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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

سیم کشی دستگاه:
قبل از انجام سیم کشی ابتدا نکات زیر را رعایت فرمایید:
.1

سیم ارث متصل باشد

.2

مسیر عبور کابل انتقال جریان  222ولت از کابل مربوط به تجهیزات  22ولت مجزا باشد.

ویژگی های فنی دستگاه:

SITE : IMENFAAC.COM

تلفن 021- 27664000 :

شرکت ایمن فک

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

نمای کلی از برد کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.
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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

اجزای برد عبارتند از:
صفحه نمایش برای انجام تنظیمات و مشاهده عملکرد دستگاه

LCD

دکمه برنامه ریزی ()F

SW1

دکمه برنامه ریزی ()-

SW2

دکمه برنامه ریزی ()+

SW3

دکمه ستاپ

SW4

چراغ های نشان دهنده وضعیت دستگاه

leds

کانکتور برق تغذیه  222ولت

J1

کانکتور سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور

J2

کانکتور سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور

J3

کانکتور اتصال باتری بک آپ

J4

کانکتور موتور

J5

کانکتور چراغ فالشر

J6

کانکتور قفل و خالص کن موتور

J9

کانکتور خروجی

J10

محل اتصال کابل  USBبرای اتصال به کامپیوتر

J11

کانکتور چشمی های نوع BUS

J12

محل اتصال ورودی ها

J13

محل اتصال رسیور

J14

فیوز

F1
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تشریح کانکتورهای ترمینال :J13
شماره کانکتور

شناسه
OPEN A

کانکتور  N.O.که باعث باز شدن کامل درب می شود

2-6

GND

پایه منفی برای تجهیزات  22ولت

3

OPEN B / CLOSE / SAFE

کانکتور  N.O.که باعث نیمه باز شدن درب می شود و یا برای بستن مجدد
درب استفاده می شود.

2

STOP / SAFE

کانکتورهای  N.C.که برای توقف حرکت درب کاربرد دارد

5

FSW OP

کانکتور  N.C.که برای چشمی در حالت بازشو کاربرد دارد

7

FSW CL

کانکتور  N.C.که برای چشمی در حالت بازشو کاربرد دارد

8

+24 V

برق  22ولت برای تجهیزات جانبی

1

توضیحات

نحوه اتصال تجهیزات به برد در شکل زیر نشان داده شده است:

نحوه اتصال چشمی ها به برد و جامپرهای مورد نیاز در شکل زیر نشان داده شده است.
کانکتورهای  2و  5به  2جامپر می گردند.
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تنظیم برد:
برای تنظیم عملکرد دستگاه برنامه ریزی به کمک سه دکمه  Fو  +و – انجام می شود.
ورود به منوهای مختلف به کمک دکمه  Fو تغییر پارامترهای مربوط به هر منو به کمک دکمه های  + , -انجام میشود.
ورود به منوها با فشردن دکمه  Fانجام پذیر است.
پارامتر نمایش داده شده
dF

LO

SITE : IMENFAAC.COM

عملکرد
 :1به معنی آن است که مقادیر پیش فرض کارخانه برای تمامی پارامترها انتخاب شده
است
 :CUبه معنی انتخاب پارامترها به صورت دلخواه و خارج از شرایط پیش فرض می باشد.
برای تنظیم پارامترها در حالت کارخانه مقدار  1را در این منو انتخاب نمایید.
 : Eباریموت باز با ریموت بسته
 : Aبا ریموت باز بعد از تایم اتومات خودبخود بسته می شود
 : Sبا ریموت باز و بعد از تایم اتومات بسته می شود ضمن آنکه می توان آن را با ریموت
بست .بعد از عبور از جلو چشمی ها نیز پس از  5ثانیه بسته می شود.
سایر موارد در زیر آورده شده است:

مقدار پیش فرض
1

E
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PA

تنظیم تایم اتومات برای حالت تمام بازشو .از صفر تا  2.1دقیقه

20

Pb

تنظیم تایم اتومات برای حالت نیمه بازشو درب .از صفر تا  5.5دقیقه

20

FO

قدرت موتور:
 :01کمینه قدرت
 :50بیشینه قدرت

50

So

سرعت باز شدن درب
 :01کمینه سرعت
 :10بیشینه سرعت

08

Sc

سرعت بسته شدن درب
 :01کمینه سرعت
 :10بیشینه سرعت

08

ro

آرام بند در هنگام باز شدن درب.
بازه حرکت آرام بند را به صورت درصدی از کل بازه حرکت درب تنظیم می نماییم.
 :5-10-15حداقل آرام بند
 :99حداکثر آرام بند

