مرکز کنترل
اپراتورهای  032ولت

راهنمای نصب
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اتصاالت الکتریکی
اپراتورها
اپراتور  :1تاخیر در زمان باز شدن

اپراتور  :2تاخیر در زمان بسته شدن

منبع تغذیه

تغذیه  22 VACبرای
وسایل جانبی ،توان کل
مجاز  22 Wمیباشد

اتصال قفل الکتریکی ( ماکزیمم )12V – 10W

منبع تغذیه ،232 VAC
 02 Hzبرای مرکز کنترل
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وسایل هشدار دهنده

المپ فالشر (  222VACو  :)20Wوقتی درب
باز و بسته میشود المپ چشمک میزند.

المپ هشدار دهنده نشان دهنده باز بودن درب (– 22V
 :(3Wوقتی درب در موقعیت باز باشد المپ هشدار میدهد،
وقتی درب بسته شود خاموش میشود.
وسایل ایمنی
 :C1تیغهی ( N.Cنرمالی بسته) برای باز شدن مجدد
وقتی درب در حال بسته شدن است.
ورودی وسایل ایمنی نظیر فتوسلها و دیگر وسایل
ایمنی که با قوانین  EN12978مطابقت دارد.
وقتی درب در حال بسته شدن است اگر تیغه ایمنی
باز شود ،حرکت حرکت درب معکوس شده تا درب به
طور کامل باز شود.
اگر از وسایل ایمنی استفاده نمیشود ،ترمینالهای 2
و  C1را جامپر نمایید.
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 :C1تیغهی ( N.Cنرمالی بسته) برای باز شدن مجدد
وقتی درب در حال بسته شدن است.

وسایل Stop/Start

دکمه  (Stopتیغهی ،N.C ،نرمالی بسته):
دکمه  Stopبا حذف بسته شدن خودکار همراه است،
برای حرکت مجدد درب دکمه فرمان یا دکمه
فرستنده را بفشارید .اگر استفاده نمیکنید ترمینال-
های  2و  1را جامپر نمایید.
کلید انتخابگر ( )key switchیا دکمه فرمان( تیغه
نرمالی باز  :)N.Oفرمانهای باز شدن یا بسته شدن
با فشار دادن دادن دکمه یا چرخاندن کلید
انتخابگر()key switch

تنظیم دیپ سوئیچها

 :ON 1بسته شدن خودکار فعال میشود (  :OFF 1غیر فعال میشود)
 :ON 2باز شدن-توقف و بسته شدن-توقف با دکمه متصل به ترمینالهای ( 2و  )7و فرستنده رادیویی
 :OFF 2باز شدن و بسته شدن با دکمه متصل به ترمینالهای ( 2و  )7و فرستنده رادیویی

2

تنظیم پتانسیومترها

 :Trimmer T.R.2.M.تنظیم زمان تاخیر اپراتور 2از  1ثانیه تا  12ثانیه.
 :Trimmer T.L.تنظیم زمان کار کردن (کورس موتورها) از  10ثانیه تا  122ثانیه.
 :Trimmer T.C.Aتنظیم زمان باز شدن و بسته شدن خودکار از  2ثانیه تا  122ثانیه.

افزایش یا کاهش قدرت موتور از روی ترانس
برای تغییر قدرت موتور سیم مشکی را در یکی از  4موقعیت قرار دهید ( موقعیت  1کمترین قدرت و
موقعیت  4بیشترین قدرت)
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فعال کردن فرمان رادیویی
آنتن

کابل آنتن  RG58را به ترمینال مخصوص خود متصل
نمایید.

فرستندهها
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کارت فرکانس رادیویی
فقط از کارتهای رادیو فرکانسی  AF43S/AF43SMبرای بورد  ZF1استفاده نمایید.
موقعیت جامپر بر روی کارت فرکانس رادیویی بستگی به این دارد که شما کدام سری از فرستندهها را استفاده می-نمایید.

توجه :بعد از قطع برق اصلی و باطری اضطراری ،کارت فرکانس رادیویی را به بورد متصل نمایید و بعد برق را متصل
نمایید (تنها در این صورت است که بورد ،کارت رادیو فرکانسی را شناسایی میکند).
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کد دادن به ریموت
 -1دکمه " "CH1را در حالت فشرده نگه دارید (نور  LEDچشمک زن خواهد شد)

 -2با فشار دادن دکمه ریموت ،ریموت کد را ارسال خواهد کرد و نور  LEDثابت میماند به این معنی که کد با
موفقیت با حافظه داده شده است.

توجه :اگر بعدا خواستید کد را تغییر دهید ،مراحل باال را تکرار نمایید.
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