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ﺗﻠﻔﻦ 021-27664000 :
راھﻧﻣﺎی ﻧﺻب راھﺑﻧد SPIN4

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه  SPIN4در ﺟﺪول زﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

سیم کشی های مورد نیاز برای راهبند در شکل زیر نشان داده شده است.

 .1راهبند SPIN
 .2چشمی ها
 .3کلید سلکتور
 .4فالشر
 .5رسیور

قطعات تشکیل دهنده راهبند  SPIN 4در شکل زیر معرفی شده است.

SITE : IMENFAAC.COM

تلفن 021- 27664000 :

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

 01میله راهبند

 09فنر باالنسر

 02استاپ مکانیکی

 10تجهیزات الکترونیک

 03االکلنگی

 11اتصال دهنده فنر با قابلیت تنظیم

 04لیمیت سوییچ

 12پیچ ارث

 05بادامک های تنظیم موقعیت آرامبند

 13پایه پلیت

 06کلید خالص کن

 14قالب پایه پلیت

 07موتور و جعبه دنده

 15درب دستگاه

 08پلیت اتصال دهنده فنر

 16بدنه دستگاه

ابعاد شالسی دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.

SITE : IMENFAAC.COM

تلفن 021- 27664000 :

شرکت ایمن فک

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

نحوه اتصال قالب به پایعه پلیت در شکل زیر نشان داده شده است

ابعاد فنداسیون الزم برای دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.

در فنداسیون طراحی شده دو عدد لوله خرطومی برای عبور سیم های برق و سیم تجهیزات  24ولت در نظر گرفته شود.
خود دستگاه مطابق شکل زیر روی فنداسیون قرار می گیرد.

SITE : IMENFAAC.COM

تلفن 021- 27664000 :

شرکت ایمن فک

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

برای تنظیم راهبند در حالت عملکرد در وضعیت چپ و راست نیاز است موقعیت فنر تنظیم شود .نحوه جانمایی تجهیزات برای عملکرد در
حالت چپ و راست در شکل زیر نشان داده شده است .فنر باید طوری قرار گیرد که در هنگام افقی شدن میله راهبند فنر کشیده شود.

مطابق شکل فوق نیاز است که موارد  2 ،1و  3را جابجا نماییم که شامل قالب نگهدارنده فنر ،جعبه برد و پلیت اتصال دهنده فنر به
االکلنگی می باشد .پس از انجام تغییرات فوق باید پلیت اتصال میله به راهبند را جدا نموده و  09درجه بچرخانیم و دوباره به محل مورد
نظر متصل کنیم .مطابق شکل زیر

SITE : IMENFAAC.COM

تلفن 021- 27664000 :

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

به منظور سوار کردن میله راهبند روی دستگاه باید به نکات زیر توجه نمود:
.1
.2

چه در حالت چپ چه در حالت راست باید الستیک زیر میله راهبند به سمت پایین باشد
چه در حالت راست چه در حالت چپ باید میله راهبند در حالت قائم روی شاسی سوار شود.

نحوه اتصال میله ارهبند و محکم کردن آن به کمک پیچ های مخصوص آن در شکل زیر نشان داده شده است.

زاویه باز و بسته شدن راهبند به کمک پیچ های تنظیم که در شکل زیر نشان داده شده است تنظیم می شود .با تنظیم این پیچ ها از
بازشدن راهبند به اندازه مورد نیاز خود اطمینان حاصل کنید.

به کمک دو عدد بادامک که روی شفت موتور در نظر گرفته شده است می توان موقعیت آرام بند را در حالت باز شدن و بسته شدن
تنظیم نمود.

