
SUZUKI PLUS 400-600 

 

 CITY-EVOمرکز کنترل 

است.  یلنگه ا یدرب ها ونیاتوماس یبرا نانیاطم تیو قابل یمنیا ینیمحصول نوآورانه تضم نیا

 کیبه دست آوردن  جهینت ازهاستیمحصول است که سازگار با تمام ن کی جادیا  CITY-EVO یطراح

 .سازد یرا ممکن م حیالعاده و همه کاره است که نسبت به آن آسان و صحواحد کنترل فوق

 : هایژگیو 

ولت متناوب موتور تک فاز متناوب حداکثر  1۲ یبه موتور تک فاز ولتاژ کار مجهز یهر بازو -1

 وات  ۷۲۲ یوات مصرف

 کنترل  موتیمعادل ر یبا عملکرد یفشار دیکل نالیترم یدارا -۲

 فتوسل یراب یورود -3
 استاندارد با کنتاکت نرمال بسته  یمنیا یاستفاده لبه ها تیقابل یمنیلبه ا یبرا یورود  -4
 باز و بسته یها چیسوئ تیمیل یبرا یورود -5

 قبل از باز و بسته کردن درب یمنیانجام تست فتوسل و لبه ا  -6
  یتالیجید ریپذو انعطاف قیدق اریبس یعملکرد موتور توسط منو یزیربرنامه  -۷

 ومتریقدرت موتور و زمان عملکرد توسط پتانس میتنظ -8

 شتریجهت حفاظت ب ینصب قفل برق تیقابل -9

 LEDو  شگریها توسط صفحه نما یها و خروج ینظارت ورود  -10

IS55 ,  



 

 نصب و راه اندازی

ولت  1۲ یاز قطع بودن ارتباط با ولتاژ ورود یو لوازم جانب یمنیواحد کنترل فتوسل به ا یبند میس نیا

 . دیمطمئن شو

 : هیمنبع تغذ

را مطابق شکل به  هی. کابل تغذشودیم هیهرتز تغذ ۵0ولت  1۲ ناوبمت لتاژمرکز کنترل توسط و

برد  هیتغذ ینالهایبرق شهر و ترم نیب یاتورینیم وزیف کیاستفاده از  دیوصل نما Nو L ینالهایترم

 .شودیم شنهادیپ

 

 

 موتورها 

که از دو بازو  یدو بازو مورد استفاده قرار داد در صورت ای کیکنترل  یتوان برا یواحد کنترل را م

 :استفاده شود



 بین دو لنگه ریشدن تاخ یکند بعد از سپر یبازشدن مM1متصل به  ویباز شدن ابتدا باز اتیعمل نیح 

 .کندیباز شدن را آغاز م M2 یبازواست  میقابل تنظ R.APکه توسط 

بین دو  ریشدن تاخ یکند بعد از سپر یشدن مسته بM2متصل به  ویشدن ابتدا باز بسته اتیعمل نیح

 .کندیشدن را آغاز م بسته M1 یبازواست  میقابل تنظ R.APکه توسط  لنگه

از برخورد  یریشود به منظور جلوگ یم میتنظ A.Rpباز شدن که توسط  اتیعمل نیدو لنگه ح نیب اخیرت

 .است گریکدیلنگه باز شدن با 

از برخورد  یریشود به منظور جلوگ یم میتنظ r.Chشدن که توسط  بسته اتیعمل نیدو لنگه ح نیب اخیرت

 .است گریکدیشدن با  بستهلنگه 

از  M1بازو را به  دیحالت با نیکه در ا شودیاستفاده م زوبا کیچنانچه درب تک لنگه باشد تنها از 

 .را بر صفر قرارداد t.AP2نمود و مقدار پارامتر

 :باشد یم ریها به شرح ز یباز یبند میس 

 M1 متصل به ویباز 

 نالیبه ترم یاقهوه میس H6  باز 

 نالیبه ترم مشکی میس H8  بسته 

 نالیبه ترم آبی میس H7  مشترک 

  خازن راه اندازی بین ترمینال هایH8  وh6 

 به بازوی متصلM2 

 نالیبه ترم یاقهوه میس H3  باز 

 نالیبه ترم مشکی میس H5  بسته 

 نالیبه ترم آبی میس H4  مشترک 

  خازن راه اندازی بین ترمینال هایH5  وh 

 



