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   ليدرمدل مشخصات جك پروتكو 
 

  .……قابليت نصب بر روي انواع درب هاي كشويي ، دو لنگه ، تك لنگه و  •

  . قابليت استفاده در مكان هاي پر تردد •

  . مجهز به نمايشگر ، جهت كليه دستورالعملها و اخطارهاي سيستم •

   ).MEL( رابط قابليت نصب قفل الكترونيكي بر روي درب با استفاده از كارت  •

  .ي به دو صورت تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيكامكان برنامه ريز •

  .Stopامكان برنامه ريزي دكمه هاي ريموت در سه مد معمولي ، تك لنگه اي و  •

  .امكان استفاده از تعداد نامحدودي ريموت فابريك هم كد •

  )Q60/Aدر مركز  (ON-OFFامكان توسعه تعداد ريموت ها به تعداد درخواستي بوسيله مركز  •

  .مه ريزي هر كدام از جكها به صورت جداگانهامكان برنا •

  عدد56امكان توسعه ريموت هاي فابريك غير هم كد به تعداد ماكزيمم  •

 )Q60/1Aدر مركز (داراي خروجي براي كنترل روشنايي و غيره  •

 
 

  LEADER 3  TI  LEADER 4  TI  LEADER 4 TA  LEADER 5 TI  مشخصات فني

  230V AC ~ 50Hz  230V AC ~ 50Hz 230V AC ~ 50Hz  230V AC ~ 50Hz  تغذيه

  W  280 W  280 W  280 W 280  قدرت موتور
  1.7A - 1. 2A  1.7A - 1. 2A  1.7A - 1. 2A  1.7A – 1. 2A  جريان مصرفي

  80+  ~  35 -  80+  ~  35 -  80+  ~  35 -  80+  ~  35 - )سانتيگراد ( محدوده دمايي كار
  N  2800 N  2800 N  2800 N 2800 نيروي وارده فشاري

  UF ~ AC  8 UF ~ AC  8 UF ~ AC  8 UF ~ AC 8 خازن راه انداز
  Kg  4.8 Kg  4.6 Kg  5 Kg 4.6 وزن جك

  Sec  21 Sec  21 Sec  27 Sec 16 زمان كاركرد بازوها
  g / Min  1400  g / Min  1400  g / Min  1400  g / Min  1400 سرعت كاركرد

  



 

 

  4صفحه   راهنماي نصب جكهاي ليدر پروتكو

  

  ي ليدرانواع جك ها

   
  . باشند  ميTI و TA كن شامل يك جفت جك قدرتمند با موتوري كم صدا در دو مدلاين مجموعه درب باز

  
  

 450  اين مدل داراي شكافي مي باشد كه زبانه اي قدرتمند در امتداد آن شـكاف بـه انـدازه                    :TAمدل  

انتهـاي جـك، جهـت       ميلـي متـر    50 طبق شكل زير      كه حركت مي نمايد، الزم به ذكر است      ميلي متر   

  . از اين مدل مي باشد4 ليدر فقط .ر نظر گرفته مي شودخالصي جك د

  
 

 
 

 حركت دل از نوع جك هاي بازويي مي باشد كه بازوي آن در امتداد افق به جلو و عقب اين م :TIمدل 

انتهاي جك، جهت خالصي جك در نظر  ميلي متر 50 در اين مدل هم TAمانند مدل . مي نمايد

  .ه مي شودگرفت



 

 

  5صفحه   راهنماي نصب جكهاي ليدر پروتكو

  

  :اندازه حركت جكها برحسب نوع جك به قرار ذيل مي باشد

  

A 1  
  طول جك باز

A  
  طول جك بسته

  نوع جك

965 mm  665 mm LEADER 3 TI  

1165 mm  765 mm  LEADER 4 TI  

1365 mm  865 mm  LEADER 5 TI  

 يا بروز مشكلي در بر روي زبانه موتور هر جك يك سوئيچ وجود دارد كه هنگام قطع برقطبق شكل زير 

سيستم كه باعث از كار افتادن آن شود، مي توان با چرخاندن سوئيچ، زبانه را  بيرون كشيده و سپس با 

چرخاندن مجدد سوئيچ، آن را ثابت نماييم در اين حالت جك ها خالص شده و مي توان بصورت دستي 

ر داخل باشند، جكها ، اجازه هيچگونه بديهي است در صورتي كه زبانه ها د. درب ها را باز و بسته نمود

  .حركتي را به صورت دستي به لنگه هاي درب نمي دهند 

  



 

 

  6صفحه   راهنماي نصب جكهاي ليدر پروتكو

  

   سيستم كامل يك و لوازم جانبي متعلقات

  

  همراه با قفل خالص كنيك جفت جك ) 1

  تكيه گاههاي ابتدا و انتهاي دو بازو بهمراه پيچهاي آلن و محورهاي استوانه اي آنها) 2

جهت  S1( sx ) مي باشند كه نوع S3 و S1 در دو نوع TIك هاي مدل تكيه گاههاي ج

  .  جهت ابتداي بازوي راست مورد استفاده قرار مي گيردS1( dx )ابتداي بازوي چپ و نوع 

  

  .  جهت انتهاي دو بازو مورد استفاده قرار مي گيردS3نوع 

  

  . ميشود استفاده  در انتهاي بازوهاي چپ و راستS4 از تكيه گاه TAبراي جك مدل 



 

 

  7صفحه   راهنماي نصب جكهاي ليدر پروتكو

  

  دو عدد ريموت كنترل) 3

دو عدد ريموت كنترل سه دكمه اي كه پس از شناسانده شدن به مركز ، جهت فرمان دادن 

هر دكمه ريموت به طور دلخواه  قابل . بصورت راديويي از راه دور مورد استفاده قرار مي گيرند 

  برنامه ريزي به صورت ذيل مي باشد ؛

  دو لنگه اي. الف 

  )پياده رو ( تك لنگه اي . ب 

   STOP.  ج 

 
  

  

  

  دو عدد خازن راه انداز) 4

  AC  ميكروفاراد 8 هر موتور داراي يك خازن

  استفاده مي باشد كه جهت راه اندازي موتورها 

   . ميشود

  

  

  

  چهار عدد پيچ و رولپالگ بهمراه) گيرنده و فرستنده ( يك جفت چشم الكترونيك ) 5

جهت تشخيص موانع متحركي كه ممكن است در حين كاركرد موتورها چشمهاي الكترونيك 

كه نوع عكس العمل جك ها بستگي به نوع بستن . بين درب ها قرار گيرند ، بكار مي روند 

 و چشم TXچشم فرستنده . اتصاالت چشمها دارد ، كه دو مد باز و بسته مي تواند باشد 

  .مي باشد ) NO(  داراي كنتاكت بازRX نام دارد كه RXگيرنده 
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   )اختياري نصب   (يك عدد كليد سلكتور بهمراه يك جفت سوئيچ) 6

. به مركز از كليد سلكتور استفاده مي شود ) بدون نياز به ريموت كنترل ( جهت فرمان دستي 

اين كليد در حالت معمولي باز است و براي فعال كردن آن بايد آن را در سمت ساعتگرد با 

چرخاند كه بطور فنري به حالت اوليه باز مي گردد و اين عمل پالسي براي مركز سوئيچ مربوطه 

