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 +Wittur ECOبا درایو  Selcomتنظیمات درب 

OFF ON شماره سوئیچ 

درب با فرامین ورودی از جعبه روزیون کار می کند و 

 عملکرد ندارند. شاسی فشاری الستیکی روی درب

قابلیت باز و بسته کردن درب با شاسی فشاری 

 S1 .الستیکی روی درب

 مکانیزم فشار درب غیر فعال خواهد بود.
مکانیزم فشار درب برای باز شدن مجدد 

(ReOpen.عملکرد خواهد داشت ) S2 

 S3 )حرکت درب با یک فرمان( درب لوالیی )حرکت درب مبتنی بر فرامین( درب تمام اتوماتیک

 S4 رزرو رزرو

 تنظیم سرعت درب :
 حداکثر سرعت      باشند : ONاگر هر دو در حالت 

 حداقل سرعت     باشند : OFFاگر هر دو در حالت 

 سرعت میانی                              در سایر حاالت :

 
S5 

S6 

 Close Force S7قابلیت تنظیم فشار درب با ولوم  برای فشار درب Close Forceعدم تاثیر ولوم 

 انتها زیر بار نمی ماند.درب در دو 
درب در دو انتها با قدرت کمی خود را نگه می 

 S8 دارد )موتور درب با کمی قدرت زیر بار می ماند(
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 Wittur بردآالرم های  LEDمعانی 

 LEDنام  رنگ وضعیت

 Power سبز باشد بمعنی سالم بودن منبع تغذیه است روشناگر 

 Watch Gog قرمز است )دستگاه معیوب است( CPUشود به معنی کار نکردن  روشن اگر

 باشد، به معنی شناسایی یا انجام حرکت درب است. دائم روشناگر بصورت 

 باشد ،عالمت خطاهای مختلف بشرح زیر است: چشمک زناگر 

 موتور یا انکودر خطا ایجاد می کند. -

 خطای داخلی سیستم -

 غیر عادیعملکرد  -

 خطا در سنجش سایز درب -

 .باشد، به معنی عملکرد بدون خطا می باشد خاموشاگر 
 

 Status زرد

 REFSW سبز بودن آن به معنی بسته شدن درب است روشن

 Iفرامین ورودی 

 I1  روشن می شود. LEDاین  (I1به  com)اتصال  بازشو با صدور فرمان ورودی

 I2  روشن می شود. LEDاین  (I2به  com)اتصال  بسته شو با صدور فرمان ورودی

درب با سرعت آهسته شروع به بسته شدن می کند که این حالت  I3به  Comبا اتصال 

فوتوسل ، سنسورهای و  Openو  Closeگویند. در این حالت به فرامین  Nudgingرا 

توجهی نمی شود و درب همچنان با سرعت آهسته به مسیر  ،سنسور دود و پرده نوری

 بسته شدن ادامه می دهد تا به انتها برسد.

 I3 

 I4به ورودی  RUN/Testبا اتصال سوئیچ گردان دو حالته 

، درایو با  Test، و قراردادن این سوئیچ در حالت COMو 

سوئیچهای باز و بسته شو دستی )زیر الستیک( کار خواهد 

  کرد.

 I4 

 



 

 4931پائیز                مولف : رامین اردرودی

 Wittur برد Oهای  LEDمعانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEDنام  رنگ وضعیت

روشن می شود و در این حالت رله  LEDبا باز شدن کامل درب )به انتها رسیدن( ، این 

RE1 .نیز فعال می شود 
 O1 سبز

روشن می شود و در این حالت رله  LEDبا بسته شدن کامل درب )به انتها رسیدن( ، این 

RE2 .نیز فعال می شود 
 O2 سبز

از یکی از منابع فوتوسل یا سوئیچهای فشار معروف به  ReOpenرسیدن فرمان با 

Safety Shoe  این ،LED  روشن می شود و در این حالت رلهRE3 .نیز فعال می شود 
 O3 سبز

وقتی روشن می شود که درب ، بیش از محدوده اندازه گیری شده )در پروسه  LEDاین 

Learning حرکت کند و برای تنظیم باید از دستگاه )WPT .استفاده کرد 
 O4 سبز
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