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 مشخصات ترمینالها:

                          مشترک 

 

 

 

 اتصال انکودر و تنظیم ولتاژ انکودر
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 خروجی ها:

 موتور: 

 میباشد.مستقیم  24ولت یا 42و  Brushاز نوع  موتور

 :صفحه کیبورد

 (میباشد.در دو مدل به صفحه کیبورد )پنل انتخاب مدجهت اتصال 

 قفل برقی: 

 در صورت لزوم.ولت  24ولت یا  42قفل برقی جهت را اندازی 

 :BMSخروجی رله 

 یک رله به منظور استفاده خاص.

 :خروجی های ولتاژ

 آمپر. 4ولت  42ولت و  24خروجی با ولتاژ 

 :ریخروجی اتصال باط

ولتاژ شارژ و فعال کردن آن در منوی . جهت اتصال و شارژ باطری استفاده میشود

 .تنظیمات شارژر موجود میباشد
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 فرمانهای ورودی:

INT دربباز شدن رادار داخلی جهت : فرمان  . 

EXT:  دربباز شدن رادار خارجی جهت فرمان . 

PHT ر منوی منطق و فعال کردن آن د .میباشدبین درب : فرمان چشم    

 .تنظیمات چشم میباشد

OP: .فرمان باز شدن درب که به ریموت متصل میشود 

BMS : ورودی از سیستمBMS .)میباشد.)استفاده خاص 

ENCODER :جهت اتصال انکودر موتور. 

 فیوزها:

F2 در مواقع اضطراری. کل مدارآمپر جهت قطع برق  7: فیوز 

 اری فرمائید. توجه: از بستن سیم به جای فیوز جدا خودد

 :نمایشگر

 جهت  تنظیمات پارامترها . 4*8کاراکتری  LCDیک عدد 

 :هاتاچ سوئیچ

SET  :اصلیی هاجهت ورود به منو . 

EXIT  : منو ها خروج ازجهت. 

UP  : پارامترها و فعال کردنافزایش جهت. 

DOWN : پارامترها. و غیرفعال کردن کاهشجهت 
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 :   رموتوحرکت  خودکار برنامه ریزی

در به صورت دستی را سیستم را برای بار اول راه اندازی میکنید ، ابتدا دربها اگر 

، سیسرتم بره متصرل کنیرد بره مردار را بررق قسمت وسط تنظیم کنید و سپس 

عبررارت  تنظرریم خودکررار میشررود. در ایررن لحظرره حالررتصررورت اتوماتیررک وارد 

LEARNING  و  شررود بسررتهدرب بایررد  نمررایش داده میشررود وبرره روی نمایشررگر

میشررود جررای  برراز)اگررر درب  نمایرران میگرررددبرره روی نمایشررگر  Closingعبررارت 

کرره نمایررانگر تعررداد پالسررهای  :Pدر قسررمت  عکس کنیررد(برررسرریمهای موتررور را 

اگرر قردرت موترور  .نوشته شرود باید عدد صفرشمارش شده توسط انکودر است 

سررعت را  UP کم بود و یا قرادر بره حرکرت نبرود برا فشرردن و نگره داشرتن کلیرد

، توسرط  را رهرا کنیرد UP و پس از رسیدن به سرعت دلخواه کلیرد دهیدافزایش 

در صرورت نمایران شردن ریرزی را کراهش داد. میتوان سرعت برنامره  Downکلید 

  .انکودر را تعویض کنید Bو   Aجای سیمهای   ENCODER  DIR ERRپیغام 

 برازدرب و موتور متوقف شرده برخورد با مانع ، یا شدن کامل درب و  بستهپس از 

عردد در  :Pبروی نمایشگر نمایران شرده و در قسرمت  Openingعبارت  ومیشود 

اگر قدرت موتور کم بود و یا قادر به حرکرت نبرود برا  حال افزایش باید نمایان شود.

و پرس از رسریدن بره  دهیردسررعت را افرزایش  UP فشردن و نگره داشرتن کلیرد

میتروان سررعت برنامره  Down، توسط کلیرد  را رها کنید UP سرعت دلخواه کلید

تهرا موتور متوقف شده و در ان، پس از رسیدن درب به انتها   ریزی را کاهش داد. 