  .   جك ها بكار رودSTOP يا STARTمي سازد كه اين پالس مي تواند جهت 

  

  
  

   )اختيارينصب   ( آنتن ) 7

  جهت افزايش برد ريموت هاي فابريك سيستم

  



 

 

  9صفحه   راهنماي نصب جكهاي ليدر پروتكو

  

  

  رانس مربوطه و ت ) Q60A( زيرقاب و روقاب بهمراه مركز كنترل ) 8

 مغز اصلي فرمان دهنده سيستم  مي باشد كه عملكرد آن را مي توان توسط Q60Aمركز 

پيغامهاي .  كه در سمت چپ آن تعبيه شده برنامه ريزي نمود A ، B ، C ، Dچهار دكمه 

ر بوسيله دو نمايشگ ) …مقدار متغيرها ، متغيرها ، تأييد ، خطاهاي سيستم و (  مختلف آن

  .  ده مي شودنمايش دا

  
   )نصب  اختياري ( يك عدد المپ چشمك زن ) 9

جهت آگاهي كاربران از فعال يا غير فعال بودن سيستم از داخل يا يا فالشر المپ چشمك زن 

اين المپ معموالً روي چهارچوب درب نصب مي گردد تا از دو . خارج ساختمان بكار مي رود 

  .يدن باشدطرف قابل د



 

 

  10صفحه   راهنماي نصب جكهاي ليدر پروتكو

  

  نحوه انتخاب نوع جك متناسب با درب

  

حتي . انتخاب مي شود) با توجه به جدول و نمودار زير(جك مورد نياز برحسب طول و وزن درب 

االمكان بايد نوع جك در صورت نداشتن محدوديت مكاني بزرگتر انتخاب گردد، چرا كه هر چه جك 

  . صرف و طول عمر موتورها بيشتر مي شود بزرگتر باشد قدرت كمتري جهت باز نمودن درب م

  

  )وزن و طول فقط يك لنگه درب در نمودار زير مورد نظر است  ( 

  

  :حداكثر طول يك لنگه درب براي مقادير توصيه شده

  

2.00 m  LEADER 3    TI 

2.75 m  LEADER 4    TI  

2.75 m  LEADER 4    TA  

3.50 m  LEADER 5    TI  
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  ي و مكانيكي راهنماي نصب فيزيك

   

 حتي االمكان )1 (ستون كناري دربهمانگونه كه در شكل زير ديده مي شود ابتداي جك ها بر روي 

، حتي االمقدور در آن قسمت چارچوب داشته باشدب،  مكاني كه در به ها  و انتهاي جكوسط دو لوال

در باالي ر صورت نياز نيز د) 4(و آنتن ) 6 (چراغ چشمك زن. گرددمي  نصب نزديك به ابتداي درب،

  .چارچوب نصب مي گردد

  

  :كي به دو صورت قابل نصب مي باشدچشمهاي الكتروني

 بطرف داخل ساختمان باز شوند، چشمها بايد بگونه اي نصب گردند كه باز  هادرصورتيكه درب -1

  .شدن درب ها باعث انسداد ديد چشمها نگردد

  

ز شدن درب ها به طرف داخل، معموالً چشمها  براي نصب چشمها در بيرون درب، بدليل با-2

 از كف زمين بر روي چارچوب 60cmرا درست روبروي هم در يك راستا و حداكثر در ارتفاع 

  . )3(درب، نصب مي نمايند
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  نصب مكانيكي جك ها 

  

در صورتيكه بخواهيم جك ها بدرستي كار كنند و طول عمر موتورها و خود مركز بيشتر شود بايستي 

براي نصب .  طوري نصب گردند كه حداقل فشار به آنها آمده و حداكثر بهره وري را داشته باشندجك ها

  .بر روي لنگه درب جك بايد دو نقطه انتخاب شود، انتخاب محل نصب جك بر روي چارچوب يا ديوار و

  

تكيه گاهها را . جهت پيدا كردن محل تقريبي تكيه گاهها، درب را كامال ببنديد و جك را كامال باز كنيد

در حالي كه جك كامال با سطح افق تراز . در زبانه هاي ابتدايي و انتهايي جك وارد كرده و پيچ كنيد

  .است، محل تقريبي تكيه گاهها  را روي درب و ستون كناري آن مشخص كنيد

  

  انواع جكهاروي ستون كنار درب براي  نحوه محاسبه محل نصب تكيه گاهها 

  

  :رد زير را در نظر داشته باشيدروي شكل زير مورا

      A .  فاصله بين مركز لوالي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه  

      B .  فاصله بين مركز لوالي درب تا مركز جاي چرخش ابتداي بازو روي تكيه گاه  

      D . گه دارنده ابتداي بازوفاصله مركز لوالي درب تا كف پايه ن  
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  TI LEADER 3 جك مدل  

  

 بايد سعي كنيد حتي االمكان ،D>=0، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط اين مدل در

A+B = 300  و A=Bاگر  . شودD = 0بايد .  درجه خواهد بود120  در، حداكثر زاويه باز شدن باشد

 بزرگتر شود زاويه باز Dهرچه   را به صفر برسانيد در غير اين صورتDسعي كنيد تا حد امكان مقدار 

   .خواهد شدمتر كشدن 

 يا فاصله بين تكيه گاه و ديوار توسط فلز . هاي مختلف آورده شده استDچند مثال براي  در ادامه 

  .پر مي شودپروفيل 
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 LEADER 4 مدل TA و TI جك مدل  

، بايد سعي كنيد حتي االمكان D>=0يه با شرط ، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاواين مدل در

A+B = 400  و A=Bشود .  
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 TI LEADER 5 جك مدل  

  

، بايد سعي كنيد حتي االمكان D>=0، براي باز شدن جك تا حد اكثر زاويه با شرط اين مدل در

A+B = 500  و A=Bشود .  
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  نكات نصب  

  . جك بسته مي شود،درب باز مي شود و وقتي  جك باز مي شود،وقتي درب ها بسته است) 1

، بايد از استوپرهاي محكمي در نقاطي كه با حرف  دربباز يا بسته شدن بيش از حدجلوگيري از جهت 

B،مدت زمان باز و بسته شدن درب به  اگر . استفاده شود روي زمين يا چار چوب،  مشخص شده است

  .مانع از وارد آمدن فشار مضاعف به درب و يا جك مي شودستوپرها  اين اهر دليلي تغيير نمايد،

 ها مقداري الستيك نرم يا فوم ضخيم استوپربراي جلوگيري از ضربه خوردن دربها مي توان بر روي 

  .چسباند

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  . باشد30mm   از لبه كناري ديوار بايد S1حداقل فاصله تكيه گاه ) 2
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  . استفاده مي شودS4از تكيه گاه ، TAل براي انتهاي جك مد) 3

  

 حتماً بيشتر از اندازه قطر موتور Eدر مواردي كه ديوار مانند محيط حاشور خورده باشد ، بايد فاصله ) 4

 A + 100 بايد بزرگتر از Eفاصله ، براي گير نكردن متعلقات به ديوار. و سوئيچ دستي پشت آن باشد

  .باشد

  

E > A+100  
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  يم كشيراهنماي س 

