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 2201سیستم تورمکس

 TORMAX 2201 درهای اتوماتیک تورمکس

وماتیک اسالیدینگ عنوانی است که یا درب های ات TORMAX 2201 براستی درب های اتوماتیک تورمکس

به درهای خودکا شیشه ای به صورت اسالید گفته میشود و هر دو در از نظر گونه کارکرد به صورت یکسان 

هستند و متفاوت نیستند. علت اصلی نام گذاری آنها هم این است که این درب ها در زمان بازشدن و بسته شدن 

 .دبه وضعیت اسالید باز و بسته می گردن

است که  TORMAX 2201 ااسم های دیگری که به این در ها داده میشود درب خودکار اسالیدینگ تورمکس

به گونه ای معادل فارسی کلمه اسالید است و به صورت باز و بسته شدن آن نیز ذکر می گردد. اما صدا زدن 

 .یدینگ یا اسالید می باشداین درب با این اسم درست نبوده و اسم اصلی و تخصصی و صحیح آن همان اسال

یکی از بنام ترین برندهای دنیا در ایجاد و تولید درب  TORMAX 2201 در خودکار اسالیدینگ تورمکس

اتوماتیک به صورت شیشه ای است. این برند در ایران نیز هواداران زیادی را دارد. علت این محبوبیت کیفیت 

 .ب خودکار می باشدبسیار باال و قیمت معقول و مناسب این برند در

اسالیدینگ تورمکس در طرح های خود بهترین موتورها را استفاده کرده است و تالش نموده با به کار بردن 

 .جنس های بسیاربا کیفیت ، عمر سیستم درب اتوماتیک خود را باالتر ببرد

فاده بسیار یک نوع درب اتوماتیک به صورت کشویی می باشد که است TORMAX 2201 درخودکار تورمکس

 .باالیی در انواع فضاها از جمله بانکها ، ادارات پر تردد ، فرودگاهها ، سازمانهای خصوصی و دولتی دارد

یک انتخاب بسیار مناسب وعالی برای کسانی است که در مرحله  TORMAX 2201 درب اتوماتیک تورمکس

 ! اول به کیفیت فکرمی کنند نه به قیمت

 :سیستم ترمکس یراه انداز

https://alborzsanat.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B3


 .شفت قفل باال باشد -1

 روی صفر (9سیستم مربوطه را کالیبره کنیم.)گزینه  -2

 :بعد از کالیبره کردن مراحل زیر راانجام می دهیم

 .قرارداده تاباتری فعال باشد4راروی  5گزینه  -3

 قرارمی دهیم که این قسمت مربوط به ترمز انتهای وابتدای درب می 7راروی  4گزینه -4

 .باشدکه درجدول مربوطه بیشتر توضیح داده خواهد شدومیتوان به درخواست مشتری تغییر داد

 را روی عدد یک قرار می دهیم )حداکثر سرعت(که این قسمت مربوط به سرعت 1و  2گزینه  -5

 .بازوبسته شدن درب می باشد

 .تغذیه استیلمیت ازدو سرباتری تغذیه شود -6

 درب باتوجه به تجربه کاری خویش توصیه می شود که تنظیمات مربوطه درحالتی که:توجه

 .است صورت گیرد بسته

 :active eatمینال کنترباکس ترمکس باسنسورسیم کشی تر



 
 تتوجه شود که حتما تغذیه استیلمیت از دو سر باتری گرفته شود.علت آن عبارت اس: نکته

 ازاینکه درحالت قفل درصورتی که برق شهری قطع باشد کنترل باکس جهت صرفه جویی در

 جمپر نشود درب10به  9مصرف باتری ارتباط خود را با باتری قطع می کند وتا وقتی که ترمینال 

 کار نخواهد کرد.پس اگر تغذیه استیلمیت از کنترل باکس گرفته شود وکلید تعیین وضعیت

 دقیقه ارتباط باتری با کنترباکس3-2شد بعدازقطع برق شهری پس از گذشت درحالت قفل با

 .جمپرکند 10به  9قطع می شود ودرنتیجه استیلمیت کار نخواهد کرد تا بتواند ترمینال 

 :جدول ایرادات

 led شماره ایراد علت مربوطه 

 E11                          قفل -————— 

 E21                          کلیدتعیین وضعیت 2 

 E51                          انکو در یا موتور 4+3+2+1 

   4+3+2+1 
مرحله کالیبراسیون درست انجام نگرفته 

 است.یاایراد مکانیکی
                         E54 

 E41orE42                  .مادون بین درب فعال شده است 3 



 E61                          ن برق بیش از حد روی موتورجریا 4+3+2+1   

 E64  باربیش ازحد روی منبع تغذیه –————  

 E66  موتوروصل نیست –———— 

 :تنظیمات جدول

 0 عرض بازشو .درصدقابل تنظیم است222تا5از

 1 سرعت بازشو .می باشد1 حداکثرسرعت روی

 2 سرعت بسته شدن .می باشد1حداکثرسرعت روی

 3 زمان بازماندن .قابل تنظیم است 120ثانیه تا ./5

 4 کاهش سرعت .ترمزابتداوانتهارامشخص می کند

 5 عملکرد باتری .قرارداده شود 4 گزینه

 9 0   .کالیبره که حتماباید اجرا شود

درب حالت دستی پیدا می  که اگرسه بارپشت سرهم انجام-ریست کارخانه 

 .کند
1 9 

 9 4  .تعداددفعات بازشدن درب رانشان می دهد

 9 5  .تعدادساعت کاری دستگاه رامشخص می کند

 9 6  .مدل درب رانشان می دهد

 9 9 .جهت گردش موتورراعوض می کند

 B   نیروی موتوردرهنگام باز شدن

 C    نیروی موتوردرهنگام بسته شدن

 

 :ه سیستم تورمکسو مادون ب Bea  نصب چشم



 
 :قفل کردن باریموت

 ولت می کنیم.اگراینکارانجام نشودولتاژباالباعث داغ شدن بوبین 20ولت راتبدیل به  04ابتداولتاژ 

 رله های استیلمیت می شود که به مرورزمان باعث از کار افتادن استیلمیت می شود.دوم اینکه

 راستیلمیت بایدبصورت فیلیپ فالپ استفاده شود )جمپر داخل استیلمیت عوض شود(.الزم به ذک

است کلید تعین وضعیت در هرحالتی باشد فرمان قفل باریموت داده شود درب قفل میشود.وبرای باز کردن قفل 

 .فرمان باز شدن قفل باریموت داده شود درب در حالت اتوماتیک قرار می گیرد



 
 

 :قفل صفحه کلید

      راپشت کلید تعیین وضعیت جمپر کنیم صفحه کلید قفل می شود.البته6و5اگرشماره های 

 .می توان کلید مخفی دراختیار مشتری قرار داده تا درمواقع نیاز بتواند استفاده کند

 

جری انواع سیستم های اتوماسیون خانگی ، تجهیزات کنترل تردد ، خانه مشاور ، طراح ، تامین کننده و م

 یهای هوشمند و حفاظت پیرامون

 .برای کسب اطالعت بیش تر از مشاوران و کارشناسان رایگان ما استفاده کنید

   021-44053033تلفن تماس : 

 