 

 

به هم  کیو دو در نزد کیلنگه  یینها تیموقع حیمرکز کنترل تصح نیمنحصر به فرد ا یها تیاز قابل

دوم بسته شود برد کنترل اشتباه را  لنگهلنگه اول بهتر از  یلیباشد به طور به طور مثال اگر به هر دل یم

 .کند  یم اصالحبسته شدن را  بیو ترت کندیباز م یرا کم لنگه هاداده و مجدداً  صیتشخ

 

مورد  رندیگیهم قرار م یکه لبه لنگه ها رو یدر مورد تیقابل نیشود ا یم دهیهمانگونه که در شکل د

 میرا تنظr.Chبسته شدن درب ها  رییباشند تغ گریکدیها در کنار  هکه لنگ یاست و در صورت ازین

 .شودیفعال م ریفوق غ تیکار قابل نیو ا میکنیم

 فالشر

را در  ترمینال های  وات ۴۲توان حداکثر  باولت و 01۲فالشر  یبرا ازیمورد ن یواحد کنترل خروج 

H1  وH2 .فراهم میکند 

 



 

 فتوسل

 فیوز کیباشد که توسط  یها م فتوسل هیتغذ یولت متناوب برا 0۴ یخروج یواحد کنترل دارا

مانع را قبل از  صیمحافظت شده و توسط کنتاکت نرمال بسته تشخ انیدر برابر اضافه جر یکیالکترون

 .دهد یبسته شدن در انجام مباز یا

 

 :باشد یم ریامکان پذ ریبه دو شکل ز نصب فتوسل 

 فتوسل همیشه فعال:

در صورت رفع موانع درب به  شودیبستن درب م  یافتوسل موجب توقف عملکرد بازو  دیمانع در د

 .شودیصورت کامل باز م

 دهدیباز شدن در گرفته شده و در به باز شدن ادامه م دیمانند از د رفعالیباز شدن درب غ نیتنها ح 

ب به صورت کامل باز در ادامه در دهفتوسل هم بسته شدن درب بسته شدن درب ش دیوجود مانع در د

 .شودیم

بسته شدن خودکار  ازیزمان انتظار زمان مورد ن حین شدن مانع دهیصرف نظر از نوع نصب فتوسل د 

 .کند یم دیرا تجد



 .گردد یمصل و z3و  Z2 یکانکتورها به فرستندهفتوسل  هیتغذ یهابلکا 

 .گردد یمصل و z2و  Z1 یکانکتورها فتوسل گیررنده به هیتغذ یهابلکا

 

 در مرکز کنترل متصل می شود. L11و   l7یرنده فتوسل به پایه های گخروجی 

 در مرکز کنترل متصل می شود. L11و   l8خروجی گیرنده فتوسل به پایه های 

 

 لبه های ایمنی

 یمنیکنترل به ا تیها قابل یورود نیباشد ا یم هلب یمنیکنترل ا یبرا یدو ورود یواحد کنترل دارا

باشد  یهم م لویک 8لحظه ها  نیکند مقاومت نام ا یاستاندارد را دارد که به صورت نرمال بسته عمل م

 .باشد یمپذیربه دو شکل ثابت و متحرک امکان  یمنینصب لبه ا

 استارت و استارت نفررو

عملکرد انجام شده توسط  دیباباز بوده و  را به صورت نرمال  رواستارت و استارت نفر یها ورودی

 .باشد یآمده است مرتبط م ریفرمان که در ز نیا یمرکز به حالت ها

 پیش فرض مورد استاندارد: حالت 

 دنباله زیرمشاهده می شود. استارت یورودمتوالی  فعال کردن  با 

 .شود یاستارتن فرخ در بسته م یشود با فعال کردن ورود یدر به صورت کامل باز م 

 : یرمان دستحالت ف 

 نیمرکز کنترل سازمان فشرده نگه داشتن ا یدکمه رو موتیاستارت توسط دکمه ر یبا فعال کردن ورود

 .دهد یباز شدن ادامه م

مرکز کنترل زمان فشرده نگه  یدکمه رو ای موتیرا توسط دکمه ر رواستارت نفر یبا فعال کردن ورود 

