Remote

  

شماره ریموت در .جدید ، کلید ریموت را فشار داده و نگه داریدبراي اضافه کردن ریموت 

را فشار  Cشود ، براي ذخیره کردن ریموت دکمه نشان داده می LCDحافظه بر روي 

  .دهید

Ease All Remotes

 
  .را فشار دهید Cدکمه ها بر روي این گزینه ، براي پاك کردن کل ریموت

Erase Remote
One By One  

  .شودها بر روي این گزینه ، به دو روش زیر انجام میپاك کردن تک تک ریموت

دکمه ریموتی که قبالً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و نگه دارید،  )1

- ریموت از حافظه پاك می Cشود ، با فشار دکمه شماره ریموت نشان داده می

 .شود

ت مورد نظر را انتخاب کرده و و سپس شماره ریمو Dبا فشار دادن مکرر دکمه  )2

  .را فشار دهید ، تا ریموت مورد نظر از حافظه پاك شود Cدکمه 

  

  

منوي                                و رسیدن به Aبا چند بار فشار دادن دکمه :  ي                            منو -4

  )دیر کارخانه اي در جدول مربوط به پارامترها نشان داده شده استمقا( .را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید  Bدکمه 

  

  زیر منوي

DEFAULT

  

هاي بازشونده بازویی و را داخل حافظه بارگذاري اي مربوط به جکمقادیر کارخانه

 .کندمی

  

  

  

  

  

  

RADIO

RADIO

DEFAULTDEFAULT
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  نماي درب باز کن و سیم بندي مرکز کنترل - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A 3 x 1.5+T  بازوي الکترو مکانیکی 1

 B 2 x 1.75+T  مدار فرمان 2

 Rxسل            فتو 3

                        Tx      

C  

��   
2 x 0.75 
4 x 0.75  

  E 2 x0.75  انتن هوایی 4

  F 2 x 0.75  فالشر 5

  D 2 x 0.75  کلید سلکتور 6
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  :مشخصات فنی 

  

  

  

  

  

  

  

 

 LEADER 4 مشخصات

  هرتز 50ولت  220  ولتاژ کاري

  آمپر 1,7تا  1,2  یجریان مصرف

  وات 280  توان مصرفی

 میکرو فاراد 10  خازن مورد نیاز

  درجه سانتیگراد 150  حد محافظت دمایی

  نیوتن 2800  حداکثر کشش

 IP 54استاندارد 

  g/m1400  سرعت چرخشی

  دزجه سانتیگراد+ 55تا  -20از   محدوده دمایی مجاز

  متر 2,75  حداکثر طول هر لنگه

 kg300  لنگه حداکثر وزن هر

  mm400  حداکثر کورس عملکرد

  درجه 110  ماکزیمم زاویه بازشو

  ثانیه 22  درجه 90زمان بازشو 

  درصد 80  تناوب کاري

  

  

L2 L1   

765 1165 PROTEKO 
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No Yes / No 

در زمان بسته شدن اتوماتیک با : بودن  Yesدر صورت 

  .کندل سیگنال ریموت درب توقف میارسا

در زمان بسته شدن اتوماتیک با : بودن NOدر صورت 

-ها شروع به بسته شدن میارسال سیگنال ریموت درب

  .کند

Moving Mode
 

Yes Yes / No 

هنگام عملکرد موتورها چراغ :بودن  Yesدر صورت 

  .زن از طرف برد کنترل چشمک میزند چشمک

هنگام عملکرد موتورها یک برق : بودن NOر صورت د

220V شودزن ارسال میبه جراغ چشمک.  

Blinking
 

No Yes / No 

مربوط به قفل الکترونیکی است و در زمان استفاده از 

تا پالس قفل  .شودتنظیم می Yesبه صورت قفل برقی 

  .برقی فعال شود

Electro Lock
 

0 

0 = 0.5 sec 
0 = 0.5 sec 
2 = 1.5 sec 

 

زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتورهاست که 

شود که خوب وارد می)  M1( به درب حاوي قفل برقی 

  .درب بسته شود

Lock Pulse Time
 

Yes Yes / No 
اندازي یک موتور وقتی از مرکز کنترل بخواهید جهت راه

  .تنظیم شود Yesه نمائید باید به صورت استفاد
Only One Motor

 

Yes Yes / No 

توان کن ریلی میباز ر صورت استفاده از موتور دربد

ابتدا باید پارامتر  (. ورودي لیمیت سوئیچ را فعال کرد

Only One Motor  به(Yes تبدیل شود.  