SITE : IMENFAAC.COM

تلفن 021- 27664000 :

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

راه اندازی اولیه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.0
.19

فنداسیون را نصب کنید
قطعات مکانیکی و فنر و میله راهبند را متصل نمایید
ارهبند را خالص کنید ،میله راهبند را در  45درجه قرار دهید و فنر را طور تنظیم نمایید که میله در حالت باالنس در زاویه
 45درجه ثابت بماند
میله را در حالت  45درجه قرار دهید و راهبند را در گیر کرده و از حالت خالص خارج کنید
یک فرمان بازشو به دستگاه بدهید .اولین حرکت راهبند باید به سمت باز شدن باشد .اگر به سمت بسته شدن حرکت کرد ،برق
دستگاه را قطع نمایید و جای سیم های قهوه ای و مشکی را موتور را جابجا نمایید
دو باره برق را وصل نمایید و راهبند را روی  45درجه قرار دهید و آن را درگیر کنید و یک فرمان بازشو به دستگاه بدهید.
موقعیت لیمیت سوییچ ها را چک نمایید تا در موقعیت مناسب فعال شوند و زاویه بازشو مور نیاز شما را تامین کند.
میله راهب ند را خالص کرده و راهبند را در حالت بسته قرار دهید و دوباره راهبند را درگیر کنید.
روی صفحه نمایش برد گزینه " –" نشان داده می شود .دکمه ریموت را یک بار فشار دهید تا پروسه باز شدن انجام شود.
در اولین مرتبه راه اندازی آرام بند غیرفعال می باشد.

نحوه خالص کردن دستگاه:
به منظور خالص کردن دستگاه ،آچار مخصوص را در محل درنظر گرفته شده روی موتور قرار داده و آن را درخالاف جهت عقربه های
ساعت بچرخانید تا به نقطه ای برسد که چرخش بیشتر امکان پذیر نباشد.
برای درگیر کردن دستگاه خالف همین عمل را انجام دهید .بدین صورت که آچار خالص کن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

SITE : IMENFAAC.COM

تلفن 021- 27664000 :

شرکت ایمن فک

SITE : IMENFAAC.COM

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

تلفن 021- 27664000 :

نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

( LYNX06مرکز کنترل راهبند )SPIN4

 .1نمایی از مرکز کنترل ( شکل )1

1
SITE : IMENFAAC.COM
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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

 .2ترمینال  ( CN1برق ورودی – اتصاالت موتور – فالشر)  -شکل 2

شماره ترمینال

نوع ورودی

فرمان

ترمینال 1

برق ورودی(ارت)

_

ترمینال 2

برق ورودی(فاز)

_

ترمینال 3

برق ورودی(نول)

_

ترمینال 4

برق فالشر

_

ترمینال 5

برق فالشر

_

ترمینال 6

اتصال موتور مشکی

بسته

ترمینال 7
ترمینال 8

اتصال موتور
آبی/خاکستری
اتصال موتور
قهوه ایی

مشترک
باز

 .3ترمینال : CN2
این ترمینال جهت نصب اختیاری اینکودر در نظر گرفته شده است  .جا زدن این ترمینال نیازی به فشارزیاد ندارد و
به راحتی در جهت درست جا می خورد .
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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

مرکز کنترل به صورت استاندارد روی منوی " "A0یعنی به همراه اینکودر تنظیم شده است( بخش  12را ببینید ).
اگر نمی خواهید از اینکودر استفاده کنید  ،الزم است پارامتر  Aطبق توضیح بخش  12تغییر دهید و ترمینال
مربوطه را آزاد بگذارید.
توجه  :در صورتی که از اینکودر استفاده نمی کنید نیازی به جامپر کردن این ترمینال نیست.
توجه :حساسیت برخورد با مانع با استفاده از پارامتر " " bدر چهار درجه قابل تنظیم می باشد ( .بخش  12را
ببینید )

 1.3عملکرد انکودر
انکودر جهت باال بردن میزان امنیت سیستم استفاده می شود .
این قطعه هم در حالت باز شدن و هم در حالت بسته شدن میله راهبند فعال می باشد و به شکل زیر کار می کند :
عملکرد اینکودر در حالت بسته شدن میله :
در صورت برخورد میله با مانع در زمان بسته شدن آن  ،حرکت سریعا معکوس شده و میله دوباره کامال باز می شود.
در این حالت اگر منوی بسته شدن اتوماتیک با تاخیر زمانی مشخص انتخاب شده باشد  ،میله بعد از زمان تنظیم
شده بسته می شود.
اگر برخورد با مانع سه بار پشت سر هم اتفاق بیفتد  ،بعد از باز شدن میله در مرتبه سوم  ،میله متوقف می شود و
پس از جا به جا نمودن مانع ،جهت عملکرد دوباره راهبند ،الزم است فرمان باز یا بسته به آن داده شود.
عملکرد اینکودر در حالت باز شدن میله :
در صورت برخورد میله با مانع در زمان باز شدن آن  ،حرکت سریعا معکوس شده و میله دوباره کامال بسته می شود.
 .4ترمینال  ( CN3شکل  )3اتصاالت لیمیت سویچ