 .دهد  یدکمه در به بسته شدن ادامه م نیداشتن ا

 :مریحالت تا

 .ماندیاستارت قطع نشود در به صورت کامل باز م یورود نالیاتصال ترم تا زمانیکه 

 ب به صورت جزیی باز می ماند.نشود درقطع  استارت  یوروداتصال  که  یتا زمان 

 .دیرا از را فعال نموده باش ch.AU کیبسته شدن اتوماتباید   حیعملکرد صح یابر توجه:  



 

 استوپ

عملکرد باز و  یسبب توقف فور  هبه صورت نرمال بسته بوده و باز شدن کنتاکت مربوط یورود نیا

 گردد. یم ببسته شدن در

با  دیبستن درب با یبسته شدن خودکار لغو شود و در باز بماند برا اتیعمل شودیم وجبم توپفرمان اس 

 .دیفرمان بسته شدن بده ستمیس

 .به هم وصل نمود L6و  L5 یکتورهاکان یستیبا وپفعال کردن است یبرا 

 

 آنتن بیرونی 

 متصل کرد. L2و  L1به جهت افزایش برد ریموت کنترل می توان آنتن بیرونی را به کانکتورهای 



 

 

 

 

 L1,L2 انتن
 L3 نرمال باز-فرمان استارت

 L4 نرمال باز –فرمان استارت رو 

 L5 نرمال بسته –استوپ 

 L6 منفی -مشترک 

 L7 نرمال بسته –ثابت  – 1فتوسل مدل 

 L7 نرمال بسته –متحرک  – ۲فتوسل مدل 

 L9 نرم ال بسته –ثابت  – 1لبه ایمنی مدل 

 L10 نرم ال بسته – متحرک – ۲لبه ایمنی مدل 

 L11 منفی -مشترک 



 E1,E2,E3,E3 ۲و  1ورودی لیمیت سوییچ های انتهای کورس حین باز شدن و بسته شدن موتور 

 E5 منفی -مشترک 

 Z1 + ولت -تغذیه فتوسل و دیگر وسایل جانبی 

 Z2 منفی تغذیه فتوسل

 Z3 تغذیه فرستنده با قبلیت تست فتوسل

 Z4,Z5 ولت متناوب 1۲-تغذیه قفل برقی 

 Z5,Z6 ولت متناوب 1۲-المپ نمایشگر وضعیت درب 

 H1,H2 ولت 40ولت با توان  ۲۲0 –فالشر 

 H3,H4,H5 ۲موتورباز، مشترک ،بسته 

 H6,H7,H8 1باز، مشترک ،بسته موتور

 L_N ولت ۲۲0ورودی برق

 

 متناسب با عملکرد مرکز کنترل LEDوضعیت نمایشگرهای 

 توجه:حالت های متمایز در جدول نشان دهنده حالت نمایشگر در حالت آرامش است.

 روشن LEDنمایشگر 

MAINS مرکز کنترل تغذیه دارد 

OVERLOAD کشی اضافی توسط فتوسل جریان 

FCC فعال شدن لیمیت سوییپ انتهای کورس بسته شدن 

FCA فعال شدن لیمیت سوییپ انتهای کورس باز شدن 

OP درب در حال باز شدن می باشد 

PA توقف قبل از بسته شدن درب 

CL .درب در حال بسته شدن می باشد 

 

 قفل برقی

 متصل نمایید. Z4 – Z5سیم های قفل را به به ترمینال های 

 باشد. 1۲Vتوجه: قفل مورد نظر باید 

 می توانید زمان تحریک بویین قفل را مدیریت نمایید. t.ASEو  t.Serاز طریق منوهای 

 



قفل در نظر گرفته شده  هتر زبانشدن مطمئنو چفت تر زبانه قفل آزاد شدن راحت یبرا گرید دو منوی

 :است 

 آزاد شدن راحت تر از زبانه قفل تیقابل -1

فعال شود قبل از باز شدن درب موتور ها در  t.1nu یمنو قیاز طر تیقابل نیکه ا در صورتی

باز شدن  هتجهت بسته شدن حرکت کرده و پس از آزاد شدن زبانه قفل لنگه درب ها در ج

 .کنندیشروع به حرکت م

 :کنترل موتیر 

است الزم به  دهیگرد هیته موتیپاک کردن ر ایکنترل دکمه جهت اضافه و  موتیر رندهیبرد گ یبر رو 