  
  : مي باشد5-1 داراي كانكتورهايي مطابق شكل Q60Aمركز 
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 در صورتيكه اتصالي در مدار رخ مي دهد، مي توانند خودشان را بعد از F5 و F4فيوز هاي مقاومتي 

 گردد، شما بايد برق سيستم را F5 يا F4چند ثانيه بازسازي كنند، در صورتيكه اتصالي باعث قطع 

 را از سوكت خارج كرده و بعد از چند ثانيه در حاليكه M2B و M2Aنالهاي خاموش كرده، ترمي

فيوز ها بطور . مطمئن هستيد، اتصالي مدارتان را رفع كرده ايد، دوباره برق سيستم را روشن كنيد

  . اتوماتيك به حالت اوليه باز خواهند گشت

  

  اتصال موتورها به مركز

   LEADER TIجكهاي ) 1

 كه جك راست به لنگه سمت راست درب و جك  ميباشندراستچپ و ورت  بصTIجك هاي مدل  

  . چپ به لنگه سمت چپ درب متصل مي شود

شكل وتور مطابق ــ سيم بندي دو م، نامگذاري كنيمM2 و موتور راست را M1اگر موتور چپ را 

  . ميباشد

  

  

  

  

  

  

  

موتور جك رو به باال، سوئيچ آن ديده اگر موتور را بگونه اي قرار دهيد كه برآمدگي  ): M1( موتور چپ 

 اين موتور روي لنگه.  اين موتور را موتور چپ ناميده مي شود،شود و بازوي جك به طرف چپ باز شود

  .اي از درب كه ابتدا باز مي شود بايد نصب گردد

وئيچ آن اگر موتور را بگونه اي قرار دهيد كه برآمدگي موتور جك رو به باال، س ) : M2(  موتور راست 

  . اين موتور را موتور راست ناميده مي شودد،ديده شود و بازوي جك به طرف راست باز شو

  

  :توجه 

جهت محافظت از برق گرفتگي مي باشد  كه در صورت  ) سيم ارت( زرد موتورها -سبز سيم 

در كل اگر .  وصل گرددQ60A روي برد مركز C يا B يا Aنياز بايد به يكي از كانكتورهاي 

توجه شديد هر يك از موتورها برخالف جهتي كه بايد، حركت مي كند، كافيست جاي م

  .  را عوض كنيد تا سمت حركت بازو عوض شودقهوه ايسيمهاي سياه و 
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   LEADER TAجكهاي ) 2

 را در قهوه اي براي سيم بندي صحيح موتورها ، كافي است جاي سيمهاي سياه و TAدر جكهاي مدل 

  .ض نماييدهر دو شكل باال عو

  

  به مركز) چشمهاي الكترونيك ( اتصال فتوسلها 

  

 قرار V 24 وجود دارد كه بايد آن را روي V 24 يا  V 12درون چشمها جمپري جهت تغيير تغذيه به 

  .دهيد

   :نكته

 محيط يا فاصله زياد مانع از كاركرد صحيح چشمي ها شود، با  بيش از حداگر گرد و غبار

   .چشمي گيرنده، ميتوان محدوده ديد چشمي ها را باالتر برد روي J1برداشتن جمپر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .، كه مد بسته كاربرد بيشتري داردفتوسلها مي توانند در دو مد بسته و باز سيم بندي شوند

 در حالت بستن شدن بستهمد در مد باز با هر بار ديدن مانع، توقف در كاركرد پيش مي آيد اما در 

  .مانع بالفاصله درها باز شده و توقفي نخواهند داشتدرها، با ديدن 
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  :سيم بندي چشمها در مد بسته 

  . متصل نمائيد9 به 4 ازنيز مپر براي استفاده از اين حالت بايد يك ج

  
  

  :سيم بندي چشمها در مد باز 

  .متصل نمائيد 9  به3از  نيز مپربراي استفاده از اين حالت بايد يك ج

  

  
  

  زده شود و 9به  4 و  8 به 3د چشمي به مدار بسته شود ، بايد براي مد بسته دو جمپر نمي خواهياگر 

تنظيم  no بايد بصورت P8در هر دو مد پارامتر   زده شود و8 به 4 و 9 به 3دو جمپر هم براي مد باز 

  .شود
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  طريقه بستن كليد سلكتور و المپ چشمك زن به مركز  

 8 و 1 كليد سلكتور به شماره هاي NO كانكتور و 12 و 11 ايسيمهاي المپ چشمك زن به شماره ه

   .وصل مي گردند

  :توجه 

 مي باشد و Stop فقط جهت فرمان به جك در مد دو لنگه اي و در شكل زير  كليد سلكتور 

بين آن را   نيز استفاده كنيد بايد Stopو ) پياده رو ( چنانچه بخواهيد از  مد تك لنگه اي 

  . سيم بندي نماييد 8  و7شماره هاي 

   

  : Stopاتصال كليد ايمني 

 و 2 بين پايه هاي ) NC ( در حالت معمولي بسته يك كليد،  ايمني– اضطراري Stopكليد براي نصب 

  .  وصل نماييد 8

  :مهم 

را با يك جمپر به يكديگر  8 و 2 چنانچه از كليد اضطراري استفاده ننموديد بايد حتماً ترمينالهاي

  .د متصل كني
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  راهنماي نصب قفل الكترونيكي بر روي درب 

  

 ،تغذيه و فرمان ميگيرد ) MEL ) Module  Electro Lockقفل الكترونيكي از طريق كارت اضافي 

  . روي برد مركز وصل مي شودCNكه اين كارت توسط كانكتور مربوطه به قسمت 

 توجه داشته باشيد كه قفل روي لنگه اي چنانچه بخواهيد از قفل برقي براي درب ها استفاده كنيد بايد

  . از درب نصب گردد كه اول باز مي شود

   

 در صورت . تغيير كنندSI به P 1 و P 0براي استفاده از قفل الكترونيكي الزم است كه پارامترهاي 

ت پايان هر بار كاركرد جك ها، درس در  و انجام تغيير پارامترهاي مربوط به آن،MELاستفاده از كارت 

بعد از كاهش يافتن سرعت موتورها و بسته شدن كامل درب ها، موتورها دوباره براي مدت مربوط به 

در حقيقت اين كار جهت . به كار با سرعت معمولي ادامه مي دهند)  ثانيه2.5از صفر الي (  tcپارامتر 

  . فشار نهايي به درب ها براي بستن قفل فنري آن مي باشد

  

   :توجه

   كرده و آن را خاموش نمائيد حتما تغذيه مركز را قطعMELجازدن كارت در هنگام ) 1

را طوري روي برد قرار دهيد كه كانكتور قفل به سمت باالي برد و خازن به  MELكارت  )2

  .سمت پايين برد قرار گيرد
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   صنعتي به مركزON- OFFاتصال 

  

مدل  ON- OFFان از مجموعه مي تو Q60/Aدر مركزهاي هاي هم كد  جهت ازدياد تعداد ريموت

CL-120A استفاده نمود سيماران.  