Sliding Gate
 

10 0 – 30 

ان تحت فشار قرار گرفتن دربها هنگام برخورد با دت زمم

  .کندرا تنظیم میو فعال شدن انکودر مانع 

 1Sec , 30 = 3Sec = 10 , نکودر غیر فعال = 0
 

35% 20% - 60% 

انکودر و تشخیص مانع با سیستم براي کالیبره کردن 

براي جکهاي مدل . داد مقدار آن را تغییرتوان برخورد می

Leader 4 براي . کالیبره گردیده است %35 با مقدار

توان مقدار مناسب درست عمل کردن سیستم انکودر می

به طور مثال اگر توان . بدست آوردبراي انواع موتورها را 

تعیین شده باشد درصد ) 19(موتورها حد ماکزیمم 

 باشد تعیین شده 10توان موتورها و اگر   %20رهبکالی

  .مناسب است %50درصد کالیبره 

 

No Yes / No 

ماند که همه تغییرات در حافظه برد تا زمانی باقی می

برق سیستم قطع نشود، جهت ذخیره تغییرات انجام شده 

را فشار دهید تا رله فالشر  Cدکمه  Saveروي پارامتر 

برق در  ا قطع شدندو بار چشمک بزند و تغییرات شما ب

  .حافظه ذخیره بماند

Save
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تنظیم 

 کارخانه

محدوده 

 عملکرد
  توضیحات

يیر منوز

PARAMETERS

 

 

21 0 - 99 

زمان کار موتور با ) =  M1(  زمان کار کلی موتور یک

 r1( زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته+ سرعت اولیه 

  ) n1. ( است) 

M1 Working Time
 

21 0 - 99 

زمان کار موتور با ) =  M2( زمان کار کلی موتور دو 

 r2( زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته+ اولیه سرعت 

  ) n2(  .است) 

M2 Working Time
 

14 8 - 19 
در حین سرعت اولیه موتور را )  M1( توان موتور یک 

  .کندتعیین می
M1 Torque

 

14 8 - 19 
در حین سرعت اولیه موتور را )  M2(  دوتوان موتور 

  .کندمیتعیین 
M2 Torque

 

M DEC Torque  .کندتوان موتورها در حین سرعت آهسته را تعیین می 19 - 10 19
 

7 0 – ( n1-2 ) 
را تعیین )  M1( مدت زمان سرعت آهسته موتور یک 

  ) r1(  .کندمی
M 1 DEC Time

 

7 0 – ( n2-2 ) 
را تعیین )  M2( سرعت آهسته موتور دو مدت زمان 

  ) r2(  .کندمی
M 2 DEC Time

 

3 0 – n2 
 هنگام اختالف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو

  )ها بسته شدن درب( .هابسته شدن جک
M Closing Delay

 

3 0 – ( n1-r1 ) 
 هنگاماختالف زمانی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو 

  )ها باز شدن درب( .هاباز شدن شدن جک
M Opening Delay

 

7 0 – ( n1-r1 ) 
  زمان الزم جهت باز شدن یک لنگه درب مخصوص عابررو

 .باشدمی 
Pedestrian Time

 

40 0 – 99 

ها قبل از بسته شدن زمان الزم جهت باز ماندن درب

- اتوماتیک، زمانی که مرکز در مد تمام اتوماتیک برنامه

 .ریزي شده باشد

Auto Close Delay
 

14 0 – ( n1-r1 ) 

بعد از عبور از جلوي چشمی ، با گذشت زمان تعیین 

  شده 

  .ها سریع بسته خواهند شددرب

Fast Close Delay
 

No Yes / No 

باشند  Stopبودن اگر دربها در حالت  Yesصورت  در

دقیقه دربها بسته خواهند شد و در  40بعد از گذشت 

اند، به حالت بسته مواقعی که دربها به طور اتفاقی باز شده

  .بر خواهند گشت
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  هاراهنماي نصب مکانیکی جک

ها طوري بایستی جک. ها به درستی کار کنند و طول عمر موتورها و خود مرکز بیشتر شوددر صورتی که بخواهیم جک

براي نصب جک باید دو نقطه انتخاب شود ،  .نها امده و حداکثر بهره وري را داشته باشدآد که حداقل فشار به نصب گردن

نقطه دوم بر روي لنگه درب می باشد،بدین منظور جهت صب جک بر روي چارچوب یا دیوار و نقطه اول انتخاب محل ن