 .باشدیمگاهرتز م ۴33فرکانس  یکنترل بر مبنا موتیر رندهیذکر است که برد گ

 :حالت دو درب 

به به تکی شروع قرمز رنگ   led فشرده یاکنترل را به صورت لحظه موتیر رندهیبرد گدکه روی 

را به صورت دلخواه نگهداشته  موتیر یاز دکمه ها یکیلحظه  نیدر ا تواندیکه م کندیچشمک زدن م

نشان  Tel.1 نهیدستگاه گز LCD یمرتبط شود و سپس رو رندهیکنترل به دستگاه گ موتیاند که از رشده

 .ن شده استربا دستگاه ل بباشد که آن دکمه در حالت دو در یبه آن معن نیشود که ا ادهد

 حالت تک درب 

 led میکنیها مرده و رفش یاکنترل و لحظه موتیر رندهیتک درب گ ب به صورتباز نمودن درت جه

داده  نهیگز LCD یکه بر رو یتا زمان دیرا فشار ده گریرو به صورت دو چشمک زده و سپس دکمه د

 .باشد یم بشود که مشخص کننده حالت تک در

 :کنترل موتیکردن ر پاک 

برای پاک کردن ریموت ها که به صورت یکجا می باشد به این روش است که برد دستگاه را قطع کرده 

چشمک زن  LEDکرده  صلسپس دستگاه را و میداریکنترل و فشرده و نگه م موتیر رندهیبرد گ یرو

 نیخاموش شود در ا LEDتا چراغ  میمانیمنتظر م هیثان 10که را رها کرده و  داریم یشده و ثابت م

 .ها پاک شده است  موتیر یزمان است که تمام

 و کنترل شیصفحه نما

 میو ن 1 به مدت شیصفحه نما حیکنترل عملکرد صح یبرد کنترل برا ستمیبرق س با وصل شدن جریان 

برد  ینسخه نرم افزار EVO1 و بعد شناسه مشخصه دهدیم شیصفحه نما یرا رو 8.8.8.8اعداد هیثان

 .شود یداده م شیصفحه نما نیا یبر رو PR1.0  کنترل



 

 برد کنترل می باشد. E5تا  E1و  L11 تا  L3خطوط مشکی رنگ عمودی مرتبط با کنتاکت ترمینال های 

مربوطه باز است و قسمت باال قرار  نالیباشد کنتاکت ترم شیصفحه نما نییدر قسمت پا طوطخ نیاگر ا

 .مربوطه بسته شده است نالیکنتاکت ترم ردیبگ

بسته  وضعیتدر L8-L11 نالیمدل مرتبط با ترم یچشم نالیبه عنوان مثال در شکل باال کنتاکت ترم 

 .قرار دارد 

 یم شیصفحه نما UP/DOWN/MENU  یهایتسش یرنگ عمود یمشکخطوط  نیموجود بنقطه های 

 .شود یداده م شینقطه ها نما نیا دیرا فشار ده هاستی ش نیباشد اگر ا

 :دهد یم شینما ریدرب را به شرح ز یحرکت تیوضع شیموجود در سمت راست صفحه نما یهافالش

 باشد یروشن باشد در حال باز شدن م ییاگر فلش باال. 

  ب داده مانع فرمان باز شدن به در صیتشخ لیکه وسا یچشمک زن باشد به معن یاگر فلش باال

 اند.

  زن شمارشگر  مکموقت شده و اگر فلش چشبه صورت   و روشن باشد در ب یوسطاگر فلش

 .باشد یدر م کیبستن اتومات یبرد کنترل در حال شمارش معکوس برا

  باشدیباشد در حال بسته شدن م نییاگر فلش پا . 