سيمهاي قرمز و مشكي را ) طبق شكل( جهت نصب، پس از تنظيم ديپ سوئيچهاي مركز در مد فشاري 

 - صورتي، بنفش-سبز( يكي از كانالها NOسيم مشترك و سيم ، سپس متصل كنيدترانس تغذيه به 

  .متصل نماييد) موازي با كليد سلكتور  ( 8 و 1 ه ترمينالرا ب)  زرد-قهوه اي يا آبي

  

  
  

  .ن توضيح داده شده است به تفصيل در دفترچه راهنماي آON-OFF  مختلفنحوه عملكرد مدهاي
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  مركز كنترل و برنامه ريزي آن

  

 قابل نصب بر روي درب هاي كشويي، دو لنگه و تك لنگه مي باشد و مي توان Q60Aمركز چند كاره 

  .  مدت، قدرت و نحوه عملكرد جك ها را بنابر نياز برنامه ريزي نمودD و A ، B ، Cدكمه توسط چهار 

 مي باشد كه پيامهاي خطا ، مقادير متغيرها و خود متغيرهاي Seg –7ي اين مركز داراي نمايشگر

 و  بترتيب جهت رفتن به منوها و زير منوها استفاده مي شودB و Aدو دكمه . منوها را نشان مي دهند

 بترتيب جهت زياد كردن و كم كردن يا جهت تاييد و منتفي كردن موضوعات مختلف D و Cدو دكمه 

  . منوها بكار ميروند

  

   تعريف منوها ، متغيرها و نحوه تغيير مقادير متغيرها و نحوه عملكرد هر كدام 

ه داخلي نمايش داده  دكمه تعويض كلي منوها ، كه با هر بار فشار دادن دكمه چهار زير گزين :Aدكمه 

  . ميشود

   ـ   ـ  .1

2. PA  
3. rA   
4. dE  
5. AS  

                                          
                                    » ـ ـ « منوي  . 1

حالت كاركرد معمولي و بدون عيب و نقص مركز را نشان مي دهد و در اين حالت، مركز، آماده 

وهاي ديگري هم باشيد و تا مدتي طوالني دست به هيچ اگر در من. دريافت فرمان مي باشد

  . دستگاه بطور اتوماتيك روي اين گزينه باز خواهد گشتد،دكمه اي نزني

  

                                     ) PA «  )PARAMETERS« منوي  . 2

فشردن جهت رفتن به زير منو پس از .  زير منو مي باشد22 منوي اصلي تغيير متغيرها داراي

 نام يكي B با هر بار فشردن دكمه . را فشار دهيدB ، دكمه PA و رسيدن به منوي Aدكمه 

ثانيه مقدار آن نمايش داده شده و نمايشگر تا مدتي روي آن  1  زير منو و بالفاصله پس از22 از

و  ) SI(  جهت افزايش مقدار يا تاييد Cدكمه از ثابت مي ماند كه در اين مدت كاربر مي تواند 

  .استفاده كند ) no(  جهت كاهش مقدار يا منتفي كردن موضوع Dاز دكمه 
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  توضيحات  PAمنوي 
 محدوده

  عملكرد

پيش فرض 

  rP كارخانه

n 1  
ز<Bن آBر <>=>ر JKLM BN + ز<Bن آBر <>=>ر JKLM BN اوM1 = (  EFG(ز<Bن آBر آ@? <>=>ر :9 

EOPB: QهBآ r1  JMا .  
0 - 99  21 

n 2  
ز<Bن آBر <>=>ر JKLM BN + ز<Bن آBر <>=>ر JKLM BN اوM2 = (  EFG( آ@? <>=>ر دو ز<Bن آBر 
 EOPB: QهBآr2 JMا .  

0 - 99  21  

f 1   9: ان <>=>ر<= )M1 (  TUآ ?> VFFW= ر<=<> EFGاو JKLM رBآ VFX 14  19-8  .را در  
f 2   ان <>=>ر دو<= )M2 (  TUآ ?> VFFW= ر<=<> EFGاو JKLM رBآ VFX 14  19-8  .را در  
f r  TUآ ?> VFFW= EOPB: QهBآ JKLM رBآ VFX را در B19  19- 10  .=>ان <>=>ر ه  
r1   9: ر<=<> EOPB: QهBآ JKLM نB>ز )M1 (  TUآ ?> VFFW= 7  19- 0  .را  
r2   ر دو<=<> EOPB: QهBآ JKLM نB>ز )M2 (  TUآ ?> VFFW= 7  19- 0  .را  

t S  
9: EYUG نTZ EO[N VFN ?\B>ف ز^O_ا B`ab نTZ زBN نB>دو در ز EYUG و  ) Bن درب هTZ EO[N( 

TZBdF> ) . 9bM2 TUآ ?> JآLX EN وعLZ L=زود (  
0 -21  3  

SA 
 B`ab نTZ EO[N نB>دو در ز EYUG 9 و: EYUG نTZ EO[N VFN ?\B>ف ز^O_ا ) Bن درب هTZ زBN( 

TZBdF> ) . 9bM1 TUآ ?> JآLX EN وعLZ L=زود (  
0 -14  3  

t P 
f نB>ز E>B\LN 9F=B><=م اBh= T> در iآL> ?Ojن وk 9F=B><=ن اTZ EO[N از ldj B`Nن درT\B> زBN J`b زم

 JMا mTZ يi:ر.  
1 -99  3  

P d  TZBN ?> رو mدBFo ص<qr> درب EYUG 9: نTZ زBN J`b زمf نB>7  14- 0  .ز  

t c 
 lsj ويBX درب EN Eآ JMBره<=<> ?G<hW> دLرآBاز آ TWN ?:B`\ ENLt نB>ز)M1 (  د<Z ?> وارد

  .آE _>ب درب Z EO[N>د 

0 =0s 
1=0.5s 
2=1s 
3=1.5s 
4=2s 
5=2.5s 

0 

P 0 
P 1 

)  SI ) ?UW> ENE@N اBsOMدLx ?> mدد w EN>رت NL>MEL>ط lsj EN اLOaGو\aF? اJM و وOj? آBرت 
  ENLt اTONا:? آh? آLN Eاي BNز آLدن راEN L= JX درب در TZ EO[N J`bن درZ ?> JM ) .P0>د

ً̂ از آBرت <l اBsOMدm <? آP1 E\ B: yFUاTONاي هB>LP Lن وارد <? Z>د و  wا TUم <? آ<@W> (  
NO/ SI no 

P 2 
JGBX در SI Bن درب هTZ زBN مBYUه iآL> ، ) B9 هb نTZ EO[N ( ibSTOP از ?GBUYFM |Fه 

 TUNo و وOj? ر:h>ت در:T:Bh\ ?h\ JPB و ��P در ~? TZ EO[Nن BN زدن :9 دآaKLN Eh{ آBر <? آ
 TUaF> lhK و JPB:ت را در<h:ي رBل هBUYFM ن دربTZ EO[N ز وBN JGBX دو Lد در ه<Z JM.  