ها را براي جک mm 50کنیم ، سپس حدود باز می ها را کامالًها را کامل بسته و جکها ، دربتنظیم اولیه جک

سپس ). پذیر است بیرون کشیدن زبانه موتورها امکان حرکت جک به صورت دستی با( بریمرگالژهاي بعدي به داخل می

ق تراز با سطح اف ها را کامالًسپس جک. بندیم هاي آن را میو پیچ ، ها را به داخل شکاف ابتدا و انتهاي جک وصلگاهتکیه

ها را روي چارچوب و گاهو محل تکیه کرده )اي توضیح داده شده در جداول زیر مطابقت داشته باشد با اصول محاسبه(

ها از جوش فلز استفاده گاهشود جهت محکم نمودن تکیهتوصیه می.(کنیممحکم سازي میو  خود درب ، معلوم

  .)گردد

  هاانواع جکجهت ، ها گاهمحل نصب تکیه و نحوه محاسبه

  :به ترتیب نمایانگر A  ،B  ،Dهاي فاصله) A  .Fig(در شکل زیر 

A. گاهفاصله افقی بین مرکز لوالي درب تا مرکز جاي چرخش ابتداي بازو روي تکیه 

 
B. گاهفاصله عمودي بین مرکز لوالي درب تا مرکز جاي چرخش ابتداي بازو روي تکیه 

.Dباشندیه نگه دارنده ابتداي بازو میمرکز لوالي درب تا کف پا  فاصله عمودي. 

   )در امتداد درب بسته و فاصله عمودي یعنی فاصله در امتداد عمود بر درب بسته فاصله افقی یعنی فاصله(
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  ها به مرکزاتصال موتور )1-1(

چپ به  ، که جک راست به لنگه سمت راست درب و جک باشندبه صورت راست و چپ می Leader 4هاي مدل جک

بندي دو موتور ، سیم نامگذاري کنیم M2را  چپ و موتور M1اگر موتور راست را . شودلنگه سمت چپ درب متصل می

  .باشدمی 1- 2مطابق شکل 

و بازوي جک به طرف چپ  پاییناي قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به اگر موتور را به گونه:  ) M1( موتور چپ 

این موتور باید . باشدمی 1-2ها مطابق شکل بندي آن به ترمینالشود که سیمموتور چپ نامیده می،  باز شود این موتور

   .شود نصب گردداي از درب که ابتدا باز میروي لنگه

و بازوي جک به طرف  پایینمدگی موتور جک رو به آاي قرار دهید که براگر موتور را به گونه) :  M2( موتور راست 

  .باشدمی 1-2ها مطابق شکل بندي آن به ترمینالشود، که سیم، موتور راست نامیده می این موتور راست باز شود
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SEQ PROGRAMMING

RADIO

Stand By
BETA CONTROL

  ریزي آنمرکز کنترل و برنامه:2بخش

  :خصات مرکزمش) 1-2(

 با چهاردکمه. باشدتک لنگه و ریلی میهاي دو لنگه، قابل نصب روي درب Control Unit 7006 مرکز کنترل چند کاره

D,C,B,A و دکمه د .ریزي نمودرا بنابر نیاز برنامه هاهاي مدت زمان، قدرت و نحوه عملکرد جکتوان پارامترمیC  وD  به

این مرکز داراي  .روندکردن موضوعات مختلف منوها به کار می منتفیو  تاییدیا براي  نکم کردو  زیاد کردنترتیب جهت 

  .دهندها را نشان میها و مقادیر پارامترهاي خطا ، پارامترباشد که پیغاممی LCDیک نمایشگر 

  :ها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هر کدامها ، پارامترتعریف منو) 2-2(

  .شودگزینه داخلی نمایش داده می 5ها ، که با هر بار فشار دادن یکی از دکمه تعویض کلی منو:  Aکمهد

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-   

  

دهد و در این حالت مرکز حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می                             - 1

، دستگاه به طور اي فشرده نشودمدتی که هیچ دکمه هاي دیگري هم باشید و تار در منواگ.باشدآماده دریافت فرمان می

  .اتوماتیک روي این گزینه باز خواهد گشت

  

جهت  رفتن به زیر منو پس از (باشد زیر منو می 21ها داراي منوي اصلی تغییر متغیر 2 -                                 

نام  Bکه با هر بار فشردن دکمه ) را فشار دهید  B دکمه منوي   و رسیدن به Aفشردن دکمه 