  مانع فرمان بسته شدن به  صیتشخ لیاست که وسا یمعن نیچشمک زن باشد به ا نییپا فالشاگر

 .انددادهب در

 در برنامه ریزی برد کنترل UP/DOWN/MENUکاربرد 

 .باشد یستمیس یزیربرنامه یبرا یفرعچند و  یاصل منویپنج  یکنترل دارابرد 

در   UP/DOWN/MENUدر آنها سه شستی مورد نظر  راتییو اعمال تغمنوها   نیبه ا یدسترس یبرا 

 است. نظر گرفته شده



  

 

 :باشد یم ریبه شرح ز منوی اصلی 5

 Pr.Sمنوی  -1

 . دیکن دایپ یبرد کنترل دسترس یزیربرنامه یپر کاربرد برا یبه چند مدل ها دیتوان یممنو نیا قیاز طر

 Pr.Fمنوی  -۲

 پیدا کنید.  یموجود در برد کنترل دسترس یروهاین هیبه کل دیتوانیماز طریق این منو 

 Cntمنوی  -3

 . دیکن دایپ یاپراتور دسترس یبه شمارشگر عملکردها دیتوان یماز طریق این منو 

 APPمنوی  -4

  .دیکن دایپ یکارکرد جک ها دسترس یبندزمان کیاتومات میبه تنظ دیانتو یبرنامه م نیا قیز طرا

  Defمنوی  -5

 .دیبازگردان هیفرض اول شیمنوها را به حالت پ هیکل ماتیتنظ دیتوان یماز طریق این منو 

 

 

 (Quick configurationبرنامه ریزی برد کنترل )



زمان کارکرده موتور ها در باز و  میتنظ یبرا عیسر یزیدستورالعمل برنامه ر کی یبرد کنترل دارا نیا

از منوها را  کیفرض هر  شیدر پ راتییاست که قبل از اعمال تغ نیما ا هیباشد توص یبسته شدن م

 .دییمورد نظر را اعمال نما یدر منو ازیمورد ن راتییو پس از آن تغ دیاجرا کن

 :باشد یم ریبه شرح ز یزیبرنامه ر لمراح 

 .دییداده شده فعال نما حیتابلو فرمان را به روش توض یفرض منو ها شیحالت پ

به  ی مربوط راچشمبنابراین  باشد  یفعال م PHOTO 2حالت  یچشم : در حالت پیش فرض ،توجه  

 . دییمربوط نصب نما نالیترم

ها  کاز ج یکیو فقط  باشدیدرب تک لنگه م که باشدیهر دو موتور فعال م حالت پیش فرضدر  :اخطار

 .دیده رییتغ صفر را به t.AP2وی من یشود مقدار عدد ینصب م

ی منیا زاتیها مرتبط با تجه نالیترم یمابق PHOTO2 نالیاز ترم ریفرض به غ شیدر حالت پ -۲

FOT1,COS1,COS2,STOP   با کنتاکتN.C  فعال  ریمربوطه غ یمنوها قیطرازNO باشد  یم

 .ستیبه نصب جامپر ن ازیو ن
 :دییکنترل نما ریموتورها را به روش ز سیم بندی صحیح -3

 نالیمتصل به ترم یتوسط شست START موتور  دهید به موتور ها فرمان موتیتوسط ر

 .جهت باز شدن حرکت کنند  رد دیها با

  سیم از موتورها به باز شدن در جهت بسته شدن حرکت کنند  کیاگر هر

OPENINIG/CLOSING دییبرد کنترل جابجا نما یموتور مربوطه را بر روز. 

  را با یکدیگر جابه  ۲و  1اگر ترتیب باز شدن موتورها اشتباه می باشد سیم های موتور

 جا نمایید.

 :فرض منو ها  شیـ فعال کردن حالت پ

 .دیده رییفرض برد کنترل تغ شیپ ماتیتنظ منوها را به  هیکل دیتوانیم ازیدر صورت ن

فرض  شیپ ماتیانجام شده توسط نصاب حذف شده و تنظ ماتیتنظ هیمرحله کل نیانجام اپس از اخطار:  

 .خواهد شد نیگزیبرد کنترل جا

 .دیفشار داده و نگه دار را MENUشستی  -1

 شینما ESCکلمه  دیرا رها کن  MENUشستی ظاهر شد  شیصفحه نما DEFمنوی که  یزمان  -۲

 .شود یداده م

کلمه  دیفشار داده و رها کنرا  UPشستی نصب شده است  ییبرد کنترل جک بازو نیاگر ا 

AntE شود یداده م شینما. 