NO/ SI no 

P 3 
 9F=B><=م اBh= T> در دو iآL> يi:ر E>B\LN نBa>ا LO>راBo V:ا )SI (  9F=B><=ا EhF\ و )NO (  را

 TUآ ?> yاهLP.  
NO/ SI SI 

P 4  رت<qN ?OjوSI اغL� د<Z JM  تT> EN ن دربTZ زBN از ldj 9 زنh��5s T\9 <? زh�� .  NO/ SI no 

P 5 
iآL> از TFاه<rN ?OjوQ60A  رت<qN T:BN ، TF:Bh\ mدBsOMازي :9 <>=>ر اT\ا mرا J`b SI JM 

  .Lxدد 
NO/ SI no 

P 6 
�ف NOدر w>ر=EaF ا:Bo Vرا<qN LO>رت X EOPB: QهBآ JKLM BN ر <>=>رBن آB>د ز<Z JM 

  .<LYFدد 
NO/ SI SI 

P 7  نTZ JM رت<w درSI د<Z ?> J[= ?\B>LP Lاز ه ldj Bره<=<> .  NO/ SI SI 
P 8  نTZ JM رت<w درSI د<Z ?> J[= ?\B>LP Lاز ه ldj Bه lM<OP .  NO/ SI SI 
P9  ��:اiPرت اBOMدد–اLYF> دB:ر:� زTON رتBOMن اB>از ز JKLM .  NO/ SI no 

P11  
)Q60/1A(  

 د:B> VFN T\� ر�P از EF\B� }o ٥ ، ا=><Bh= 9F=Bم <T ا\B�Oر <Tت در TZ SIن w JM>رت در
B`@M<=<P درب EO[N د<�F> ر=? و<wدر Eآ ?W\B> VFN T:د B`@M<=<P ارLj دLFY\ ، نBhن هB>ز 
   .<�F>د EO[N درب �M{ و <�tp EdMB ا\B�Oر

NO/ SI no 

S U 
LN Eآ T\B> ?> ?jBN ?\B>ز B= دLN E�PBX ات درLFF�= Ehات هLFF�= mLF_ذ J`b ، د<�\ ��j yO[FM ق

 LO>راBo روي mTZ مB�\اSU Ehدآ ، C mLF_ذ TF:�= J`b Bه EGر E�= ايTw رBNدو B= TFر دهB�P را 
 T\BhN ?jBN yه yO[FM قLN ��j BN BhZ اتLFF�= و TMLN ش<YN زيBM. 

NO/ SI no 
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                                     ) rA « )Radio« منوي  . 3

ريموتهاي پروتكو داراي سه دكمه هستند كه هر كدام مي توانند به دلخواه جهت هر يك از سه 

اين ريموتها . استفاده گردند  » STOP« و » ) پياده رو ( لنگه اي  تك« ، » دولنگه اي « كار 

و زير منوهاي آن  » rA« براي اين عمل از منوي . بايد در ابتدا به مركز شناسانده شوند

  . فاده مي كنيمستا

 
زير منوي 

rA  

 ?OjوrA EN ط<NL> Tن، آk Ehدآ EM 9 از: Lدن هL�P BN TF\ا<= ?> mTZ mT\BMBUZ BhZ ت<h:ر Lxد، ا<Z ?> mن دادB�\ 
  . TFUFdN راkن دآEh را آE��G E اي \�Bن دادZ ?> m>د

r = 

EN E <�� وارد TZن، آTهBي <>b>د در B�\ J`bن دادن آTهBي <>b>د در E�PBX دEN T:BN mBYOM دا_l ا:U> V> رJP آ
  <? BhZرد آE هTK EM Lد <O>اEM J`b fً<hW> ?G دآEh :9 ر:h>ت  » E�PBX »01 «  B= »56 را �F=LON از 

TZBN ?> .  
 روي آTي آk TFUFN ?> Eن آT را از D، <? =>ا\L�P BN TFدن دآr = «  Eh«  در BhZ VFXرش اوEFG آTهB در <U>ي :0/.-

TN:`? اJM آE <? =>ان دآT:Tb Ehي را EN آBo Tك mTZ ا_BqOص داد و ا:b< . V>د در Bo E�PBXك آLMTFUي آTهBي <
 BهTآ ?GB_ l�> VFGدر او T:Tb Tد و آL:�o ?> مB�\ا ،iآL> يTWN ت<h:ر ?:BMBUZ E@XL> 9 درF=B><=ر ا<�N رBآ )

 TZBN BهTي آLM �Mدر و E�Lxدد) اLx ?> mLF_ذ.  

tc 

Ehدآ ?:BMBUZ J`b ت<h:ا�  اي از رLN د:9 دو 456- اي<�F>  mدBsOMا.  
. ا_BqOص دهL�P ،TFدEY\ m دار:tc ( T( آrF> E>اهT> EN TF دو EYUG اي را  دآEh اي از ر:h>ت :A0@? <=>/;د

 BهLY�:Bh\ EaF>BYUه »t.c « \ راQ:Bh Ehدآ ، TUهTF> CE��\ mاLhه TF@آ V:ا EN ط<NL> Tآ B= TFر دهB�P TF:B= J`b را  
 Eآ �Mاي در و LY\B:Bh\TZBN ?> ت<h:از ر mTZ EOPLx لBUYFMد<Z mداد Q:Bh\ ،. Bرا ره iآL> ت و<h:ي رBه Ehدآ 

 Ehو دآ TFUآB TFر دهB�P يTWN E@XL> EN VOPن و رTZ رجB_ J`b را   . Ehر دآBN TU� TFده ?h\ يLY:د Tآ LxاA را 
  .LNو:T» ـ ـ « B�Pر دهG<hW> T> EN B= TF? آBرآLد 

CP 

  . اBsOMدZ ?> m>د T\BMBUZ J`b 9:STOPن دآEh اي از ر:h>ت LNاي 
  .ا_BqOص دهL�P ،TFدEY\ m دار:STOP) CP (TآrF> E>اهT> EN TF را دآEh اي از ر:h>ت  :A0@? <=>/;د

>BYUهE�F BهLY�:Bh\  »C.P «  Ehدآ ،TUده ?> Q:Bh\ راCLhه TF@آ V:ا EN ط<NL> Tآ B= TFر دهB�P TF:B= J`b را  mا
دآEh هBي ر:h>ت و <Lآi را . \��E اي در و�M آBUYFM LY\B:Bh\ Eل mTZ EOPLx از ر:h>ت <? Q:Bh\ ،TZBN دادZ m>د

 Ehو دآ TFUآ BرهBTFر دهB�P يTWN E@XL> EN VOPن و رTZ رجB_ J`b را   . Ehر دآBN TU� TFده ?h\ يLY:د Tآ LxاA 
  .و:LNT» ـ ـ « را B�Pر دهG<hW> T> EN B= TF? آBرآLد 

Pd  

  . اBsOMدZ ?> m>د )FGHد? رو(  اي :T\BMBUZ J`b-456 CD 9ن دآEh اي از ر:h>ت LNاي 
  .ا_BqOص دهL�P ،TFدEY\ m دار:Pd ( T (آrF> E>اهEYUG 9= T> EN TF اي را دآEh اي از ر:h>ت  :A0@? <=>/;د

>BYUهE�F BهLY�:Bh\  »P.d «  Ehدآ ،TUده ?> Q:Bh\ راC رB�P TF:B= J`b را  mاLhه TF@آ V:ا EN ط<NL> Tآ B= TFده
دآEh هBي ر:h>ت و <Lآi را . \��E اي در و�M آBUYFM LY\B:Bh\ Eل mTZ EOPLx از ر:h>ت <? Q:Bh\ ،TZBN دادZ m>د

 Ehو دآ TFUآ BرهBTFر دهB�P يTWN E@XL> EN VOPن و رTZ رجB_ J`b را   . Ehر دآBN TU� TFده ?h\ يLY:د Tآ LxاA 
= TFر دهB�P د راLرآBآ ?G<hW> T> EN B » ـ ـ «T:وLN.  