ایررن  برره منظررور پایرران کررار نمررایش داده میشررود. LEARNING FINISHEDعبررارت 

 تنظیم در حافظه سیستم ذخیره میگردد.

 روش کار:

درب برراز میشررود و  (EXT)یررا خررارجی  (INT)رادار داخلرری پررس از دریافررت فرمرران 

در مکان تنظریم شرده  (Setup)مطابق با تنظیمات انجام شده در منوی تنظیمات 

(OpSlowPo)  و بررا شرریب تنظرریم شررده(Deceler) تنظرریم  رعت آهسررتهوارد سرر

پالس های تنظیم شده در زمان تنظریم پس از طی و  میشود  (Open LSp)شده

 خودکار متوقف میگردد.

میکنرد و در مکران درب شروع به بسته شدن  (Pause Ti)پس از طی زمان توقف 

 وارد سرعت آهسته (Deceler)و با شیب تنظیم شده   (CLSlowPo)تنظیم شده 

میشود و پس از طی پالس های تنظیم شده در زمران   (Close LSp)تنظیم شده

 تنظیم خودکار متوقف میگردد.

در صورت فعرال ، بین درب قرار گیرد در هنگام بسته شدن شئ جلوی چشم اگر 

 .باز میشود مجدداو  شدهدرب متوقف  ،(Photo)بودن در منوی تنظیمات 
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سته شدن است و در فعال باشد،هنگامی که درب در حال ب Obstacleاگر پارامتر 

 انتهای مسیر به مانع برخورد میکند ،درب متوقف شده و سپس باز میگردد.

غیرفعال باشد ، اگرر در هنگرام بسرته شرده در انتهرای کرار  Obstacleاگر پارامتر 

 درب به مانع برخورد کند همانجا متوقف میگردد و باز نمیشود.

 :مدهای کاری

  :(Normal) حالت نرمال -2

 ، حالت کار عادی سیستم است.این مد 

  :(Partial) نیمه بازحالت  -4

در قسمت تنظیمرات انردازه براز  در این مد میتوان درب را به میزان دلخواه باز کرد.

 شدن درب را به صورت درصد میتوان تنظیم کرد.

  :(Night)شب حالت  -3

و رادار  برراز میشررود نیمرره برراز ،درب برره میررزان تنظرریم شررده در حالررت در ایررن مررد 

 و پس از بسته شدن قفل را فعال میکند.خارجی هم عمل نمیکند )یکطرفه( 

 :(OneWay)یک طرفه حالت  -2

 در این مد درب فقط از داخل باز میشود و رادار خارجی غیر فعال میگردد.

 :(Open)باز  دائمحالت  -5

 در این مد پس از فرمان باز شدن درب به صورت دائم باز میماند.

 :(Close)دائم بسته لت حا -6

براز میگرردد و رادار داخلری و   )فرمران خرارجی( OPدرب فقط با فرمران در این مد 

 خارجی غیر فعال میگردد.

موجرود  (Mode)تمامی مدهای فوق در منوی تنظیمرات الزم به توضیح است که 

 مد دلخواه را تنظیم کرد. میتواناز طریق صفحه کیبورد )پنل( میباشند و همچنین 

 



8 
 

 

 

 منوی تنظیمات:

  :(Default)تبدیل به حالت کارخانه ای  -2

با ورود به این قسمت میتوان سیستم را ریسرت و تبردیل بره حالرت کارخانره ای 

 کرد. در این صورت تمامی مقادیر پارامترها به مقدار پیش فرض تبدیل میشوند.

  :(Setup)راه اندازی  -4

 ت حرکت درب در این قسمت وجود دارد.تمامی پارامترهای مربوط به تنظیما

 

Open HSp: .تنظیم سرعت تند در باز شدن 

Close HSp.تنظیم سرعت تند در بسته شدن : 

Open LSp.تنظیم سرعت آهسته در باز شدن : 

Close LSp.تنظیم سرعت آهسته در بسته شدن : 

OpSlowPo باز شدن. نقطه شروع شیب کند شونده در: تنظیم 

CLSlowPo :یم نقطه شروع شیب کند شونده در بسته شدن.تنظ 

Pause Ti زمان توقف در هنگام باز بودن: تنظیم. 