را فشار داده و رها  Downشستی نصب شده  ییلوال ریغ یبرد کنترل به اپراتور در ها نیاگر ا 

 .شود یداده م شینما Scorد کلمه یکن

 .شود  یداده م شینما noریکلمه خ یدرا فشار داده و رهاکن menuمنو یشست  -3

 .شود یداده م شینما Sکلمه  دیرها کن فشار داده و  downشستی  -4



د فرض بر شیپ ماتیمنوها به تنظ هیکل دیکن داده و رهافشار را مجددا  menuشستی  سپس  -5

 .دیشو ینو خارج ممحیط ماز  کیبه طور اتومات گردندیبازم کنترل

 

 زمان بندی موتورها

 .دیکن میتنظ کیتواند زمان باز و بسته شدن موتور ها به طور اتومات یم ریبه روش ز

 :دییرا کنترل نما ریموارد ز یزیقبل از شروع برنامه ر: توجه  

 .شده باشد میتنظ NO تیدر وضع دیبا ADIبا کانکتور  مرتبط Adمنوی 

 باید در وضعیت صفر قرار دهید. STRمنوی

 .اشندباز ب مهین تیلنگه درب ها را در وضع یزیقبل از شروع برنامه ر

را توسط  ۲زمان کارکرد موتور دیکن یرا نصب م 1موتور فقط  باشدیتوجه اگر درب تک لنگه م 

 (Tap=0در وضعیت صفر قرار دهید.) t.AP2منوی

 را فشار دهید و نگه دارید. menuشستی  -1

 ESCکلمه  دیرا رها کن MENU یاز ظاهر شد شستبر روی صفحه نمایش  APP یکه منو یزمان -۲

 .شود یداده م شینما

 .شود  یداده م شینما t.Lauکلمه  ،  داده و رها کنید را به فشار  DOWNشستی  -3

. آغاز خواهد شد  ریبه شرح ز کیاتومات یزمان بند دیرا فشار داده و رها کن menu منو شستی -4

این  .متفاوت خواهد بود هلنگ و دومطابق با درب تک لنگه  کیاتومات یبند زمانمراحل  :توجه

 .شده استمجزا توضیح داده در جدول صفحه بعد به طور دو حالت 

 



A   موتورهای( حالت دو لنگه:m1  وm2 ) 

 

 

B  موتور( حالت تک لنگه :M1) 

 

 :اپراتور یعملکرد کلیشمارشگر س

ی اصل یمنو قیرا از طر شگرها شمار نیشمارشگر در نظر گرفته شده است ا سه نوعدر برد کنترل  

CNT شاخه  ریز یو منوهاtot باشند یم یآن قابل دسترس. 

مشاهده  ستمیشدن کامل درب را از زمان نصب س زباتعداد  دیتوان یشاخه م ریز totی منو قیاز طر 

 .باشد یو فقط قابل مشاهده م دیده رییتغ دیتوان یعدد را نم نیا دیینما

 یو نگهدار رییدرب زمان تغکامل   شدنبا توجه به تعداد باز دیتوان یم SEru شاخه ریز یمنو قیاز طر

که آن  یکند و زمان یشمارش م ب راشمارشگر معکوس برد کنترل تعداد باز شدن کامل در. دیکن فیتعر



 بچشمک زدن فالشر قبل از هر بار باز شدن در هیثان ۵را با  سیبه سرو ستمیس ازین دیبه صفر رس

شاخه  ریباز خواهد گشت اثر ز یبه حالت عاد سیاعالم خواهد کرد چشمک زدن فلش پس از انجام سرو

 . دیینما یابیو رد ینیرا بازب ستمیپس از نصب س یعملکردها دیتوان یمربوطه م ماتیو انجام تنظ

 :دیعمل کن ریروش ز ۲به  یاصل یبه منو یدسترس یبرا

 گه دارید.را فشار داده و ن menu یشست -1

 شینما tot کلمه  دیرا رها کن  menuشد شستی ظاهر  شیصفحه نما یبر رو cnt یکه منو یانزم  -۲

 . شودیداده م

 

 بازبینی و ردیابی عملکردهای سیستم

 به روش زیر عمل نمایید. eueu برای دسترسی به منوی زیرشاحه 

 گه دارید.را فشار داده و ن menuی شست -1

 tot کلمه  دیرا رها کن  menuشد شستی ظاهر  شیصفحه نما یبر رو cnt یکه منو یانزم -۲

 . شودیداده م شینما

 بار فشار داده و رها کنید. ۲را  Downشستی  -3

 را برای ورود به لیست عملکردها فشار دهید.اولین عملکرد نمایش داده می شود. menuشستی  -4

