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کلید برنامه ریزي لمسی

کلید برنامه ریزي سلکتوريکلید برنامه ریزي دیجیتال

نمایشگر

تغییر حالت

قفل

یک طرفھ

باز و بست اتوماتیک

حالت پارشال یا سرما

دائم باز

ذخیره سازی

           ورود بھ تنظیمات

دفترچھ راھنما

تنظیمات اپراتور

دربھای اتوماتیک

تالش ایرانی

فھرست مطالب
  عنوان

کنترل باکس
توصیف کانکتورها

با کانکتورها تجهیزات مرتبط 
کلید برنامه ریزي لمسی

کلید برنامه ریزي دیجیتال
کلید برنامه ریزي سلکتوري

ریموت کنترل 4 شاسی
ریموت کنترل 5 شاسی

موتور همراه با انکودر
قفل آهنربا دار 24 ولت

قفل 12 ولت
باطري 60 وات
باطري 30 وات

پیکربندي اولیه
جدول تنظیمات

برنامه ریزي
لیست خطا
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طراحی و تولید در ایران
3

تجهیزات مرتبط با کانکتورها توصیف کانکتورها

شاسی تنظیمات

شاسی ذخیره

نمایشگر

نرمال بستھ
مشترک

نرمال باز                                                         

ورودی

منفی

منفی
گیرنده سلایر
فرستنده سلایر
ریموت(آبی)
فرستنده(زرد)
گیرنده(قھوه ای)
منفی(مشکی)
٢۴+ولت(قرمز)
ریموت
اینفرارد
سنسور خارجی
سنسور داخلی

شاسی ریست

شاسی تست
٢۴+(سبز)
منفی(قھوه ای)
منفی(زرد)
ورودی(سفید)
٢۴+(سبز)
منفی(زرد)
منفی(قھوه ای)
ورودی(سفید)
(----)+٢۴
منفی(---)
منفی(صورتی)
ورودی(بنفش)

ورودی ٢٢٠ ولت
ورودی ٢٢٠ ولت

کلید پاور

ورودی ٢۴ ترانس

ورودی ٢۴ ترانس

باتری-(آبی)

باتری+(قرمز)

موتور -(مشکی)
موتور+(قرمز)

(مشکی یا آبی) ١L
قھوه ای یا قرمز) ٢)L
SL(---)
منفی(---)

منفی(مشکی)
AP(زرد)
۵+ ولت(قرمز)
BP(سبز)

فیوز ٧ آمپر

فیوز ٢ آمپر

+٢۴
باز دائم
پارشال
یک طرفھ
قفل
منفی

کنترل باکس

1

قفل آهنربا دار 24 ولت قفل 12 ولت

باطري

مدل ٣٠ وات                              مدل ۶٠ وات

سیم قرمز +٢۴ ولت و مشکی منفی یا ھمان زمین است
اگر سیم ھا بھ درستی نصب شوند چراغ روی کلید برنامھ ریزی دیجیتال روشن خواھد شد

اگر از باطری ۶٠ وات استفاده شود حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ مرتبھ توانایی باز و بستھ شدن
 درب وجود دارد

اگر از باطری ٣٠ وات استفاده شود حدود ١۵٠ مرتبھ میتوان درب را باز و بست نمود

جدول تنظیمات
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ریموت کنترل 4 شاسی

ریموت کنترل 5 شاسی

موتور همراه با انکودر

قفل

دو طرفھ

دائم باز

پارشال

ریست

یک طرفھ
قفل

دو طرفھ

پارشال

 باز کردن

یک طرفھ

ریست

دائم باز

 باز کردن

B

موتور
انکودر

پیکربندي اولیه
١. بررسی و اطمینان از نصب صحیح و سیم بندی

٢. روشن کردن سیستم
٣ . در نمایشگر                       نشان داده میشود

۴ . درب بھ حالت اسکن رفتھ ( در این مدت بھ درب 
     یا سیستم یا صفحھ کلید دست نزنید)

۵ . درب بھ صورت اتومات و  بھ آھستگی شروع بھ
     باز و سپس بستھ شدن خواھد کرد

۶ . پس از اتمام اسکن نمایش      داده می شود
٧ . سیستم تنظیم و اماده کار  شده است 

٨ . اگر نیاز بھ تغییر در تنظیمات  ھست  لطفا بھ قسمت 
برنامھ ریزی       مراجعھ نمایید

١ ثانیھ بعد

برنامه ریزي

 مطمئن شوید درب کامال بستھ است و ھیچ خطایی وجود نداشتھ باشد
اگر خطایی در سیستم وجود دارد خطای سیستم رفع شده و دستگاه

مجدد راه اندازی شود

نحوه ورود بھ حالت تنظیمات و برنامھ ریزی
نمایش      سپس ١ . فشردن شاسیھای               

٢ . فشردن      برای افزایش شماره از     تا      و   
٣ . با فشردن      میتوان وارد تنظیم ھر بخش شد

مقدار تنظیم ھر مد را تغییر داد ۴ . با فشردن     میتوان
۵ . برای ذخیره سازی باید شاسی     فشرده شود

بھ صفحھ ٨ مراجعھ نمایید لطفا جھت مشاھده 

 .

 

تنظیمات     جدول

در صورت  لت ویا
 تلسکوپی باید گشتاور موتور    بر روی     تنظیم گردد.

نصب بروی دربھای تک توجھ:
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یادداشت
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ELECTRONIC CONTROL UNIT
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DIGITAL programmer 

L O A

L

O A

FULL OPEN

A

Redwire is+24 volts andBlackis Ground( GND) .

If youhave properly connectedthe battery polarity, the redLed ondigital key is turnedon

If youuse a60 watt battery, thebattery canopenandclosethedoor between200 and300times

whenthe power is turnedoff, and if you use the 30 watt battery, it canopening andclosing the

doorabout 150 times whenthe power is turnedoff .
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MAGNETIC LOCK V24 LOCK V12
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