
 SZ-400جک درب اتوماتیک سوزوکی 

 

 

 

یک محصول ایرانی است که در محصول خود  400SZ جک درب پارکینگی سوزوکی مدل

 .از قطعات سنگاپور استفاده نموده است

بکار  یباشد که بازو ها یم یقدرتبسیار یبازو ها ولی  ساده یظاهر یدارا یجک سوزوک

 میتواند یباشد که براحت یم یستونیپ کیالکترومکان گونهجک از  گونه نیدر ا گرفته شده است.

 با تجربه نیمهندسنیز باشد.  یم لوگرمیک 400متر و تا وزن  2.5 درهای تا عرض ییبه جابجا

 یپوسته مقاوم در برابر آب و خاک و گرد و غبار توانسته است موتور جک سوزوک یطراح

400SZبدون مشکل پوشش دهد.  ییایرا در هر منطقه جغراف 

 

جک برداشته و دور از دسترس اطفال و اشخاص متفرقه  یخالص کن جک را از رو دیکل -1

 .دیکن ینگهدار

توان استفاده کرد که اپراتور بتواند حرکات دستگاه را به  یم یاز کنترل راه دور فقط زمان  -2

 داشته باشد.در محدوده حرکت وحود ن یتالش چیکه ه یطور کامل کنترل کند و زمان

تا از هرگونه استفاده ناخواسته  دیدستگاه کنترل از راه دور را در دسترس کودکان قرار نده  -3

 .شود یریجلوگ

 

 موارد استفاده از بازوی متحرک



شده است لذا هرگونه استفاده  یباز و بسته کردن درها طراح یمحرک منظره برا یبازو -1

از استفاده  یناش یهادر قبال صدمه یتیمسئول چگونهیاز آنها مجاز نبوده و سازنده ه گرید

 داریاز استفاده نادرست به عهده خر یخطرات ناش یتمام نیو همچن ردیپذینادرست را نم

 گردد. یضمانت محصول م دنبوده و موجب باطل ش

 شهیاز سالم بودن محصول استفاده شود و هم نانیمحرک فقط در صورت اطم یباز ستمیس  -2

 نیموجود در ا ینموده و مطابق دستورالعمل ها یرویپ یمنیاستاندارد ا یاز روش ها

 دفترچه عمل گردد.

 .دییشود به سرعت برطرف نما یم لهیوس یمنیباشد که باعث اختالل در ا یهر گونه ا  -3
 یکیمکان طیبوده و در شرا یکامالً روان و بدون زنگ شدگ دیدر با یلنگه ها یلوله ها  -4

 قابل قبول باشند.
 .لنگه و دولنگه استفاده نمود کی یباز و بسته کردن درها یفقط برا دیجک دربازکن را با  -5

BLINKER 

 .انتخاب کرد FLاز پارامتر (ثابت ایچشمک زن )آن را  توانیجهت اتصال چراغ چشمک زن که م

E LOCK 

 در صورت لزوم یقفل برق یجهت راه انداز

  کندیاول حرکت م جهیگردد در نت ینصب م کیموتور  یبر رو یبرق نکته:

 :فرمانها

START : درمان باز شدن و بسته شدن درب ها به صورت دو لنگه 

PED :  فرمان باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک لنگه 

PHPTO :ندمتصل شو گریبه همد دیباشد در صورت عدم استفاده با یفرمان چشم م. 

 

 ی:خروج یرمانهاف

Mortor1 : 1ل موتور درب جهت اتصا  

Motor2  :2 بجهت اتصال موتور در  



20VDC :در موارد لزوم رهیو غ یجهت استفاده مدار چشم 

 : وزهایف 

F1 :یدر مواقع اضطرار 1آمپر جهت قطع برق موتور  2 وزیف . 

F2 :یدر مواقع اضطرار 2آمپر جهت قطع برق موتور  2وزیف . 

F3  :یمدار در مواقع اضطرار یقطع برق کل آمپر 5 وزیف. 

 

 پاک کردن ریموت:

 Bسپس با فشردن دکمه  دیشو rAوارد منو  Aتوسط دکمه  دیابتدا با موتیر یجهت پاک کردن همه کود ها

 یکه م دیمطمئن هست ایآ یرا به معنا  YES  عبارت Cو با فشردن دکمه  دیرا انتخاب کن(  Erمنو ) ریز

 سونسگمنت اتیعمل نیگردد و در ح یم ستمیموجود در س یها موتیر هیکل C  دیکلمجدد گردد با فشردن 

 به صورت چرخان در می آید.