rC 
 EU:ix BهLY�:Bh\ Eآ ?Ojو »rC «  EN Eرا آ mBYOMد E�PBX در mTZ mLF_ي ذBهTم آBh= TF\ا<= ?> BhZ Tن <? دهB�\ را

 TFUك آBo B�a: EOPB: صBqO_ا B`=<h:ر . EU:ix ر رويBآ V:ا J`b »rC «  EhدآD BهLY�:Bh\ B= T:دار EY\ mدL�P را 
»r = «T\<Z ?> كBo E�PBX د در<b<> يBهTم آBh= رت<w V:؛ در اTUن دهB�\ را .  
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  )dE «)Default« منوي  . 4

براي انتخاب هر يك از مقادير كارخانه اي فوق براي بارگذاري در حافظه روي آن گزينه رفته و 

اري را تاييد  را تا زمان بگوش رسيدن صداي دو تقه رله ها كه پايان موفقيت آميز بارگذ Cكليد

  .را انتخاب كنيد » rP« مثالً براي جك هاي بازويي بايد زير گزينه . مي كند، فشرده نگه داريد

  

  توضيحات  dEزير منوي 

rP  
TUاري <? آ�x رBN E�PBX l_زو:? و آ�>:? را داBN mT\<Z زBN يB`ab EN ط<NL> اي E\B_رBآ L:دB�>.  

 ) Leader , Ace , Freeder , Compact , Slower , Shark , Cat , Mover (   

dS  يBره<=<> EN ط<NL> اي E\B_رBآ L:دB�>AdvantageTUاري <? آ�xرBN E�PBX l_را دا .  

dr  ارT_L� يBره<=<> EN ط<NL> اي E\B_رBآ L:دB�> )Wheeler  ( TUاري <? آ�xرBN E�PBX l_را دا  .  

  

    »AS« منوي  . 5

ا بصورت بخش بخش و با نگاه كردن به نحوه كاركرد اين منو جهت برنامه ريزي جك يا جكه

  : آنها بكار مي رود و به ترتيب زير است

  : براي برنامه ريزي دربهاي يك موتوره)الف

a .  دكمهA  را چند بار بزنيد تا ASرا نشان دهد .  

b .  دكمهB  1 را چند بار بزنيد تاnرا نشان دهد .  

c .  يك پالسStartبكار كرده و نمايشگر موتور شروع .  بدهيدn1را نشان مي دهند .  

d .  درصد راه خود را طي كرد، پالس 90وقتي كه موتور Startسرعت موتور .  دوم را بدهيد

  . را نشان مي دهندr1بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگرها 

e . ه در اين لحظه تايمر داخلي شروع به محاسب. با دادن پالس سوم موتور متوقف مي شود

 را نشان مي دهند و tpگرها ـك مي كند و نمايشــاختالف زماني باز و بسته شدن اتوماتي

  . سپس شروع به شمارش ثانيه ها مي كنند

f .  پالس پنجم را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتور شروع به بستن

  .نمايد درب مي

g . كميل شد، ديگر احتياجي به پالس هنگاميكه سيكل بستن درب بطور اتوماتيك تStart 

بعدي نيست و مركز بطور اتوماتيك در جاي اوليه شروع حركت، متوقف مي شود و تمامي 

زمانهايي كه شما با پالسهاي مختلف به آن داده ايد، در حافظه خود ذخيره كرده و به حالت 

  .عادي كاركرد مركز مي رود
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   : براي برنامه ريزي دربهاي دو موتوره)ب

a .  دكمهA  را چند بار بزنيد تا ASرا نشان دهد .  

b .  دكمهB  2 را چند بار بزنيد تاnرا نشان دهد .  

c .  يك پالسStart موتور يك شروع بكار كرده و نمايشگرها .  بدهيدn1را نشان مي دهند .  

d . درصد راه خود را طي كند ، سپس پالس 90 حدود ،صبر كنيد تا موتور يك Startوم را  د

  .دهند  را نشان ميr1بدهيد و  سرعت موتور يك بصورت كاهش يافته در آمده و نمايشگرها 

e . به موتور يك تكميل شد، پالس سوم باعث توقف موتور يك و  وقتي باز شدن درب مربوط

  .  دهند  را نمايش ميn2در اين حالت نمايشگرها، . دبالفاصله شروع بكار موتور دو مي شو

f . درصد از مسير موتور دوم ، پالس چهارم سرعت آن را كاهش داده و 90ز طي بعد ا 

  . را نمايش مي دهندr2نمايشگرها 

g .  پالس پنجم باعث توقف كامل موتور دوم و شروع به محاسبه اختالف زماني باز و بسته شدن

 سپس  را نشان مي دهند وtpگرها ـاتوماتيك دو لنگه توسط تايمر داخلي مي شود و نمايش

  . روع به شمارش ثانيه ها مي كنندـش

h .  پالس آخر را هر زمان كه بدهيد محاسبه اين زمان متوقف شده و موتورها يكي پس از

ميشوند  ديگري بطور اتوماتيك شروع به بستن درب كرده و در جاي اوليه شروع حركت متوقف

ر حافظه خود ذخيره كرده و به و تمامي زمانهايي كه شما با پالسهاي مختلف به آن داده ايد، د

  .حالت عادي كاركرد مركز مي رود

  :نكته

بنابراين از اين .  در حافظه ذخيره نمي شوند و با قطع برق از بين ميروندASتنظيمات منوي 

  .منو جهت برنامه ريزي استفاده نكنيد
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  پيامهاي خطاي مركز 

م يا سيم بندي آن، قبل از  در صورت بروز مشكل يا خطايي در كل سيستQ60Aمركز كنترل 

پيامهاي متداول . شروع به كار، آنها را تست كرده و كاربر را از وجود خطا مطلع مي نمايد

  .:ستاقرار زير به سيستم 

  
  FAGP@Dت  0@ع FMGHم

tA   نT:د EN درBj Eآ T\ار دارLj ري<~ B`h�� B: د دارد<bو ،T\ا mTZ lwز وBN T> در Eآ y�� دو T:د VFN ?W\B>
Ta:TUO[F\ LY:.  

tC   نT:د EN درBj Eآ T\ار دارLj ري<~ B`h�� B: د دارد<bو ،T\ا mTZ lwو EO[N T> در Eآ y�� دو T:د VFN ?W\B>
TUO[F\ LY:Ta:.  