3
SITE : IMENFAAC.COM
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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

 1.4لیمیت سویچ حالت باز FCA
ترمینال شماره  12که بایستی سیم  NCلیمیت سویچ حالت باز به آن وصل شود.این رله در حالت باز شدن میله فعال شده و
باعث توقف آن می شود .
بعد از فعال شدن این رله  ،سیستم به مدت  2ثانیه به کار خود ادامه داده و متوقف می شود  .عملکرد این رله با  LEDبه نام
 FCAروی برد مشخص می شود .
توجه  :لیمیت سویچ  FCAبه منظور شروع سرعت کم شونده میله استفاده نمی شود و تنها برای توقف میله می باشد.
توجه  :جهت اطمینان از عملکرد درست سیستم ،تنظیم درست این لیمیت سویچ و استفاده از آن کامال ضروری می باشد.

 2.4تماس مشترک مربوط به لیمیت سویچ ها )  : ( COMترمینال شماره 13
توجه :این ترمینال تنها به عنوان  COMلیمیت سویچ ها استفاده می شود  .این ترمینال نبایستی به عنوان ترمینال منفی
برای اتصاالت دیگر استفاده شود.
 3.4لیمیت سویچ حالت بسته FCC
ترمینال شماره  11که بایستی سیم  NCلیمیت سویچ حالت بسته به آن وصل شود.این رله در حالت بسته شدن میله فعال
شده و باعث توقف آن می شود .
بعد از فعال شدن این رله  ،سیستم به مدت  2ثانیه به کار خود ادامه داده و متوقف می شود  .عملکرد این رله با  LEDبه نام
 FCCروی برد مشخص می شود .
توجه  :لیمیت سویچ  FCCبه منظور شروع سرعت کم شونده میله استفاده نمی شود و تنها برای توقف میله می باشد.
توجه  :جهت اطمینان از عملکرد درست سیستم ،تنظیم درست این لیمیت سویچ و استفاده از آن کامال ضروری می باشد.
 .5ترمینال  ( CN4شکل )4
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شرکت ایمن فک

 1.5ترمینال Close
ترمینال های شماره  11و  22از نوع )  NO ( Normally Openاست .با بسته شدن تماس توسط کلید سلکتور ،
پوش باتن و  ...فرمان بستن ( )closeبه راهبند داده می شود  .بنابراین درصورت بسته بودن میله راهبند این فرمان
هیچ تاثیری نخواهد داشت.
وضعیت این ورودی با  LED Closeمشخص می شود.
توجه  :چندین فرمان مشابه بایستی به صورت موازی نصب گردند.
 2.5ترمینال Open /Close
ترمینال های شماره  11و  22از نوع )  NO ( Normally Openاست .با بسته شدن تماس توسط کلید سلکتور ،
پوش باتن و  ...فرمان بستن ( )closeیا باز شدن ) (Openبه راهبند داده می شود .
وضعیت این ورودی با  LED Open/ Closeمشخص می شود وعملکرد آن توسط پارامتر " " d