جهت  Dو از دکمه ) YES( جهت افزایش مقدار یا تایید Cاز دکمه . شودیکی از زیر منوها و مقدار آن نمایش داده    می

  .استفاده کنید (No)کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع 

  

  

PARAMETERS

DEFAULT

Stand By
BETA CONTROL

PARAMETERS

PARAMETERS

OPERATION COUNT
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  طریقه بستن کلید سلکتور به مرکز) 4-1(

  .گرددکه در کنار هم هستند مانند شکل زیر نصب   N.Oهاي هاي سلکتور باید به پایهسیم

  ايلنگهباشد و چنانچه بخواهیم از مد تکاي میفقط جهت فرمان در مد دو لنگه 1-4کلید سلکتور شکل :توجه

   .بندي نماییدسیم COMو  PEDک کلید سلکتور کانکتور استفاده کنید باید ی )روپیاده( 

  

  

  

                                              

  تک لنگه                                                دو لنگه                                       

  طریقه بستن المپ به مرکز )١-۵(

 مطابق شکل زیر به کانکتور )220Vک المپ ی(هاي المپ چشمک زن سیم

   .شودوصل می  LAMP 220V المپ

  

  نصب قفل برقی) 6-1(

 ، ها استفاده کنید باید توجه داشته باشیدچنانچه بخواهید از قفل برقی براي درب

از طریق کانکتور  برقیقفل .شوداي از درب نصب شود که اول باز میقفل روي لنگه

E.LOCK گیرد ، به قسمت رمان میتغذیه و فCN )روي برد ) 1-6مطابق شکل

  .گرددوصل میمرکز

  )1-6شکل(                               :باشدمی) 1-6شکل(طریقه نصب قفل مطابق شکل 

  

  

   (Lock Pulse Time)تغییر کند و پارامتر Yesبه  (Electro Lock) هاي پارامتر بایستمی براي استفاده از قفل برقی

- ، درب ابتدا یک فشار معکوس ایجاد می Yesبه  (Electro Lock)با تغییر پارامتر که الزم به توضیح است  .تنظیم گردد

ن در پایان هر بار کارکرد آهاي مربوط به در صورت استفاده از قفل برقی تغییر پارامتر. تر باز شودکند تا قفل برقی راحت

دوباره براي مدت زمان مربوط به  1ها، موتور بسته شدن کامل درب ها ووتورم ها درست بعد از کاهش یافتن سرعتجک

فشار نهایی به  ایجاد  در حقیقت این کار جهت. ددهکار با سرعت ماکزیمم ادامه میبه   (Lock Pulse Time) پارامتر

  .باشدبرقی میها براي بستن قفلدرب

 Page 7 

  کنترل به مرکز) الکترونیک  چشم(  اتصال فتوسل) 2-1(

ها باز ببالفاصله در ، با دیدن مانع هابدر ه شدنحالت بست درمد بسته در .  دبندي شوسیم مد بسته رمی تواند د فتوسل

  .شوند و توقف ندارندمی

  .باشدولت می12ها الزم به ذکر است ولتاژ تغذیه چشمی:  توجه

) 1- 2(مطابق شکل  :)برگشت به حالت اولیه( ها در مد بستهبندي چشمیسیم

    

  

  

 

  

   

  

 

 

 

  

  

 

   :توجه 

 COMو  IR1هاي ترمینال مد بستهدر صورت استفاده نکردن چشمی در 

  .هم جامپر کنید را به

  

  

  

  

  هاکانکتور چشمی

 و  گیرنده چشمی فرستنده+ تغذیه                              12+

GND                             چشمی فرستنده و گیرنده –تغذیه 

IR1                               خروجی چشم در مد بسته  
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Stand By
BETA CONTROL

Top Level  Menu

هناخراک تلاح هب اهرتماراپ ریداقم میظنت

BETA CONTROL UNIT
AC220V 7006-

PARAMETERS

RADIO

DEFAULT

SEQ PROGRAMMING

One Motor

Two Motor

Learn New Remote

Erase Remote
One By One

Ease All Remotes

M1 Working Time
( m1 ) 1 روتوم راک نامز

0  To99

M2 Working Time
( m2 ) 2روتوم راک نامز

0  To  99

M1 Torque 1روتوم ناوت
0  To  19

M2 Torque 2روتوم ناوت
0  To  19

M DEC Torque
هتسها تعرس رد اهروتوم ناوت

10  To  19

M 1 DEC Time
(r1) 1روتوم هتسها تعرس نامز تدم

0  To  (m1-r1)

M 2 DEC Time (r1) 2روتوم هتسها تعرس نامز تدم
0   To  (m2-r2)

