
  

  
 

  

 سیم کشی وراه اندازی سیستم سویال

 

  (راهنماي نصب)  

 مراحل نصب و راه اندازي كنترل برد 

سيم قرمز ) به كنترل برد و   +Mسيم مشكي و M )- ابتدا سيم هاي موتور را در جهت مناسب -1

  . كانكتور دو پين موتور متصل نمائيد

  . متصل نمائيد (پين  4كانكتور مخابراتي )سپس كابل اينكودر را به كانكتور اينكودر  -2

  . متصل كنيد vin  سيم هاي خروجي منبع تغذيه را به كانكتور مربوطه پين هاي -3

بسته شدن صحيح درب مطمئن نشده ايد به هيچ عنوان سيم هاي تذكر مهم : تا زماني كه از نحوه باز و 

  . وسايل جانبي نظير سنسورها ، مادون قرمز ، قفل و ديگر قطعات را به كنترل برد متصل نكنيد

در اين شرايط درب براي اسكن كردن خود شروع به باز شدن تا نقطه انتهايي خود و برخورد با  -4

رب شروع به بسته شدن كرده و بدين ترتيب اسكن اوليه درب انجام مي استوپر خواهد كرد . پس از آن د

  . پذيرد

تذكر مهم : اگر در زمان اسكن اوليه درب معكوس عمل كرد بايستي سيم قرمز ومشکی موتور را تغيير 

  . دهيد

روي سون سگمنت نمايش   Aدرب پس از بسته شدن در وضعيت اتوماتيك قرار گرفته و حرف -5

   . داده مي شود

  . درب يكبار باز و بسته خواهد شد  TESTدر صورت فشردن كليد -6

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 تنظيمات کنترل باکس 

  

  

Close   reset 

 



  

  

  OFFپایین     = 1دیپ سوییچ 

               تمامی تنظيمات توسط سه تا دکمه باال وديپ سوييچ سه حالته تنظيم می شود

 **** منوی اصلی تنظیمات می باشد ****

 تغيير می دهد. سرعت بسته شدن را CLOSE دکمه

 سرعت باز شدن را تغيير می دهد.   OPENدکمه

  زمان باز ماندن را تغيير می دهد. TIMEدکمه

 به تنظيمات کارخانه تغييرمی کند.  resetدکمه

  

  ON1باال     = 1دیپ سوییچ 

  **** منوی فرعی تنظيمات می باشد****

  . ضربه بسته شدن درب به همديگر را تغيير می دهدCLOSEدکمه

  . درب به همديگر را تغيير می دهد ضربه باز شدنOPENدکمه

 پارشال يا حالت زمستانی  درب را تغيير می دهد. TIMEدکمه

  

  ON2باال     = 2دیپ سوییچ 

 حالت درب از يک طرفه به پارشال تغيير وضعيت می دهد.وبرعکس 

ه ريسيور ندارد وداخل کنترل الزم به ذکر است که کليد تعيين وضعيت توسط ريموت می باشدونيازی ب

 باکس طراحی شده است. 

  ON3باال     = 3دیپ سوییچ 

 صدای بوقی که موقع تغيير حالت وضيعت درب را قطع می کند.وبرعکس 

  

 حالت های درب 

 حالت هاي درب اتوماتیک:  

ک باشد حرف اتوماتیضعیت در وشار میدهیم فهای ریموت را دکمه ه یکی اززمانی ک:  ( Automatic )ک  حالت اتوماتی

 نمایش داده می شود:   ( Segment 7  )روی سون سگمنت   Aبزرگ 

  

  



  

  
ه یت نیمضعشار میدهیم در وفهای ریموت را دکمه ه یکی از: زمانی ک( Partial openزمستانی یا  )باز   هحالت نیم

 نمایش داده می شود .   ( Segment 7  )روی سون سگمنت  Pباز باشد حرف بزرگ 

    
  

  

باشد  یک طرفه یتضعشار میدهیم در وفهای ریموت را دکمه ه یکی اززمانی ک : ( One Way )  فهطر کحالت ی

 ) نمایش داده می شود:   Segment 7روی سون سگمنت    1حرف 

  
  Lقفل باشد حرف بزرگ  یتضعشار میدهیم در وفهای ریموت را دکمه ه یکی اززمانی ک:  ( Lock )حالت قفل  

 نمایش داده می شود:   ( Segment 7  )روی سون سگمنت 

  

  

دایم باز باشد حروف  یتضعشار میدهیم در وفهای ریموت را دکمه ه یکی اززمانی ک:  ( Full Open )باز   نیمهحالت 

 نمایش داده می شوند  ( Segment 7  )روی سون سگمنت   0

  

  

 استپر برسد.  هخواهد شد. وحتما درب ب هدرب یكبار باز و بست TESTكلید  فشردنت مهم: در صور نکته

 لرن ریموت:" 

روی کنترل باکس دکمه لرن را روی ماژول فشاردهيد وسپس رهاکنيد يکی ازدکمه های ريموت رافشار دهيم ريموت لرن 

 می شود. 

 