تعیین می

گردد.
توجه  :چندین فرمان مشابه بایستی به صورت موازی نصب گردند.
 3.5ترمینال SAFETY
ترمینال های شماره  11و  22از نوع )  NC ( Normally Closeاست .با باز شدن تماس مثال توسط رله فتوسل ،
به مرکز کنترل فرمان جابه جایی داده می شود .توسط تنظیمات پارامتر " "Yشما میتوانید عملکرد این ترمینال را
فقط در حالت بسته شدن میله و یا در حالت باز و بسته شدن میله فعال کنید.
وضعیت این ورودی با  LED FSWمشخص می شود.
فعال شدن ترمینال  Safetyتنها در حالت بسته شدن میله :
اگر در زمان بسته شدن میله فرمان  Safetyفعال گردد ،سیستم اتوماتیک حرکت میله را معکوس می کند تا
آنجایی که راهبند کامال باز شود.
فعال شدن ترمینال  Safetyدر حالت بسته وباز شدن میله :
در این حالت ترمینال  Safetyدرهر دو حالت باز و بسته شدن میله عمل می کند.
اگر ترمینال  Safetyدر حالت بسته شدن میله فعال گردد  ،میله راهبند تا آزاد شدن مسیر متوقف می شود  .پس
از جابه جایی مانع  ،میله کامال باز می شود.
توجه  :در صورتی که از این ترمینال استفاده نمی کنید  ،آن را با ترمینال شماره ) - ( 22
لوپ کنید.
توجه  :چندین فرمان مشابه بایستی به صورت سری نصب گردند.
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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

 4.5ترمینال STOP
ترمینال های شماره  11و  22از نوع )  NC ( Normally Closeاست .هر فرمانی که از طریق کلید سلکتور ،پوش
باتن و  ...به این ترمینال داده شود و باعث باز شدن این تماس شود  ،میله راهبند را متوقف کرده و فرمان بسته
شدن اتوماتیک را از کار می اندازد.
جهت بازگشت به عملکرد عادی راهبند ،الزم است فرمان باز و یا بسته به آن داده شود.
وضعیت این ورودی با  LED STOPمشخص می شود.
توجه  :در صورتی که از این ترمینال استفاده نمی کنید  ،آن را با ترمینال شماره ) - ( 22
لوپ کنید.
توجه  :چندین فرمان مشابه بایستی به صورت سری نصب گردند.
 5.5ترمینال Indicator Light
ترمینال های شماره  11و  22جهت اتصال چراغ  indicatorبا توان ماکزیمم  1 wو ولتاژ  21vاستفاده می شود.
در حالی که ترمینال  11قطب مثبت می باشد  .چراغ  Indicatorبه شما این امکان را می دهد که وضعیت راهبند
را به شیوه زیر شناسایی کنید :


چراغ  indicatorخاموش  :میله راهبند بسته است



چراغ  indicatorروشن  :میله راهبند باز است



چراغ  indicatorچشمک زن آرام  :میله راهبند در حال بسته شدن



چراغ  indicatorچشمک زن تند  :میله راهبند در حال باز شدن

توجه  :امکان اتصال بار بیش از  1 wبه این ترمینال وجود ندارد
توجه  :هنگام اتصال چراغ  Indicatorتوجه به قطب مثبت و منفی الزم است
 6.5منبع تغذیه لوازم جانبی
ترمینال های شماره  22و  21 ، 21ولت با خروجی ماکزیمم  122میلی آمپر  ،منبع تغذیه لوازم جانبی می باشد.
توجه  :بار ماکزیمم این ترمینال  122میلی آمپر می باشد
6

ترمینال CN5

این ترمینال جهت اتصال خازن استفاده می شود  .در صورتی که از این ترمینال جهت اتصال خازن استفاده نمی کنید  ،می
توانید خازن را به صورت موازی به ترمینالهای  1و  1مربوط به موتور وصل کنید.
7

نصب رسیور
مرکز کنترل به گونه ایی طراحی شده که امکان اتصال مستقیم رسیور  433 MHZیا  868 MHZوجود دارد  .رسیور
مستقیما روی ترمینال  JP1نصب می گردد  .الزم است در هنگام نصب رسیور به درستی در جایگاه خود قرار گیرد.
توجه  :در هنگام جا زدن یا در آوردن رسیور  ،برق را از مدار قطع کنید .
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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