M Closing Delay
هگنل ود نیب ندش هتسب ریخات

0   To  m2

M Opening Delay
هگنل ود نیب ندش زاب ریخات

0   To  (m1-r1)

Pedestrian Time

Auto Close Delay

ییوررباع وشزاب نامز
0   To  (m1-r1)

Fast Close Delay

کیتاموتا ندش هتسب نامز
0  To 99

Electro Lock

یقرب لفق ندش تفچ يارب ییاهن هبرض نامز
1 = ½ sec , 2 = 1 sec , ...Lock Pulse Time

Only One Motor

یقرب لفق

Sliding Gate

(M1)  )1 روتوم ( هگنل کت

OBS Time

لاعف چیئوس تیمیل يدورو- (M1)  یلیر روتوم

OBS CALIBRATE %

 يارب اهروتوم نتفرگ رارق راشف تحت نامز تدم
نایرج لرتنک اب عنام صیخشت

Save اهرتمراراپ هریخذ

21

21

14

14

19

7

7

3

3

7

40

14

0

No

No

No

10

35

Yes

: دیدج تومیر نداد دک

.دیسربRADIO يونم هب ات دیهد راشف ارAهمکد-1

.دوش هداد ناشنLearn New Remote يونم ریز ات دیهد راشف ارBهمکد-2
 ،دوش یم هداد ناشن هظفاح رد تومیر هرامش .دیراد هگن و هداد راشف ار تومیر همکد-3

.دیهد راشف ار درب يورCهمکد نامزمه تومیر ندش هریخذ يارب
.دوش یم هداد ناشن تومیر هرامش ،دشاب دوجوم هظفاح رد تومیر رگا

اه تومیر یمامت ندرک كاپ

.دیسربRADIO يونم هب ات دیهد راشف ارAهمکد-1

.دوش هداد ناشنErase All Remote يونم ریز ات دیهد راشف ارBهمکد-2

.دنوش كاپ اه تومیر همه ات دیهد راشف ار درب يورCهمکد-3

یباختنا تروص هب اه تومیر ندرک كاپ

.دیسربRADIO يونم هب ات دیهد راشف ارAهمکد-1

 ناشنErase Remote One By One يونم ریز ات دیهد راشف ارBهمکد-2
.دوش هداد

.دینک باختنا ار رظن دروم تومیر هرامشDهمکد ررکم نداد راشف اب-3

.دوش یم كاپ هظفاح زا رظن دروم تومیر ،Cهمکد نداد راشف اب-4
ای :هجوت

 اب ،دوش یم هداد ناشن تومیر هرامش ،دیراد هگن و هداد راشف ار رظن دروم تومیر همکد

 .دوش یم كاپ هظفاح زا رظن دروم تومیرC همکد نداد راشف

Moving Mode Noیشک بابسا دم

Blinking تباث ای نز کمشچ رشالف Yes

متسیس یمومع ماغیپ

.تسا هدش کیرحت هتسب دم رد یمشچ
(IR1)

Close Photo
Active

OPENING.ندش زاب لاح رد اه برد

CLOSING.ندش هتسب لاح رد اه برد

 ندش هتسب نامز ندرک يرپس لاح رد

کیتاموتا
AUTO CLOSE

OPERATION COUNT

OPERATION COUNT
140

 لماک ندش هتسب و زاب تاعفد دادعت
.دهد یم ناشن ار برد

 یبیترت تروص هب اه برد يزیرهمانرب
اهنآ درکراک هوحن هب ندرک هاگن اب و

Close Anyway
هقیقد40 زا دعب اهبرد ندش هتسب

تروص ره رد No

کیتاموتا عیرس ندش هتسب نامز
0  To 99

 عاونا يارب نایرج لرتنک متسیس ندرک هربیلاک
اهروتوم

 هدش لاعف1 روتوم عنام صیخشت متسیس

تسا
OSB M1 DETECT!

 هدش لاعف2 روتوم عنام صیخشت متسیس

تسا
OSB M2 DETECT!

STOPدنتسه تسیا تلاحرد اهبرد

40 زا دعب ،دنشاب تسیا تلاح رد اهبرد رگا
دش دنهاوخ هتسب کیتاموتا اهبرد هقیقد

STOP
Close In: 40 min