St  yO[FM VOPر ¨KBN ?\B>LPT> EN STOPT:دار ?W�j B: لBq=ا ?:Bb B: JMا mTZ  ) . L�hb ?W�j ً̂    ) ٨ و ٢<©
PE  رو mدBFo T> در iآL>JMا mTZ T> V:ا EN iآL> VOPر ¨KBN ?GBq=ا B: TZBdF> ) . لBUF>L= ?GBq=ا ً̂ ©>٧ EN ٨(   
Go  T> در iآL>STARTJMا mTZ T> V:ا EN iآL> VOPر ¨KBN ?GBq=ا B: TZBN ?>  ) . ر<Oa@M TF@آ ?GBq=ا ً̂ ©> (  
  <J`b ?G<hW> T در:LP JPBا<VF و TNون _�B  ـ ـ
n 1  ر<=<> J[=1دارد B�_ T\دار ?W�j B: T\ا mTZ lqO> TN Q:B`hFM B: .  
n 2  ر<=<> J[=2T\دار ?W�j B: T\ا mTZ lqO> TN Q:B`hFM B: دارد B�_ .  
n r T\دار ?W�j B: T\ا mTZ lqO> TN نB�:B`hFM B: دارد B�_دو <>=>ر Lه J[=.  
AP TUZBN ?> نTZ EO[N لBX در B`ab .  
CH TUZBN ?> نTZ زBN  لBX در B`ab .  
tP ار داردLj تB><=ا T> ن درTZ زBN ن وTZ EO[N VFN تB��G يL�M نB>در ز iآL>.  
EF دارد B�_ 9F\وLOaGي اB`h�� EFGاو J[=.  
FH T\آ�? دار yFM لBaZا B: T:د �\B> EO[N T> ز وBN T> يB`h�� Jsb دو Lه.  
F11  L�hb٣ EN و٩ ،T\ا mTZ يTUN yFM زBN T> در Eآ ?aF\وLOaGي اB`h�� ، JMا mT�\ lw . 
FA زBN JGBX |F¯<M JhFG )  ر<=<> J`bCat B: Mover (   
FC   EO[N JGBX |F¯<M JFhFG ) ر<=<> J`bCat B: Mover (   
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  كار با مركز پس از برنامه ريزي و نصب

  

  و  فيوزهايF1= 5Aدر ابتدا قبل از روشن كردن سيستم بايد از وجود و سالم بودن فيوز 

F3=F2=1.6Aكه سيمهاي سياه رنگ ترانس به قسمت اطمينان پيدا كنيدسپس . ن شويد مطمئ 

230V 24 از مركز و سيمهاي قرمز به قسمتVDCسپس اتصاالت و سيمها را . ، مركز اتصال دارد

چك كنيد و در صورت صحيح بودن اتصاالت، سيستم را روشن كنيد كه در صورت نداشتن هيچگونه 

در صورت بروز اشكال و پيغامهاي خطا ابتدا سيستم را خاموش . دهدرا نمايش »  ـ ـ « خطايي بايد 

برنامه ريزي سيستم را به دلخواه خود و بنا بر . كرده و بعد از رفع اشكال دوباره مركز را روشن كنيد

احتياجات خود انجام دهيد سپس ريموتها را به سيستم بشناسانيد و باز و بسته شدن جك ها را امتحان 

ورت برآورده نشدن احتياجات، دوباره مركز را برنامه ريزي كنيد و از خاطر نبريد كه در كنيد و در ص

آنها را در حافظه دستگاه ذخيره  » SU«  كردن زير منوي SIبا  » PA« پايان انجام تغييرات در منوي 

شده، با در صورت بهم ريختن مقادير متغيرها مي توانيد همان طور كه قبالً هم توضيح داده . نماييد

 مقادير اوليه كارخانه اي Cو فشردن كليد تاييدي  » rP« و انتخاب زير منوي  » dE« رفتن به منوي 

 را روي متغيرها بارگذاري نماييد كه پايان موفقيت آميز اين عمل با دو LEADERجك هاي بازويي 

  .رودمي »  ـ ـ « سپس مركز بطور اتوماتيك به حالت . صداي تقه رله ها همراه است

بخاطر داشته باشيد كه تا خاموش نشدن المپ چشمك زن، هر فرماني ادامه فرمان قبل به شمار ميĤيد 

و براي دادن فرمان جديد بايد تا خاموش شدن كامل المپ چشمك زن صبر كنيد و اگر در وسط كار، 

را بطور دستي سر جاي  آنها ا،جكها از تنظيم اوليه خارج شدند، مي توانيد با بيرون كشيدن زبانه موتوره

  .دلخواه تنظيم نماييد

هميشه بخاطر داشته باشيد چه در مد اتوماتيك و چه در مد نيمه اتوماتيك تا نرسيدن جك : نكته مهم

، هر فرماني كه مي دهيد، در ادامه فرمان اوليه شما مي باشد يعني دها به مكان اوليه شروع كاركرد خو

شروع كرده باشيد، در ادامه تا نرسيدن جك ها به مكان  ) Pd( يموت اگر كار را با دكمه تك لنگه اي ر

به معناي ادامه كار با همان تك لنگه ) دولنگه اي  ( tcيا ) تك لنگه اي  ( Pdاوليه، فشردن دكمه 

  .  شروع شده باشد ادامه كار با دولنگه خواهد بود tcخواهد بود و همينطور اگر كار با دكمه 

  

  م در مد تمام اتوماتيك   نحوه عملكرد سيست

كه از ابتدا به اينصورت در ( ست كنيد SIبصورت  » PA« را از منوي  » P3« در صورتيكه زير منوي 

 مي شود يعني با يك پالس استارت، تمام اتوماتيكمد عملكردي جك ها بصورت ) كارخانه ست شده 

در صورت نبودن مانعي بين ( ود و پس از توقف كوتاهي خود به خ) دربها  باز ( جكها بسته شده 

  .مي شوند) دربها بسته(  جكها باز  )چشمها يا ندادن فرمان جديدي به سيستم 
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  :توجه

 روي tc يا Pdو با زدن كليد متوقف شده  ، جك ها )STOP(  ريموتCPبا زدن كليد ) 1

  . به كار خود ادامه ميدهندريموت،

ها در حال بسته شدن باشند، باز مي شوند و اگر  اگر درب روي ريموت،tc يا Pdبا زدن كليد ) 2

دربها در حال باز شدن باشند، متوقف ميشوند و با زدن كليدهاي فوق براي بار دوم بسته 

  .ميشوند

  . داده شده و دربها باز مي شوندtC يا tA، پيغام اگر مانعي جلوي چشمها بيايد) 3

  

  ه اتوماتيك نحوه عملكرد سيستم در مد نيم

 مد عملكردي جك ها ، ست كنيدnoبصورت  » PA« را از منوي  » P3« كه زير منوي در صورتي

بسته و ) دربها  باز (  مي شود يعني با يك پالس استارت، جكها بسته شده  اتوماتيكنيمهبصورت 

  .ميمانند تا فرمان بعدي داده شود

  :توجه

 روي tc يا Pd كليد و با زدنمتوقف شده جك ها هر كدام از كليدهاي ريموت با زدن ) 1

  . بر عكس حالت فعلي به كار خود ادامه ميدهندريموت،

  . داده شده و دربها باز مي شوندtC يا tAاگر مانعي جلوي چشمها بيايد، پيغام ) 2

  

   ) Self Learning ) Hitنحوه كد گذاري ريموتهاي 

  

جهت كد . از روي هم مي باشديكي از برتري هاي ريموت هاي فابريك پروتكو، قابليت كپي كردن آنها 

  ،فشار دهيدچند ثانيه را همزمان گيرنده  ريموت C و Bدكمه هاي دهي 

   دو ريموت را پشت به پشت قرار دهيد. چشمك زن قرمز شودR_LEDتا 

  .و دكمه هاي متناظر را روي ريموت فرستنده و گيرنده فشار دهيد

  آيند، به صورت چشمك زن سبز و قرمز در L_LED و R_LEDاگر 

  .كد دهي با موفقيت انجام شده است
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 Q60/1Aمركز كنترل مدل 