 8کد دادن ریموت
مرکز کنترل دارای  Decoderدو کاناله می باشد و این امکان را به شما می دهد که از طریق رسیور ،فرمان جداگانه باز/بسته
(  (Open/Closeو یا بسته (  ) Closeرا به مرکز کنترل بدهید.
توجه  :امکان کد دادن هم زمان فرکانس  868و  433وجود ندارد  .در صورتی که بخواهید از یک کد به کد دیگر تغییر دهید
 ،الزم است تمامی ریموت های کد داده شده را طبق بند  1پاک کرده و با جا زدن رسیور با فرکانس مد نظرتان دباره از نوع
کد دهی کنید.
 1.8کد دادن ریموت های با فرکانس 433
توجه  :قبل از کد دادن ریموت ها توصیه می شود یکبار فرایند پاک کردن ریموت را طبق بند  1انجام دهید.
توجه  :شما می توانید ماکزیمم  212ریموت بر روی رسیور کد دهید که این عدد می تواند بین کانال های باز/بسته
و بسته تقسیم شود.
 .1دکمه مد نظر روی مرکز کنترل را یک بار فشار دهید  .دکمه  P3برای کد دادن فرمان باز  /بسته ( Open /
 ) Closeو یا دکمه  P4برای کد دادن فرمان بسته ( .) Close
 LED .2مربوطه روی مرکز کنترل شروع به فالش زدن می کند .سریعا دستتان را از روی دکمه بردارید.
 .3دکمه مورد نظر روی ریموت را فشار دهید و کمی نگه دارید.
 .1چراغ  LEDمربوطه برای یک ثانیه ثابت شده و این به معنای تاییدیه کد گرفتن ریموت می باشد.
 2.8پاک کردن ریموت ها
به منظور پاک کردن تمامی ریموت های کد داده شده  ،به روش زیر عمل کنید :
 .1یکی از دکمه های  P3یا  P4را فشار دهید و نگه دارید
.2

 LEDمربوطه شروع به چشمک زدن می کند

 .3بعد از  1ثانیه چشمک زدن  LEDسریعتر می شود
 .1بعد از تمام شدن  1ثانیه دوم هر دو  DL7 ، LEDو  DL8روشن می شود
 .1دکمه را رها کنید
توجه  :این روش غیر قابل برگشت بوده و تمامی ریموت های کد داده شده با فرمان باز و یا باز/بسته
را پاک می کند.
9

چک کردن  LEDها
هشت عدد  LEDروی مرکز کنترل قرار دارد که وضعیت ورودی ها را در حالتی که میله راهبند پایین است،
مشخص می کند  .مفهوم هر کدام از  LEDها در پایین آورده شده است:
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نماینده انحصاری محصوالت فک در ایران

شرکت ایمن فک

خاموش

روشن

LED

لمیت سویچ حالت باز درگیر است

لمیت سویچ حالت باز درگیر

 FCAلمیت سویچ حالت باز

نیست
لمیت سویچ حالت بسته درگیر لمیت سویچ حالت بسته درگیر
نیست
است

 FCCلمیت سویچ حالت بسته

ورودی فعال نیست

ورودی فعال است

 Closeورودی فرمان بسته

ورودی فعال نیست

ورودی فعال است

 OP/CLورودی فرمان باز /بسته

فتوسل درگیر است

فتوسل درگیر نیست

 FSWورودی فتوسل

ورودی فعال است

ورودی فعال نیست

 Stopورودی فرمان توقف

فرمان رادیویی فعال نیست

فرمان رادیویی فعال است

 DL7ورودی رادیویی فرمان باز  /بسته

فرمان رادیویی فعال نیست

فرمان رادیویی فعال است

 DL8ورودی رادیویی فرمان بسته

توجه  :جمالت بولد شده نمایانگر بسته بودن میله راهبند در حالت استراحت است.
توجه  :در صورتی که از ترمینال  Stopاستفاده نمی کنید الزم است ترمینال  11و  22را جامپر کنید.
بایستی  LED Stopهمیشه روشن باشد.
توجه :در صورتی که از فتوسل استفاده نمی کنید الزم است ترمینال  11و  22را جامپر کنید .بایستی LED FSW
همیشه روشن باشد.
 11عملکرد صفحه نمایش
صفحه نمایش وضعیت سیستم اتوماتیک در شرایط عملکرد طبیعی دستگاه و مطابق جدول زیر را نشان می
دهد :
وضعیت راهبند

صفحه نمایشگر

میله راهبند بسته است

__

راهبند در حال باز شدن یا باز است

OP

راهبند در حالت تایمر می باشد
( تنها درصورت انتخاب منوی بسته شدن اتوماتیک )

tc

راهبند در حال بسته شدن می باشد

CL

گرم کردن موتور( منوی مربوطه بایستی فعال شود )

rr

نیاز به سرویس ( در شرایطی که منوی مربوطه فعال شده باشد و تعداد A S
سیکل تعیین شده سر رسیده باشد )
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شرکت ایمن فک