RampEnd در باز و بسته شدن. نقطه پایانی شیب کند شونده: تنظیم 

PulseReset :.تنظیم درصد صفر کردن پالسها 

CURLIMIT.تنظیم جریان برخورد به مانع در حالت اتوماتیک یا دستی : 

Obstacle. فعال و غیر فعال کردن برگشت درب در هنگام برخورد با مانع : 

 حرفه ایپنل 
 سادهپنل 
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  :(Mode)مدهای کاری  -3

الزم بره ذکرر اسرت کره هرم از ایرن روش و هرم از  ،جهت ورود به مدهای کراری 

طریق صرفحه کیبرورد )پنرل( میتروان بره مردها دسترسری داشرت.مدهای کراری 

 عبارتند از:

“Normal"  "Partial"  "Night "  "OneWay"  " Open "  "  Close  "  

 

  :(Lock) قفل برقی -2

 میباشد. Mode ,Record  Status , Logic,گزینه چهارشامل  Lockمنوی 

میتروان  Logicمیتوان قفل را فعال یرا غیرر فعرال کررد و در منروی  Statusدر منوی 

در آن را انتخراب کررد.  (NC)یا بسته برودن (NO)منطق آن یعنی درحالت عادی باز

را  (Permanent)یرا دائمری  (Momentary)میتوان حالت لحظره ای   Modeمنوی 

ثانیره قفرل تحریرک  2به مدت  ،انتخاب کرد.در حالت لحظه ای پس از حرکت درب

 لی در حالت دائمی در کل مسیر حرکت قفل فعال است.شده و قطع میگردد و

میترروان پررس از نصررب سررخت افررزار مربوطرره روی برررد از قفررل  Recordمنرروی  در

 عمل میکند استفاده کرد.دستگاه رکورد که بصورت رفت و برگشت 

 

  :(Battery)باطری  -5

 میباشد. BattVolt, Charger, Voltageگزینه  سهشامل  Batteryمنوی 

و در  را انتخراب کررد (12V,24V)ولتاژ باطری مرورد نظرر میتوان  BattVoltدر منوی 

میتوان  Voltageشارژر را فعال یا غیر فعال کرد و در منوی میتوان  Chargerمنوی 

 در کل زمان شارژ جریان شارژ کنترل میگردد.ولتاژ باطری را مشاهده کرد.

 

  :(Photo)چشمی  -6

 میباشد. Status , Logicگزینه  دوشامل  Photoی منو

 Logicمیتوان چشم بین درب را فعال یا غیر فعال کرد و در منوی  Statusدر منوی 

آن را انتخراب   (NC)یا بسته بودن (NO) میتوان منطق آن یعنی درحالت عادی باز

 کرد.
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7- (Auto Set):  

 
  

 

8-  ( Test ):  
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  (Setup) 

       

 60 100 1   Open HSp 
 60 100 1    CloseHSp 
 12 100 1    Open LSp 
 12 100 1    CLoseLSP 

40 60 100 1   OpSlowPo 
40 15 100 1     CLSlowPo 

 2 60 1   Pause Ti 
 5 50 0  

 

RampEnd 

 1 30 1   PulseRst 
  - - 

  
Obstacle 

 

  (Test)  

   

UP 

Open LSP  
 

LSP 
Open 

DOWN 

 Close LSP   

 

LSP 
Close 
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  (Mode) 

      

 - - -  Normal 
 50 90 10  Partial 

 

- - -  Night 

 - - -  OneWay 
 - - -  Open 

 - - -  Close 

 

  (Lock) 

   

AUTO 

 

ON  

AUTO 
ON Status 

No 

NC 
NO,NC Logic 

Moment  

Perman  
Moment,Perman Mode 

  Record 

 

2675  0886
0901 150 41 63
www.parsyso.ir



13 
 

  (Battery) 

   

 12V   24V  BattVolt 
 Enable/Disable Charger 

 

 
Voltage 

 

  (Photo)  

   

  Enable/Disable Status 
No 

NC 
NO,NC Logic 

 

  (AutoSet)  

   

  AutoSet 
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