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 توصیه ها
تهیه شده است. و اکیدا توصیه  SHELER-SHS12این دستورالعمل جهت استفاده از سیستم کنترلر الکترونیکی درب اتومات اسالیدینگ 

 میشود نصب و تست توسط افراد مجاز آموزش دیده انجام شود.

 

 ایمنی هشدارهای
 

 .فرماییدحاضر را به دقت مطالعه  راهنمای لطفا قبل از استفاده از سیستم ،  

 

 

 مقررات

 فرآیند اتومات سازی صرفا جهت درب های اسالیدینگ نفر رو طراحی شده است نه برای درب های دیگر با کاربردهای خاص.

 شرکت تولید کننده هیچ مسئولیتی در قبال نصب و استفاده نادرست و خسارات ناشی از آن ندارد.

 رسانی قبلی به مصرف کننده صورت میپذیرد.هرگونه تغییر و بروزرسانی در سیستم بدون اطالع 

 صورت پذیرد. با انسان هنگام نصب سیستم میبایست کلیه اقدامات الزم جهت نصب تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از برخورد درب

 

 مالحضات

 رعایت شود.همواره شرایط استفاده و نگهداری ارائه شده در راهنما میبایست 

 .انجام شود مجازتوسط افراد متخصص و  دیفقط با یرنگهدا سرویس و ریتعم اتیعمل
 

 اقدامات پیشگیرانه

 .دیاستفاده کن از سیستم مذکورباشد  سالم یفن طیشرا سازه مکانیکی درب درکه  یفقط در صورت

 با مرکز خدمات تماس سیستم را خاموش کرده و قرار دهد ، بالفاصله ریرا تحت تأث یمنیتواند ا یمکه  یخراب ای خطا بروز هرگونه در صورت

 .دیریبگ

 .شود یجد یها بیممکن است باعث صدمات و آس ستمیاز س نادرستاستفاده 
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 اجزاء سیستم

 

 
 

 

 پورت اتصال به کلید دیجیتال -1

 Emergencyورودی فعال شدن  نشانگر -2

 Safty Sensorنشانگر فعال شدن  ورودی  -3

 Accessنشانگر فعال شدن  ورودی  -4
 Outو  In Sensorهای   نشانگر فعال شدن  ورودی -5

Sensor 
 Lockنشانگر فعال شدن  خروجی  -6
 24Vنشانگر فعال شدن  خروجی  -7
 موتور کانکتور اتصال به -8

 Slaveپورت اتصال به دیباگر و برد کنترلر  -9
 انکدر کانکتور اتصال به -10

 کانکتور اتصال به قفل برقی -11

 ,Safty Sensorاتصال به سنسورهای کانکتور  -12

Emergency, Access 

 Out Sensor کانکتور اتصال به چشمی بیرونی یا -13

 In Sensor کانکتور اتصال به چشمی داخلی یا -14

 کانکتور اتصال به باطری -15

 صفحه نمایش -16

 Upکلید  -17

 Downکلید  -18

 Modeکلید  -19

 کانکتور اتصال کابل برق -20
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 کلید انتخاب حالت -1

 نشانگر حالت زمستانه -2

 نشانگر حالت دوطرفه  -3

 نشانگر حالت یکطرفه خروج -4

 نشانگر حالت دائم باز -5

 نشانگر حالت قفل -6

 پورت اتصال کلید دیجیتال به کنترلر مرکزی -7



 نقشه اتصاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای اتصال موتور : -

o  پالریته منفی یا سیم مشکی 14پین شماره 

o  پالریته مثبت یا سیم قرمز 15پین شماره 

 : انکدرراهنمای اتصال  -

o  پالس  19پین شمارهB 

o  پالس  20پین شمارهA 

o  5+ تغذیه مثبت ، 21پین شمارهV 

o  تغذیه منفی ، 22پین شماره GND 

 
 



 مشخصات فنی
 230Vac 50Hz     منبع تغذیه

       120W         توان مصرفی

 جهت استفاده مداوم             تداوم استفاده

 ثانیه ۶۰حداکثر                  زمان مکث

 C +50’C’15-     عملکردیدمای 

      IP22        درجه محافظت از رطوبت و غبار

      24V     تغذیه خروجی برای سنسورها

   38mm x 91mm x 63.5mm             ابعاد

 

 راه اندازی سیستم

 !هشدار 

 شرکت تماس گرفته و راهنمایی های الزم را دریافت نمایید. در نصب انبهتر است قبل از اقدام به راه اندازی سیستم با کارشناس

 با اتصال سیستم به برق ، فرآیند کنترلی سیستم آغاز میشود.