 11پارامترهای قابل تنظیم
پارامترهای عملکردی سیستم و برنامه ریزی آنها روی صفحه نمایش توسط یک حرف ( کوچک یا بزرگ) و یک عدد نشان
داده می شود.
حرف نشان دهنده نوع پارامتر قابل تنظیم و عدد نشان دهنده منوی انتخاب شده می باشد .
جهت ورود به منوی تنظیمات و برنامه ریزی :
 .1سیستم را روشن کنید و چک کنید که تمام  LEDها طبق بخش  12باشد.
 .2اطمینان حاصل کنید که صفحه نمایش " _ _ " را نشان می دهد که به معنی این است که راهبند بسته و سیستم
در حال استراحت است.
 .3دکمه  P1را فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که اولین پارامتر روی صفحه دیجیتالی نشان داده شود.
 .1جهت تغییر میزان پارامتر از دکمه  P2استفاده کنید
 .1برای ورود به پارامتر بعدی از دکمه  P1استفاده کنید
 .1پس از گذشت  12ثانیه در صورتی که از دکمه ایی استفاده نمی کنید  ،به شکل اتوماتیک از منوی برنامه ریزی
خارج می شوید .اگر بخواهید به صورت دستی از منو خارج شوید  ،می توانید دکمه  P1را چندین بار بزنید تا
عالمت " _ _ " روی صفحه نمایش نشان داده شود.
جدول زیر خالصه ایی از پارامترهای مختلف ومنوهای قابل انتخاب می باشد :
صفحه نمایش

توضیحات

ارزش

پارامتر

عملکرد با اینکودر  /تنظیمات قدرت موتور
عملکرد مرکز کنترل با اینکودر

0

قدرت پایین موتور

1

قدرت باالی موتور

2
3
4
5
6
7
8
9

A

تنظیمات حساسیت اینکودر .این پارامتر جهت تنظیم قدرت موتور و حساسیت اینکودر استفاده می شود  .این پارامتر در
صورتی که پارامتر " " Aروی "  "0تنظیم باشد فعال می گردد

قدرت حداقل موتور و حساسیت باالی اینکودر

1

قدرت متوسط رو به پایین موتور و حساسیت متوسط رو به باالی اینکودر

2

قدرت متوسط رو به باال موتور و حساسیت متوسط رو به پایین اینکودر

3

قدرت حداکثر موتور و حساسیت حداقل اینکودر

4

b
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صفحه نمایش

توضیحات

ارزش

پارامتر

بسته شدن اتوماتیک .این پارامتر جهت فعال کردن منوی بسته شدن اتوماتیک و زمان بسته شدن آن استفاده می
شود.
بسته شدن اتوماتیک غیر فعال

0

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  1ثانیه

1

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  12ثانیه

2

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  22ثانیه

3

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  12ثانیه

4

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  12ثانیه

5

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  12ثانیه

6

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  122ثانیه

7

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  112ثانیه

8

بسته شدن اتوماتیک فعال با مدت زمان  212ثانیه

9

C

عملکرد ترمینال باز  /بسته
فرمان باز  /بسته  /باز  /بسته ....

0

فرمان باز  /توقف  /بسته  /باز  /توقف  /بسته ...

1

تنها فرمان باز

2

d

منوی  : condoاگر این منو فعال باشد در حال باز شدن راهبند فرمان باز/بسته یا فرمان باز بی تاثیر خواهد بود
منوی  condoغیر فعال

0

منوی  condoفعال

1

E

درصد کاهش سرعت  :این پارامتر جهت تنظیم طول مسیر کاهش سرعت قبل از لیمیت سویچ استفاده می شود .طول
این مسیر با محاسبه درصدی از زمان باز و بسته شدن راهبند برآورد می شود.
کاهش سرعت فعال نمی باشد

