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با توجه به نوع درب،  .گونه فرماني به درب داده شود، درايو را روشن كنيد هيچكه  ابتدا بدون اين  تنظيم نوع درب

مغايرت داشت؛ براي  زيرروشن شده با جدول  LEDدر صورتي كه  .بايد روشن شوند  Cيا  A   ،Bهاي   LEDيكي از 

و براي درب ؛  B رنگ آبي ي دكمه ،تلسكوپياتوماتيك  براي درب تمام ؛ Aرنگ  آبي ي دكمه ،اتوماتيك درب نيمه

ثانيه نگه داريد  ۳را به مدت  C رنگ آبي ي دكمه ،اتوماتيك سانترال تمام

با  ه،مربوط ي روشن شده و تنظيمات اوليه  باالي همان دكمه LEDتا 

 يا  يا  عبارتبايد در اين لحظه . توجه به نوع درب اعمال شود

  مي شودبر روي نمايشگر ظاهر.  

را  ►سفيدرنگ  ي دكمهموتور، درب و براي اطمينان از درست بودن جهت حركت   نظيم جهت حركت دربت

اگر  ،در اين حالت. شدن است كه به معناي دريافت فرمان بسته ؛زن شود چشمك ،باالي اين دكمه LED تا فشار دهيد

، اين كار  براي .حركت كرد، الزم است تا جهت حركت موتور برعكس شود و، به سمت بازشوش درب به جاي بسته

هاي  با دكمه. بر روي صفحه ظاهر شود .د و عبارت يرا فشار دهيد تا وارد منو شو MENنارنجي  ي دكمه

بالعكس يا  به  حرف مقابل آن را از ،  OKسبز رنگ  ي رفته و با فشردن دكمه  .بر روي منوي  ▼و  ▲

   .را فشار دهيد و صحيح بودن جهت حركت را چك كنيد ► سفيدرنگ ي دكمه مجدداً. تغيير دهيد

بر روي  . ثانيه نگه داريد تا عبارت ۳را به مدت  ►سفيدرنگ  ي دكمه  شناسايي عرض درب

هاي تمام اتوماتيك استفاده  درب اگر از ؛نمايشگر ظاهر شود؛ دكمه را رها كرده و اجازه دهيد تا درب به آرامي بسته شود

به هر دليلي قادر به انجام شناسايي درب به در صورتي كه  .طبقه انجام دهيد دربِ را به همراه شناساييكنيد، حتما  مي

  .متر وارد كنيد به سانتي  .منوي  درب را در توانيد عرضِ روش فوق نباشيد، مي

در اين . بر روي حالت يك ورودي تنظيم شده است ،فرض صورت پيشدرايو درب به   تنظيم تعداد ورودي ها 

با  ،در اين حالت. در تابلو فرمان متصل كنيدخود هاي همنام  به ترمينال ،درايو راموجود در  CMو   C حالت دو وروديِ

استفاده  Oو    Cاگر مي خواهيد از دو فرمان ورودي .  شود درب بسته شده و با قطع آنها درب باز مي CMو   Cاتصال 

را فشار دهيد تا به  OK ي و دكمه . ي بر روي گزينه ،بايست در منوي اصلي ، مي)سيمه كنترل سه( كنيد

.  تبديل شود .بسته شو، باز شو و توقف كار خواهدكرد در اين روش درب در سه حالت.  

در صورتي كه پس از شروع حركت درب، هيچ سيگنالي از انكودر به درايو نرسد،  حركت بدون انكودرقابليت 

 Closed-Loop در اين حالت، درايو به صورت خودكار از حالت . شود بر روي نمايشگر ظاهر مي خطاي 

با . دارد تري دهد كه طبعاً كيفيت حركت پايين مي رود و عمليات دوراندازي را انجام مي Open-Loopبه حالت 

  .يِ اين خطا از اتصال صحيح انكودر به درايو و يا سالم بودن آن مطمئن شويد مشاهده

 LED A  اتوماتيك درب نيمه

 LED B  تلسكوپي درب تمام

 LED C  سانترال درب تمام

١ 

 گیرد است و تنها در صورت تعویض درایو انجام می تنظیمات اولیه در هنگام تولید در کارخانه انجام گرفته



 SKYافزار  نرم Dolphin22 7Segدرايو درب  تنظيم پيشرفته

درايو درب پس از روشن شدن و تا زماني كه انكودرش پس از رسيدن به انتها يا ابتداي درب، كاليبره   ورود به منو