 بوق کوتاه و پشت سر هم شنیده میشود ، که نشانگر آماده به کار بودن سیستم میباشد. ۵ثانیه پس از اتصال به برق  ۵حداکثر تا 

 ظر شروع فرآیند کالیبراسیون میماند.تسیستم مندر صورت کالیبره نبودن ، 

شروع به حرکت در جهت بسته شدن  سیستم درب بدون توجه به وضعیت چشمی ها ، با سرعت بسیار آهسته ، در صورت کالیبره بودن

درب در جهت مربوطه و با سرعت مینماید. پس از برخورد دولنگه به هم منتظر درخواست باز شدن میماند. با اولین درخواست باز شدن ، 

دارد بسته میشود. پس از مکث کوتاهی با سرعت استانآهسته شروع به باز شدن کرده و در صورت عدم وقوع هرگرونه برخورد یا بروز خطا ،

 از این پس سرعت باز و بسته شدن برابر با مقادیر تنظیم شده در منوها میباشد.

 

 استاندارد وضعیتعملکرد درب در 

درب باز شده و با غیر فعال شدن ورودی های مربوطه پس از گذشت  Accessو  In Sensor  ،Out Sensorبه محض فعالشدن 

 زمان مکث باز ماندن تعریف شده در منو سیستم ، درب بسته میشود.

درب ، ثانیه  ۲روی ریموت کنترل در زمان کمتر از  Aیا فشردن کلید  در پنل اصلی دستگاه و UPدر این حالت با هر بار فشردن کلید 

 بسته میشود.، باز شده و پس از گذشت زمان مکث باز ماندن 

 Safty، درب متوقف شده و بسته میشود و مادامی که Safty Sensorهنگام بسته شدن درب ، با تشخیص مانع و فعال شدن 

Sensor .فعال است بسته میماند 

درب باز شده و مادامی که این ورودی فعال است درب باز میماند. با غیر فعال شدن آن  Emergencyبا فعال شدن ورودی 

 سیستم دوباره از ابتدا و با سرعت پایین شروع به کار مینماید. 



د. سرعت آهسته باز میشودر صورت برخورد درب با مانع حین باز شدن ، متوقف شده و بسته میشود و در سیکل بعدی باز شدن با 

 اگر دوباره به مانعی برخورد نکرد و با موفقیت باز شد سرعت باز شدن دوباره به حالت عادی باز میگردد.

در صورت برخورد درب با مانع حین بسته شدن ، متوقف شده و باز میشود و در سیکل بعدی بسته شدن با سرعت آهسته بسته 

 رد نکرد و با موفقیت بسته شد سرعت بسته شدن دوباره به حالت عادی باز میگردد.میشود. اگر دوباره به مانعی برخو

 

 قفل وضعیتعملکرد درب در 

 باز نمیشود. Out Sensorو  In Sensorدرب با  فعال شدن 

ده و دوباره ته شساد شده و درب باز میشود و سپس بزروی پنل اصلی ، قفل آ Upو یا فشردن کلید  Accessبا فعال شدن ورودی 

 قفل میشود.

 تکرار میشود. وضعیت استانداردفرآیند های مشابه  Emergencyو  Safty sensorدر صورت برخورد با مانع و یا فعال شدن 
 

 حاالت مختلف عملکرد درب

 ختلف عملکرد درب از طریق پنل اصلی سیستم و یا از طریق کلید دیجیتال قابل انتخاب میباشد.حاالت م
 

 انتخاب از طریق پنل اصلی سیستم

وارد منوی انتخاب حاالت عملکردی درب شده  Modeکلید  یکبار فشردن و رها کردنباشد ، با  0برابر با مقدار  Fu2در صورتی که منوی 

 و میتوان یکی از حاالت زیر را انتخاب نمود:

A دوطرفه : 

  درب با توجه به فعال شدن هریک از ورودی ها باز میشود. 

E خروج : 

 باز میشود. Accessو  In Sensorدرب تنها با درخواست  

r زمستانه : 

 باز میشود. Pt2همانند حالت دوطرفه عمل میکند با این تفاوت که درب برابر با اندازه تعریف شده در منوی  

o دائم باز : 

 درب باز شده و در همان حالت باقی میماند. 

L قفل : 

 درب باز میشود. Accessقفل الکتریکی فعال شده و تنها با درخواست ورودی  

M عملیات دستی : 

 میتوان با دست درب را باز و بسته نمود. و ولتاژ دوسر موتور قطع میشود.حرکت درب از حالت اتومات خارج شده  

 

  



 انتخاب از طریق کلید دیجیتال

 

 دوطرفه

 درب با توجه به فعال شدن هریک از ورودی ها باز میشود.  
 

 خروج

 باز میشود. Accessو  In Sensorدرب تنها با درخواست  

 

 زمستانه

 باز میشود. Pt2همانند حالت دوطرفه عمل میکند با این تفاوت که درب برابر با اندازه تعریف شده در منوی  

 

 دائم باز

 درب باز شده و در همان حالت باقی میماند. 