 کد عملکردها:

وجود دارد  صبشده هستند که امکان اتفاق افتادن آنها پس از ن ینیبشیپ یاز عملکردها یکسریها کد نیا

 .کتاب ارائه شده است نیاز ا یکامل ستیدر جدول صفحه بعد ل

B-  اتفاق افتادن عملکردها  تیوضع 

S=EFتوقف در  تیوضع 

S=APباز شدن درب  تیوضع 

S=PAتوقف موقت درب  تیوضع 



S=CHبسته شدن درب  وضعیت 

S=,n  یپس از وصل برق شهر هیاول ثانیه هایدر  

S=mیزیربرنامه تیدر وضع 

S=Sb آماده به کار تیدر وضع 

C – تعداد باز و  دیتوانیشمارشگر م نیتوسط اها عملکرد پس از اتفاق افتادن  کامل دربتعداد باز و بسته

 . دییعملکرد را مشاهده نما درب پس از اتفاق افتادن هر یک از بسته شدن کامل 

 اتفاق افتاده است.  ریباز و بسته شدن اخ کلیعملکرد در س: c-00پارامتر 

C=99 ی انجام شده است .شتریب یا تعدادباز و بسته شدن و  کلیس 99تعداد س از اتفاق افتادن عملکرد پ 

عملکرد  کیتواند تکرار  یشمارشگر م نیباز و بسته شدن کامل توسط ا کلیس کیعملکرد در  رتکرا 

 . دیبازوبسته شدن کامل در را مشاهده کن کلیس کیدر 

R0 : اتفاق افتاده است ریبازو بسته شدن اخ ریبار در ز کیعملکرد. 

را انتخاب کرده و  UP/DOWNرا توسط شستی های  ECSبرای خروج از محیط برنامه ریزی  پارامتر 

 را فشار دهید. MENUشستی 

انتخاب کرده  UP/DOWNرا توسط شستی های  CanC برای پاک کردن کلیه تنظیمات انجام شده پارامتر

 تغییرات انجام گرفته را تایید نمایید. S را فشار دهید. سپس توسط پارامتر MENUو شستی 

 کد عملکردها:

 دخیره می شود. En.m( تنظیم شده توسط منویLEVELاهمیت )توجه : عملکردها با توجه به درجه 



 

  Pr.sو Pr.f منو های اصلی

 مورد دیگر بررسی می شود. ۲منو آن در صفحات قبل توضیح داده شد در ادامه  3



 Pr-S (BASIC programming)منوی  -1

. این  دیکن دایپ یبرد کنترل دسترس یزیربرنامه یپرکاربرد برا منویبه چند  دیتوان یمن منو یا قیاز طر

 ریبه شرح ز Pr-S یمنو رشاخهیز یهاوبه من یدسترس یبرا. باشدیشاخه م ریز یمنو ۲۴منوی اصلی

 :دیعمل کن

 منو یستشmenu دیرا فشار داده و نگه دار . 

 نوی که م یزمانPr-S ومن شدظاهر شیصفحه نما یبر رو menu یمنو نیاول .دیرا رها کن 

 up/down یهایتسشود توسط ش یظاهر م شیصفحه نما یبر رو EnSaشاخه به نام  ریز

 .دیکن دایپ یدسترس رشاخهیز یمنوها یبه مابق تواندیم

 Pr-F(Advanced pragramming)منوی  -۲

. این  دیکن دایپ یبرد کنترل دسترس یزیربرنامه یپرکاربرد برا کلیه منویبه  دیتوان یمن منو یا قیاز طر

به شرح  Pr-F یمنو رشاخهیز یهاوبه من یدسترس یبرا. باشدیم Pr-F  شاخه ریز یمنو 5۲منوی اصلی

 :دیعمل کن ریز

 منو یستشmenu دیرا فشار داده و نگه دار . 

