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 : vestaسیستم  یراه انداز

درب  کند.  می  شدن)راه اندازی اولیه(کالیبره  بصورت اتوماتیک شروع به    وصل برق ورودی سیستمبعداز

کندوبعدازرسیدن به انتهادرب شروع به بسته شدن می کند.بعداز بسته شدن درب به شروع به بازشدن می  

درصورت عدم وصل کلیدتعیین وضعیت درب  الزم به ذکراست که  حالت انتخابی کلیدتعیین وضعیت می رود.

رامی زنیم درب یک بار باز وبسته می    TESTحالت اتوماتیک کار می کند.پس ازاتمام کالیبراسیون دکمه  

انجام می .درصورت عدم رضایت ازعملکرددرب به منوی تنظیمات می رویم  .دشو وتنظیمات مربوطه را 

 دهیم.که نحوی تنظیمات در قسمت های بعدی توضیح داده شده است.

 نکات مهم: 

سیستم  ✓ شودبرق  موتوربرعکس  جهت  که  بکاپ  درصورتی  سیم    وباتری  جای  کرده  راقطع 

 صل می کنیم.وقرمزومشکی موتور راعوض می کنیم سپس برق سیستم را

 فاصله داشته باشد.سانتی 20فاصله کنترل باکس با موتورحداقل  ✓

 جهت تنظیمات کنترل باکس درب بایددر حالت بسته باشد. ✓

 می باشد.ولت 24مثبت 4(می باشد.وترمینال شمارهgndولتاژمنفی ) 12و5و 1ترمینال شمارهای  ✓

ترمینال شماره   فرمان سنسور بیرون و3ترمینال شماره    فرمان سنسور داخل و2ترمینال شماره   ✓

 فرمان ریموت می باشد.10

 : vestaسیم کشی ترمینال کنترباکس 

(می GNDمی باشد.ترمینال شماره یک منفی)beaرنگ بندی شکل زیرمربوط به سنسورپرکاربرد

به کلیدتعیین وضعیت وصل می 9الی 5 ایشمارهترمینال ولت می باشد.24مثبت4باشیدوترمینال شماره 

 فرمان ریموت می باشد. 10وترمینال شماره شود.



 

 

  

 

 

 

 :vestaبه سیستم  bea نصب مادون



 

 

 

 

 

 

 : vestaبه سیستم  active eatسنسورنصب 

 



 

 

 

 

 

 

 جدول تنظیمات: 

بسته   حالت  در  بایددرب  تنظیمات  انجام  .برای  شویم  تنظیمات  واردمنوی  تنظیمات    باشدتابتوانیم  جهت 

پیغامup,enterدوکلید کنیم  رهامی  وسپس  داریم  می  نگه  باهم  ثانیه  یک  مدت   setting رابه 

programدرlcdشود.باکلید می  داده  وبازدن  upنمایش  رویم  می  دلخواه  تنظیمات  شماره  به 

شویم.باکلیدenterکلید می  دلخواه  شدن  upواردتنظیمات  خارج  رویم.جهت  می  نظر  مورد  شماره  به 



ثانیه فشارندهیم بصورت اتوماتیک ازمنوتنظیمات خارج می شود.)تنظیمات مشابه  15ازمنواگرکلیدهارابه مدت 

 می باشد(tormaxسیستم 

 حداکثر12حداقل و1.قابل تنظیم است12- 1از دن سرعت بازش 1

 حداکثر12حداقل و1است.قابل تنظیم 12- 1از سرعت بسته شدن  2

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

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

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

 درصدقابل تنظیم 90درصدتا50از پارشال 6

 .حداکثر17حداقل و1قابل تنظیم است.17- 1از شدن  بازدرب زمان  سرعت دوم 7

 حداکثر9حداقل و1قابل تنظیم است.9- 1از قدرت موتور  8

 ردد. به تنظیمات کارخانه برمیک1قابل تنظیم است.1-0از ریست کارخانه  9

 ایرادهای احتمالی:  ❖

- 2مطمئن باشیدگیرمکانیکی ندارید.-1انتها حرکت نمی کند؟درب زمان بازشدن تا-1 ❖

 راافزایش بدهید. 3گزینه  -3راافزایش بدهید.7زینه گ

مطمئن باشیدگیرمکانیکی ندارید.  -1درب زمان بسته شدن تاانتها حرکت نمی کند؟-2 ❖

 راافزایش بدهید. 3گزینه  -3راافزایش بدهید.4گزینه -2

ن سنسورعوض بازشدن توقف می کند سپس  درب زمان بسته شدن بافرمان گرفت  -3 ❖

 راافزایش بدهید. 8گزینه  بسته می شود؟ 



 راکاهش بدهید. 7گزینه  درب زمان بازشدن ضربه می زند؟-4 ❖

 راکاهش بدهید. 4گزینه  درب زمان بسته شدن ضربه می زند؟ -5 ❖

ندارد؟-6 ❖ حرکتی  باکس  -1موتورهیچ  کنترل  کنید.رافیوزهای  گزینه -2چک 

 راافزایش بدهید. 3

 تماس بگیرید. 0912 81 82 183درصورت هرتوضیح یاسوال احتمالی باشماره ❖

 

 

 