20

rc

آرام بند در هنگام بسته شدن درب.
بازه حرکت آرام بند را به صورت درصدی از کل بازه حرکت درب تنظیم می نماییم.
 :5-10-15حداقل آرام بند
 :99حداکثر آرام بند

20

Sr

سرعت در هنگام آرام بند:
 :0سرعت آرام
 :1سرعت باال

0

St

وضعیت دستگاه را نشان می دهد
 : 00بسته
 : 01باز
 : 02توقف سپس باز شدن
 : 03توقف سپس بسته شدن
 : 04مکث
 : 05در حالت باز شدن
 : 06در حالت بسته شدن
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07
08
09
10
11
12

 :در حال چک کردن چشمی ها
 :چک کردن چشمی BUS
 :پیش چشمک زن در حالت باز شدن
 :پیش چشمک زن در حالت بسته شدن
 :نیمه باز شو
 :در حالت مکث برای نیمه باز شو

تنظیمات پیشرفته:
برای ورود به منوی تنظیمات پیشرفته کلیدهای  Fو  +به صورت همزمان فشرده شود.
تنظیات این منو به صورت زیر می باشد.
ورود به منوها با فشردن دکمه  Fو  +انجام پذیر است.
پارامتر نمایش داده شده
bo

عملکرد
بیشینه قدرت پیشران در شروع حرکت
 : yفعال
 : noغیرفعال

مقدار پیش فرض
no

PF

پیش فالش:
چشمک زدن چراغ فالشر قبل از هر عملکرد درب.
 : noغیرفعال
 : OCفعال در هر حرکت درب
 : CLفعال در هنگام بسته شدن درب
 : OPفعال در هنگام باز شدن درب
 : PAفعال در پایان زمان مکث درب

no

tP

زمان فعال بودن پیش فالش
 : 01کمینه زمان
 : 10بیشینه زمان

03

Ph

چشمی حالت بسته شدن:
 : yحرکت معکوس درب پس از عبور جسم از جلوی چشمی
 : noحرکت معکوس درب به محض قرار گرفتن جسم جلوی چشمی

no

oP

چشمی در حالت باز شدن:
 : yحرکت معکوس درب پس از عبور جسم از جلوی چشمی
 : noحرکت معکوس درب به محض قرار گرفتن جسم جلوی چشمی

no

Ad

عملکرد ADMAP
عملکرد مطابق با استاندارد فرانسه
 : yفعال
 : noغیرفعال

no

EC

انکودر:

02
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به کمک انکورد دستگاه از وجود مانع در مقابل حرکت درب اطالع پیدا می کند و به محض
برخورد با مانع حرکت را معکوس می نماید.
 : 00کمینه حساسیت
 : 10بیشینه حساسیت


حساسیت انکودر را روی کمینه مقدار ( )00قرار دهید.

PO

تنظیم مقدار باز شدن درب در حالت نیمه باز شو:
 : 00نیمه باز شو غیرفعال
 : 01حداقل نیمه بازشو
 : 99بیشینه مقدار نیمه باز شو

50

t

زمان کارکرد موتور:
زمان روشن بودن موتور را در هنگام باز کردن یا بستن درب اندازه گرفته و  2تا  3ثانیه به
مقئدار بدست آمده اضافه کنید .عدد حاصل را در ایم منو به عنوان تایم کارکرد موتور وارد
نمایید.

2.0



تایم کارکرد مهم می باشد زیرا در صورتی که مگنت های ابتدا و انتهای ریل توسط
دستگاه شناسایی نشود موتور تنها به اندازه زمان تعین شده در این منو فعال
خواهد بود و از کارکرد مداوم موتور جلوگیری می کند.

o1

در این منو می توان تعیین نمود که در چه زمانی در خروجی  o1ولتاژ داشته باشیم.
 : 00همیشه فعال
 : 01در زمان fail-safe
 : 02رله برای چراغ روشنایی که در هنگام باز شدن و باز بودن درب فعال است.
 : 03چراغ هشدار
 : 04آالرم و در هنگتم کاکرد دستگاه با باتری
 : 05فعال در هنگام باز بودن و در زمان مکث
 : 06فعال در زمان بسته بودن ردب
 : 07فعال در هنگام حرکت درب
 : 08فعال در هنگام باز شدندرب
 : 09فعال در هنگام بسته شدن درب
 : 10فعال در زمان درگیر شدن چشمی ها
 : 11با زدن دکمه ریموت فعال می شود و تا مدت زمان مشخص شده فعال می میاند.
 : 12خروجی زمانی فعال می شود که به ریموت فرمان داده شود.