0

کاهش سرعت  %32طول مسیر

1

کاهش سرعت  %12طول مسیر

2

کاهش سرعت  %12طول مسیر

3

H

منوی گرمایشی :اگر ایمن منو فعال باشد  ،مرکز کنترل در حالتی که راهبند بسته و در حال استراحت است  ،ولتاژ
کمی به موتور می دهد تا از سرد شدن بیش از اندازه موتور جلوگیری شود
0
منو غیر فعال
منو فعال-انجام عملیات در هر 1دقیقه

1

منو فعال-انجام عملیات در هر 12دقیقه

2

منو فعال-انجام عملیات در هر  11دقیقه

3

منو فعال-انجام عملیات در هر  22دقیقه

4

N
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صفحه نمایش

توضیحات

ارزش

پارامتر

بستن سریع بعد از عبور از چشمی :این منو در صورتی عمل میکند که در منوی  cتایم اتوماتیک فعال شده باشد و
منوی  yدر حالت صفر باشد
0
بسته شدن اتوماتیک بعد از عبور از چشمی غیر فعال
O
1
بسته شدن اتوماتیک بعد از عبور از چشمی فعال در صورتی که “ “ y=0
بستن سریع  /تایمر توسط فرمان : Open/Close
با فعال نمودن این منو می توانید توسط فرمان  open/closeیا با ریموت کنترل ،حالت تایم اتوماتیک دستگاه را
غیرفعال نموده تا میله راهبند به سرعت بسته شود.
بستن سریع فعال می شود در صورت دادن فرمان  open/closeمیله راهبند قبل از 0
به اتمام رسیدن تایم اتوماتیک به سرعت بسته می شود.
p
تایم اتوماتیک فعال می شود .درصورت انتخاب این منو و در حاتی که میله راهبند باز 1
باشد هربار دادن فرمان  open/closeتایم اتوماتیک را دوباره شارژ می کند.
آرام بازشو:
در صورت فعال شدن این منو شروع حرکت آرام خواهد بود
آرام بازشو غیرفعال است.

0

آرام بازشو فعال است.

1

r

عملکرد فوتوسل (چشمی):
فوتوسل تنها در حالت بسته شدن فعال است

0

فوتوسل در حالت بسته شدن و باز شدن فعال است

1

y

سرویس دستگاه:
این منو به شما کمک می کند تا تعادا سیکلهای کارکرد دستگاه در هر دوره سرویس را تنظیم نمایید
شمارش تعداد سیکل کارکرد جهت سرویس دستگاه غیرفعال است

0

نیاز به سرویس بعد از  12،222سیکل

1

نیاز به سرویس بعد از  22،222سیکل

2

نیاز به سرویس بعد از  32،222سیکل

3

نیاز به سرویس بعد از  12،222سیکل

4

نیاز به سرویس بعد از  12،222سیکل

5

نیاز به سرویس بعد از  12،222سیکل

6

نیاز به سرویس بعد از  12،222سیکل

7

نیاز به سرویس بعد از  12،222سیکل

8

نیاز به سرویس بعد از  12،222سیکل

9

U

شمارنده تعداد سیکل کارکرد:
تعداد سیکل های کارکرد دستکگاه در واحد  1222شمارش می شود .به عنوان مثال در صورتی که دستگاه عدد  11را
نشان دهد به معنی آن است که دستگاه  11222سیکل کار کرده است
00
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 12راه اندازی سیستم :
جهت راه اندازی سیستم در بار اول یا بعد از قطع برق  ،الزم است راهبند را در حالت بسته قرار داده ( روی صفحه
دیجیتالی " "- -نمایانگر بسته بودن راهبند است) و فرمان باز توسط ریموت بدهید .در اولین بار باز شدن میله
راهبند، ،آرام بند آن عمل نمیکند ولی بعد از آن در سیکل های بعدی آرام بند عمل میکند.
توجه :ابتدا جهت موتور و عملکرد درست لیمیت سویچ ها را بررسی نمایید.
توجه :راه اندازی سیستم در حالتی که میله راهبند در وسط و یا بازاست  ،به درستی انجام نمی شود .در صورت راه
اندازی اولیه اشتباه ،ابتدا میله راهبند را پایین آورده و دکمه  Resetرا بزنید و دوباره مراحل راه اندازی را از ابتدا
انجام دهید.
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