 

 را دارد نگیکد لرن موتیر ۹0حداکثر  رهیذخ تیقابل ستمیس

 حرکت جک ها: یزیبرنامه ر 

 گهلنرزمان باز شدن و بسته شدن ه Bتوسط دکمه شوید و  (Pr()Parameterنوی )وارد م Aتوسط دکمه  

 .دیکن میزمان کند شدن را به صورت مجزا تنظ و

 .کرد  میتوان تنظ یم را j1و j2و n1و  N2 یسرعت حرکت کند را توسط منوها 

 میتوان تنظیم کرد. n3,n4سرعت استارت اولیه در بسته شدن را توسط منو های 

را با تخصیص عدد برحسب دهم  AC (Auto Closeبسته شدن خودکار پارامتر )به حالت  ازیدر صورت ن

 فعال کرد. توانیم

کرد  رفعالیغ ایتوان فعال  یرا م 2در باز شدن درب  ریتاخ یورودOd (Open Delay)توسط پارامتر 

 باشد. یم هیکه زمان آن ثابت و دو ثان

 نیکرد که زمان آن ب میتوان تنظ یرا م 1در بسته شدن درب  ریتاخ CD(Close Delay)توسط پارامتر  

 باشد. یم هیثان ۹۹تا  0

 یصورت دکمه دوم رو نیرا فعال نمود در ا تک لنگهتوان حالت  یم PD( Pedestrians)توسط پارامتر 

 .ابدی یکنترل درب تک لنگه اختصاص م موتیر

 نینمود ا میو تنظ کیدرب  یپس از بسته شدن رو ییتوان فشار نها یم CS(Kick Back)توسط پارامتر 

 گردد. یاستفاده م یاز بسته شدن درد در صورت وجود قفل برق نانیمد جهت اطم



را  کیدرب  یاز استاد رو شیتوان حالت حرکت معکوس ب یم RS (Reverse Stroke)توسط پارامتر 

 شده است. هیتعب یمد جهت سهولت در باز شدن قفل برق نیفعال نبود ا

و  میبرو SAپارامتر یرو دیاز پارامترها حتماً با کیانجام شده در هر  ذخیره شدن تغییرات ی: برانکته

 ماتیو تنظ زندیچشمک م SAعبارت  صورت نیدر ا میفشار ده رهیذخ یبرا دییرا به عنوان تا C دیسپس کل

 .میشویخارج م

 روش کار:

به  دنیو بعد از رس کنندیشروع به حرکت م 2و سپس موتور  1موتورفرمان استارت ابتدا  افتیپس از در

فعال باشد قبل از رفتن به دور آهسته  یاس پSP (Stop)اگر پارامتر رودیبه دور آهسته م (O1-A1) زمان

اعمال  گهتک لن ایزمان حرکت دوباره فرمان استارت  دنیکند اگر قبل از اتمام رس یتوقف م هیثان کی

 .شودیگردد و فرمان مادر باعث حرکت درب ها در جهت عکس م یشود باعث متوقف شدن دربها م

گردد  یآغاز م  AC در صورت فعال بودن حالت (Pause) شوند زمان توقف یها باز م بکه در یهنگام

 .گرددیتدا آغاز ماز اب شی جلوی چشم بیاید شمارششروع به شمارش زمان کرده اگر شگریهنگام نما نیدر ا

فعال  CP (Close after Photo)اگر پارامتره مجدد  میماند.منتظر فرمان  ستمیفعال نباشد س AC   اگر مد

 یدر به طور خودکار بسته م (CP)شده در پارامتر نییبا توجه به از زمان تع یباشد پس از عبور از چشم

 هیبا دقت دهم ثان ز اتومبیلدادن انسان ا زیتم یعملکرد چشم را برا رییتغ توانیم DPشود توسط پارامتر

قفل  ستمیس موتیشده باشد دادندوشنبه ر یمعرف موتیتوسط ر (D)۴حال اگر کانال  نیدر هم.کرد  میتنظ

بار چشمک  کیدهد و فالشر  یم شیرا نما LOعالمت  شگریو نما شودیدر رسته نم یو فراوان شودیم