00

t1

مدت زمان فعال بودن خروجی  1در این منو تنظیم می شود .در صورتی که خروجی در حال
 03یا  11باشد مقدار این منو اهمیت می یابد.

02

Ob

عملکرد کانکتور  open Bرا در یکی از وضعیت های زیر می توان قرار داد.
open B : 00
close : 01
EDGE safe device : 02

00



SP

در صورتی که وضعیت  bc ، bیا  cدر منوی الجیک انتخاب شده باشد مقدار این
منو به صورت پبش فرض روی  01قرار می گیرد که قابل تغییر نیز نمی باشد.

می توان ورودی  stopرا تنظیم نمود که در یکی از دو حالت  stopو یا  edge safeکار
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تلفن 021- 27664000 :

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

کند.
stop : 00
EDGE safety device : 01
Lc

در این منو می توان عملکرد باتری را تنظیم نمود.
 : yباتری در هر شرایطی حتی در حالت عملکرد با باتری عمل می کند
 : noباتری در شرایط کارکرد با باتری عمل نمی کند

y

AS

تعداد سیکل های مورد نیاز برای تعیین زمان سرویس.
 : yاین منو فعال می شود و بعد از طی شدن تعداد سیکل های مشخص دستگاه به منظور
اعالم نیاز به سرویس ،قبل از هر عملکرد درب ،به مدت  8ثانیه فالشر کار کرده و سپس درب
عمل می کند .تعداد سیکلهای کارکرد در منوهای  ncو  ndمشخص می شود.
 : noاین منو غیر فعال می شود.

no

nc

تعداد سیکل های کارکرد را در مبنای هزار مشخص می کند.
برای صفر کردن این منو کلیدهای  +و – را به مدت  5ثانیه نگهدارید.

00

nd

تعداد سیکل های کارکرد دستگاه را در مبنای  122نشان میدهد.
برای صفر کردن این منو کلیدهای  +و – را به مدت  5ثانیه نگهدارید.
 به عنوان مثال اگر دستگاه  11218سیکل کارکرده باشد در این صورت منوی nc
مقدار  11و منوی  ndمقدار  21را نشان میدهد

00

St

وضعیت دستگاه در این منو نشان داده می شود.
 : 00بسته
 : 01باز
 : 02توقف سپس باز شدن
 : 03توقف سپس بسته شدن
 : 04مکث
 : 05در حالت باز شدن
 : 06در حالت بسته شدن
 : 07در حال چک کردن چشمی ها
 : 08چک کردن چشمی BUS
 : 09پیش چشمک زن در حالت باز شدن
 : 10پیش چشمک زن در حالت بسته شدن
 : 11نیمه باز شو
 : 12در حالت مکث برای نیمه باز شو

راه اندازی اولیه:
ابتدا از صحیح بودن موقعیت قرارگیری مگنت ها مطمئن شوید .بدین صورت که ،زمانی که درب بسته است چراغ  FCCخاموش و FCA
روشن باشد .زمانی که درب کامال باز است چراغ  FCCروشن و  FCAخاموش باشد .زمانی که درب در وسط قرار دارد هر دو چراغ باید روشن
باشند.
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زمانی که دستگاه برای اولین بار راه اندازی می شود رو صفحه نمایش  SOبه صورت چشمک زن نمایش داده می شود.
برای شروع پروسه راه اندازی:
.1

ابتدا درب را در حالت وسط (نیمه باز) قرار دهید.

 .2دکمه  setupرا فشرده نگهدارید تا درب به آرامی شروع به حرکت کند .سپس دکمه  setupرا رها کنید .بسته به اینکه درب راست
بازشو و یا چپ بازشو باشد درب به سمت باز شدن یا بسته شدن حرکت می کند( .این موضوع در پروسه راه اندازی اهمیتی ندارد).
در طی حرکت  S1روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
.3

سپس درب شروع به حرکت به سمت مخالف می نماید (باز شدن یا بسته شدن -این موضوع اهمیتی ندارد) .طی این فاز از زاه
اندازی  S3روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

.2

در پایان کار اگر درب باز باشد  01و اگر درب بسته باشد  00روی صفحه نمایش نشان داده می شود.
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