ي درب از  ظاهر مي شود كه نمايانگر فاصله. پس از آن، عبارت  دهد؛ را نمايش مي شود، عبارت 

نيروي موتور درصد را ديد كه به ترتيب،  .و  مي توان  ▼و  ▲هاي  با دكمه. ابتداي بازشو است

بر روي  OKي  با زدن دكمه. را فشار دهيد MENي نارنجي  براي وارد شدن به منو، دكمه. و جريان مصرفي هستند

 MENي نارنجي  با زدن دكمه. گزينه است ۷شو مي شويد كه شامل  وارد منوي تنظيمات بسته .ي   گزينه
  .گزينه دارد ۷منوي تنظيمات بازشو است كه مشابه حالت قبل،   .ي  گزينه. رج شويدمي توانيد از هر منو خا

ظاهر  . ي گزينه .يا  .با وارد شدن به منوي   حركت تنظيم سرعت و نرميِ

وارد  OK سبزرنگ ي با زدن دكمه. كند به درصد تنظيم مييا بازشو شو  بستهدر حالت را سرعت تند مقدار شود كه  مي

را فشار دهيد تا  OK ي تغيير دهيد و در انتها دكمه ▼و  ▲هاي  و عدد روي نمايشگر را با دكمه هاين گزينه شد

در اين حالت براي مشاهده سريع تغييرات اعمال شده، با . ظاهر شود كه به معني قبول تغييرات است عبارت 

است كه سرعت  .دوم اين منو  ي گزينه. و بسته كنيدبار درب را باز  ، يك ►زدن دكمه سفيدرنگ 

اگر . كند متر تنظيم مي ا به سانتيدوراندازي ر ي است كه فاصله .شو و گزينه سوم  دوراندازي را در انتهاي بسته

را  MENنارنجي  ي ، دكمه OK ي وارد يك گزينه شديد و يا از تغيير مقدار آن منصرف شديد به جاي دكمه اشتباهاً

ثانيه  ۳را  OKدكمه سبزرنگ  در صورتي كه از تنظيمات انجام شده راضي بوديد، حتماً . فشار دهيد تا از آن خارج شود

در صورتي كه  .بر روي نمايشگر ظاهر شده و تنظيمات انجام شده در حافظه ذخيره شود نگه داريد تا عبارت 

فرض كارخانه  انجام داده ايد، لغو كرده و به تنظيمات پيشقبالً پس از ذخيره كردن مقادير، بخواهيد تنظيماتي را كه 

  ثانيه نگه داريد تا عبارت ۳، به مدت ) Cيا  Bيا  A(باالي آن روشن است   LEDآبي رنگي را كه  ي برگردانيد، دكمه

   .ظاهر شود بر روي نمايشگر  يا  يا

اگر در انتهاي بازشو يا بسته شو، به علت وجود فنر و يا كمان دربازكن، هنگام توقف درب  حركتتنظيم 

تا درب دوباره دهد  نيروي موتور را افزايش ميكم  كم ،درايو ،دگردسرعت موتور به حدي كم شود كه درب متوقف 

  . جاي درب در انتهاي مسير جلوگيري كرد از توقف بيتوان  مي . ي خير در گزينهتأبا كاهش . حركت كند

يابد و برابر مقدار  نيروي موتور كاهش ميپس از اينكه درب به انتهاي مسير رسيد،  بار ماندن درب تنظيم زير

. گزينه اين نيرو تا زماني كه در . شود مي.  شود، به موتور اعمال شده و پس از  تنظيم ميبه ثانيه

در دربهاي (ماند  باشد، موتور هميشه زير بار مينهايت  يا بي اگر زمان تنظيم شده، . شود موتور خاموش مي ،آن

  .است موجود .و براي بازشو در منوي  .شو در منوي  براي بسته گزينهاين  ).تمام اتوماتيك

، اگر نيرويي خارجي در .منويدر   . ي بودن گزينه ، در صورت  برخورد با مانعتنظيم 

صورت  ظاهر مي شود و درب به خطاي ؛ ، مانع بستن درب شود . ي مدت زمان تنظيم شده در گزينه

 ،در آن حالت تا رسيدن فرمان بعدي .افتدبيبازشو نيز اتفاق حالت در ممكن است  خطاي . شود خودكار باز مي

  . قابل تنظيم است .در منوي و  . ي در گزينه ،بازشوحالت اين خطا در زمان . شود متوقف ميدرب 

٢ 