 نوی که م یزمانPr-F ومن شدظاهر شیصفحه نما یبر رو menu یمنو نیاول .دیرا رها کن 

 up/down یهایتسشود توسط ش یظاهر م شیصفحه نما یبر رو EnSaشاخه به نام  ریز

 .دیکن دایپ یدسترس رشاخهیز یمنوها یبه مابق تواندیم

 توجه:

 استفاده نمایید. up/downدر منوهای زیرشاخه برای دسترسی به منوهای بعدی و قبلی از شستی های 

که آن  یرا در حالت menu شستی   آن رییو تغ یاصل منوهایاز  کیفرض هر  شیمشاهده حالت پبرای 

 .دیده فشارموجود است  شیصفحه نما یرا برا

منوها  طیباشد قبل از خروج از مح یم  Pr-Sو  Pr-Fمنوی اصلی   یاصل یشاخه ها ریز یمنو نیآخر 

 باید تغییرات اعمال شده را از طریق این منو ذخیره نمایید.



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 :محرک یموارد استفاده از بازو



از  گریهرگونه استفاده دلذا شده است و  یباز و بسته کردن درها طراح یمنحصراً برا محرک  یوباز 

 یتمام نیو همچن ردیپذیاز استفاده نادرست را نم یناشصدمه های در قبال  تیآنها مجاز نبوده و مسئول

 .گردد یحصول مشدن ضمانت م طلبوده و موجب با داریاز استفاده نادرست به عهده خر یخطرات ناش

استاندارد  یاز روش ها شهیاز سالم بودن محصول استفاده شود و هم نانیمحرک و اطم یبازو ستمیس زا

 ردد.گ موجود عمل یهانموده و دستورالعمل پیروی یمنیا

 .دییبه سرعت برطرف نما شودیم لهیوس یمنیرا که باعث اختالل در ا هرگونه عیبی 

قابل قبول باشند  یکیمکان طیشرا دربوده و  یکامال روان و بدون زنگ زدگ دیدر با یاه لنگه یها لوال 

 .استفاده نمود هلنگه و دولنگ کی یباز و بسته کردن درها یفقط برا دیجک دربازکن را با

 

 مراحل نصب

باز  یکرده که مانع برا یکامال بررس یجک را قبل از جوشکار یقرار گرفتن بازوها تیموقع  -1

 .قرارداد اتصاالت وجود نداشته باشد  یو بسته شدن و حت

و در  دیمکان در محل قرار دهاالو حد  دیعموم نصب نکن یبرا تیدر محل قابل روجعبه را -۲

 .فرمان وجود نداشته باشد  اربه مد یدسترس یبرا یهنگام باز شدن در مانع

 . ردینصب شود و موتور در باال قرار گ یکامال افق تیدر وضع بازوی محرک باید  -3
 شکل مانند

 
 . دیینصب نما یرا بعد از جوشکار یو خروج یورود یها میبخش کنترل دستگاه و س -4

 .مناسب داده شود  ریو از مس یمحرک بدون اتصال یبازو یو کابل ها میکه تمام س دیمطمئن شو -5
محرک به چارچوب در و اتصاالت  یوجود فشار قابل مالحظه در هنگام حرکت بازو لیبه دل -6

خود نصب شده  یدر جا یت به خوبصاالات نیکرده که ا حاصل  نانیجک اطمو ته  سر جک 

 .باشند

 

 

 

 

 



 

 

 600مدل 

 Amm Bmm زاویه بازشو

95 25 25 

1۲0 280 230 

 

 400مدل 

 Amm Bmm زاویه بازشو

95 14 1۷ 

1۲0 1۷0 110 
 

 

 



 

 

 و قطعات ینقشه انفجار

 لیاست پیچ -1
 کاسه الکتروموتور  -۲

 ۶۲0۲ نگیالکتروموتور بلبر  -3
 خار و شفت -4

 روتور   -5
 خار و شفت  -6
 براکت الکتروموتور 1۵ -۷

 گلند  -8
 یکیالست گلند -9

 جعبه دهنده  -10
 خالص کن  نیپ  -11

 15*5لیاست چیپ -1۲
 درب زیرین گیربکس -13
 50*3۲لوله  -14

 جک سر -15

 ماردون میله 

  9.8پیچ  -16
  6mمهره  -1۷

  یومینیآلوم مهره -18
  یومینیلوله آلوم -19

 بوش سرجک -۲0
 ه نمد کاس -۲1

۲۲-  

 سرجک یکیهره پالستم -۲3



 