 مي باشد كه عالوه بر دارا بودن مشخصات Q60A نسخه جديدي از مركز Q60/1Aمركز كنترل  

 :مركز قبلي داراي مزاياي زير مي باشد

  
  

شما ديگر در اين حالت . كدلرنينگ سيماران فابريك و ريموتهاي قابليت عملكرد با ريموت هاي -1

  . صنعتي نخواهيد داشتON-OFFنيازي به اتصال كنترل 

 داراي يك خروجي كه ميتوانيد از آن براي كاربردهاي متفاوتي -2

  اين خروجي. از قبيل كنترل روشنايي پاركينگ و غيره استفاده نمائيد

  رفت و برگشت جكها در مد اتوماتيك يا رفت(در هر سيكل كاري 

  نحوه.  ثانيه فعال مي شود15به مدت ) كدر مد نيمه اتوماتي  جكها

 .بسته شدن رله خارجي به اين خروجي در شكل نمايش داده شده است

  

  :تذكر

 را هم كاهش دهيد تا r2 و n2، r1 و n1كاهش هنگام برنامه ريزي اين مدل توجه كنيد كه هنگام در 

  . گردد n2 و n1 واحد كمتر از r2  ، 2 و r1حداكثر جاييكه 
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  مكانيكي و تعميرات الكترونيكيعيب يابي و  راهنماي

  

 موتور كار نمي كند) 1

 يكي از سيمهاي متصل به برق از داخل قطع است  •

 موتورها به شدت داغ مي شوند) 2

 اولين در صورتيكه چندين بار به برق مستقيم وصل شده باشد عادي است ولي اگر با •

   .د دارد  موتور ايرااستاتوربار كار كردن موتور داغ شود، 

 موتورها با صداي بلند كار مي كنند ) 3

  .خود خارج شده اند  اصلي از فرم خشك  يا بلبرينگ هاي داخلي  •

 .د نبدنه روتور و استاتور با هم اصطحكاك دار •

  بدنه محكم نيستندپيچهاي در جاي خود قرار نگرفته و يا روتور درست  •

 موتور درجا كار مي كند )4

  .ست كليد خالص كن بيرون ا •

 .محور كليد خالص كن خم شده است  •

هرز شده ) سفيدپالستيكي چرخ دنده ( گيربكس به پيستون سيستم انتقال قدرت  •

  .است 

  كليد درون قفل گير كرده است) 5

 محور كليد خالص كن خم شده است •

  

  نحوه اطمينان يافتن از سالم بودن موتورها 

  

اندازه ) خاكستري(اي موتور را نسبت به سيم مشترك  قرار داده و سيمهاهمرا در مد  مولتي متر) 1

 مقادير صفر يا خيلي باالتر نشان دهنده خرابي . اهم باشد90 تا 70بين اين مقدار بايد . نماييدگيري 

  .سيم پيچ موتور مي باشد

را يكبار همراه خاكستري   سيم. نماييد وصل موتور دو سيم خازن را به سيمهاي قهوه اي و سياه ) 2

هر بار بايد موتور در يك . همراه سيم سياهبه   بار ديگروصل كنيد وشهر برق  220V م قهوه اي بهسي

  .جهت شروع به گردش نمايد
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  LEADER  قطعات مكانيكي نحوه باز و بسته نمودن

  

  :باز نمودن بازو ) 1

  

  جك راي بازو مجهز به فوم پالستيكي،توسط دو نيم استوانه

  مطابق شكل محكم نماييد

  

  

 
  ابزار جهت باز نمودن موتور از بازو

  

  

  

  

  ابزار را مطابق شكل روبرو در 

  انتهاي چاك موتور قرار دهيد

  

  

  

كس چرخش عقربه جهت باز نمودن ، دسته ابزار را ع

  هاي ساعت بچرخانيد

  

  

  

پيچ مربوط به اتصال گيربكس موتور و ميله مارپيچ را 

  باز نماييد تا موتور از بازو كامالً جدا گردد
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  ) :گيربكس  (   باز نمودن چرخ دنده -2

  

  ابزار جهت باز نمودن چرخ دنده

  

  

  

تيغه  فلزي را در چاك انتهاي موتور  قرار داده و آن را 

  به گيره محكم  نماييد  

  

  

  

  

دو زائده ابزار مورد نظر در داخل سر موتور قرار دهيد 

  بنحوي كه در دو سوراخ تعبيه شده قرار گيرد

  

  

  نحوه قرار گرفتن ابزار در داخل گيربكس موتور

  

  

  

  

  ا در جهت خالف عقربه هاي ساعتدسته ابزار ر

  تا گيربكس از موتور جدا گردد  بچرخانيد

  

  

  

 وسط چكش پالستيكي به بدنه موتور ضربه زدن تبا

  گيربكس كامالً از آن جدا مي گردد 
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   :leader باز نمودن سر بازوي -3

  

  

  ابزار جهت باز نمودن سر بازو

  

 محكم مطابق شكل بازو را توسط دو نيم استوانه به گيره

ماييد و دسته ابزار را در جهت خالف عقربه هاي ساعت ن

  الً از بازو جدا گردد بچرخانيد تا كام

  

  

  نحوه باز نمودن سر از بازو

  

  

ابتدا رزوه هاي سر بازو را با چسب مخصوص آغشته و 

سپس مراحل باز نمودن را به حالت برعكس تكرار  

  نماييد 

  

  

   نحوه در آوردن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور-4

  

ابتدا ميله لبه دار را در انتهاي پوسته قرار داده به 

سپس با . حوي كه به لبه داخلي بلبرينگ  گير كند ن

چكش پالستيكي به لبه پوسته ضربه وارد نماييد تا 

  بلبرينگ  از انتهاي پوسته جدا گردد

  

  

   نحوه جدا شدن بلبرينگ از انتهاي پوسته موتور
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   نحوه در آوردن بلبرينگهاي سر و ته روتور-5

  

  

  هاابزار مورد نظر جهت در آوردن بلبرينگ

  

  

  

  

 روتور را مطابق شكل بنحوي در داخل ابزار قرار دهيد تا

بلبرينگ در قسمت باال قرار گيرد ، سپس با ضربه زدن 

  به محور روتور بليرينگ از روتور جدا مي گردد

  

  

  نحوه جدا كردن بلبرينگ ها از سر و ته روتور

  

  

  

   نحوه جا زدن بلبرينگها-6

  

  برينگ سر موتورابزار مورد نظر جهت جا زدن بل

  

  

  

  

بلبرينگ را روي محور روتور قرار داده سپس با ابزار 

مورد نظر و چكش پالستيكي مطابق شكل در جايگاه آن 

  محكم نماييد 
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  نحوه باز نمودن پالستيك سر بازو -7

  

  

  ابزار مورد نظر جهت باز نمودن 

  

  

  

  

  

  بازو را مطابق شكل در گيره محكم نماييد  سپس با ابزار

  پالستيك سطح لوله را باز نماييد

  

  

  

  نكاتي در جهت تامين نگهداري

 
  .آب بندي مركز پروتكو بگونه اي كه هيچ رطوبتي در آن نفوذ ننمايد  •

 .گريس كاري پيستون و لقمه ها هر چند ماه يكبار  •