 .زندیم

چشم  یجلو شیبسته شدن اگر یفرمان برا افتیاستفاده کرد پس از در توانیم یاسباب کش یبرا مد نیاز ا

 .گردد یم انینما شگرینما یبه صورت چشمک بر رو PHو عالمت  کنندیحرکت نم بهاباشد در

در جهت  هیثان 2گردند و پس از  یمتوقف م ها اگر شی جلوی چشم بیاید درب هادر هنگام بسته شدن درب 

 .کندیعکس شروع به حرکت م

دهد و هنگام بسته شدن عالمت  یم شیرا نما OP( Openعالمت )ابتدا  شگریدر هنگام باز شدن نما

(close )CL . 

 .گردد یمنمایان  CS فعال بودن عالمت  صورتدر ییلحظه فشار نهادر 

 برنامه ریزی اتوماتیک

 اتمید تنظوارد م  Bرفته بافشردن دکمه  AS(Automatic Setting) روی حالت  A ابتدا توسط کلید

حالت با دقت  نیزمان در ا ماتیتنظ .آمده است اتمیمراحل کار در فلوچارت تنظ میشویم کیاتومات

 .شودیانجام م ثانیهدهم 0.1

 



 جدول تنظیم پارامترهای درب دولنگه

 

 



 
 تنظیم پارامترهای درب تک لنگه

 

 
 

 



 شماتیک مراحل و منوهای مدار فرمان

 

 
 

 مراحل نصب آسان

 

 . دییحاصل نما نانیابتدا از سالم بودن لوله ها و درب اطم -1
 .دیرا انجام ده رشو فال یچشم یکش مینصب کرده سجعبه برد   -2

 .دیست انتخاب کنا درب یفشار بر رو یبرا یمکان را که محل محکم نیدرب بهتر یبر رو  -3

 .دییمشخص نما شودیشناخته م Bو  A  یهابه نامکه فاصله  ب دوچهارچوب در یمطابق نقشه بر رو -4



 

 

 

 

 

درجه  100تا  ۹0 نیکه ب ییباز شدن درب دارد که به صورت متعارف درب ها هیبه زاو یبستگ Aفاصله 

 .باشد یم متریسانت 1۶ یال 1۵شود عدد  یباز م

 میباشد. 32برابر  Bو  Aراانتخاب کرده باشید باید مجموع دوبردار  kb400اگر جک  B فاصله 

 می باشد. B=17  ,  17=15-32 جهیدر نتپس باشد  1۵ برابر A مثال اگر فاصله

 . دیرا نصب کنچپ و راست  هیهر دو پا دینما یحال شروع به جوشکار

 .دیو کامالً جمع کن دیمتصل کرده سپس چک را خالص کن هیاز انتها به پا جک ها -5
سرجک را عالمت  هیپا یریکه قرار است باز شود باز کرده و محل قرار گ یا هیرا تا زاو بابتدا در  -6

 .دیکن یو جوشکار یگذار

 .دینصب کن ( M2 و درب زیر M1)درب رو  بیالکترو موتور را به ترت یها میس -7

 یقرار م OPو  CLهمراه با خازن در گرید سیمدو همواره در قسمت وسط قرار گرفته و یاب میس

 .ردیگ

 دیرا بزن موتیکرد دکمه ر یخود را ط ریمس5/4درب دوم هم که  کندیدرب دوم شروع به باز شدن م

در  دیرا بزن موتیر دیکل گریدلخواه برسد بار د هیکند سبک به زاو یجک شروع به حرکت آهسته م

 . کندیشروع به بسته شدن مبها 

 قیرا از طر شتریب نیفرام دیوانت یم ازیالبته در صورت ن دیرا باز و بسته کنجک  دیتوانیحال شما م

 . دییپارامترها اجرا نما

تا  دیرا آنقدر بزن Bسپس دکمه  دیبرس Pr تا به عبارت دیرا بزن Aدکمه  ییاستفاده از فشار نها یبرا

 درآورید. Enرا به حالت  di، دیرا بزن ریز  C دکمه  برسید   CSبه عبارت 

را بزنید سیگنال چشمک می زند و   Cبرسید سپس دکمه  SAرا بزنید تا به کلمه  Bسپس دکمه 

 درخواست شما اجرا می شود.

 

 مشخصات فنی 



 