 

 قفل

 درب باز میشود. Accessقفل الکتریکی فعال شده و تنها با درخواست ورودی  

  



 تنظیمات

 نوی کالیبراسیونم

 میشویم. کالیبراسیونثانیه وارد منوی  ۳به مدت  Downو  Modeزمانی که در صفحه اصلی هستیم با فشردن کلیدهای 

 به زیر منوهای بعدی این منو وارد میشویم. Modeبا هر بار فشردن و رها کردن کلید 

 ثانیه ، کلیه تغییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم. ۳به مدت  Modeبا فشردن کلید 

 ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود کلیه تغییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم. ۳۰اگر به مدت 

 

منوی 

 کالیبراسیون

Ca توضیحات پیش فرض 

Ca 0 کالیبراسیون درب 

NO غیر فعال 

 NO 

ورود به مد کالیبراسیون جهت بدست آوردن ابعاد 

بازشو درب و تنظیم خودکار پارامترهای مورد نظر جهت 

وع   YES کنترل سرعت و ترمز و وزن لنگه ها شر
اسون  کالییر

Ca 1 تعداد پالس انکدر 
Min 80 

100 
این پارامتر بیانگر دقت انکدر یا همان مجموع 

 Max 200 پالسهای انکدر در یک دور کامل موتور میباشد

Ca 2 
ضریب تبدیل 

 گیربکس

Min 10 
15 

دور موتور به یک  Nاین پارامتر بیانگر نسبت گردش 

 Max 25 دور گیربکس  میباشد

Ca 3 قطر پولی 

Min 10 

54 

این پارامتر بیانگر قطر پولی گیربکس است که تسمه 

روی آن نصب میشود و باید بر اساس میلی متر وارد 

 شود
Max 100 

Ca 3 ضحامت تسمه 

Min 1 

3 

این پارامتر بیانگر ضحامت تسمه است. از پشت 

د بای قسمت صاف تا شیار داخلی اندازه گیری میشود و

 Max 5 بر اساس میلی متر وارد شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : سیستمکالیبراسیون 

شده و ش خامو کامل رق سیستم را قطع کرده و منتظر بمانیم تا سیستمبقبل از شروع فرآیند کالیبراسیون بهتر است یکبار 

 دهیم.می. سپس درب را در حالت نیمه باز قرار خازن های تغذیه تخلیه شوند

 MODEتغییر داده و سپس با فشردن کلید  YESبه  NOگزینه روی صفحه نمایش را از  UPشده و به کمک کلید  Ca01منوی  وارد

 ورود به فرآیند کالیبراسیون را تایید مینماییم.

ابتدا درب با سرعت آهسته شروع به بسته شدن کرده و پس از برخورد هر دو لنگه به یکدیگر به آرامی و با سرعت آهسته شروع 

 برخورد به نگهدارنده های دو طرف ریل درب می ایستد. پس ازتم یک بوق میزند. و به باز شدن مینماید و سیس

بوق متوالی ،  ترمز گرفته  ۵در مرحله بعد ابتدا درب با ماکزیمم سرعت شروع به بسته شدن کرده و در میانه راه پس از پخش 

از این پس سیستم آماده بهره برداری  یزند.و دو لنکه با سرعت آهسته به یکدیگر برخورد میکنند و سیستم یک بوق ممتد م

 میباشد.

 ژمرحله اگر کنترلر نتواند پارامترهای مورد نیاز خود را از حرکت درب استخراج کند ، فرآیند کالیبراسون متوقف شده و ولتا ردر ه

 دو سر موتور قطع میشود و شماره خطای مربوطه روی نمایشگر چشمک میزند.

دن کامل سیستم بمانید. یکبار دیگر سیستم را روشن کرده و ستم را قطع کرده و منتظر خاموش شسیدر صورت وقوع خطا برق 

ند کالیبراسیون را تکرار کنید. در صورتی که چندبار متوالی با خطا مواجه شدید و درب کالیبره نشد لطفا اتصال سیستم را از یفرآ

 .دیریبا مرکز خدمات تماس بگ برق جدا کرده و
  



 تنظیم خودکار منوی

 .میشویم Auto Setثانیه وارد منوی  ۳به مدت  Modeبا فشردن کلید نی که در صفحه اصلی هستیم زما

 به زیر منوهای بعدی این منو وارد میشویم. Modeبا هر بار فشردن و رها کردن کلید 

 ثانیه ، کلیه تغییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم. ۳به مدت  Modeبا فشردن کلید 

 ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود کلیه تغییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم. ۳۰اگر به مدت 

 

منوی 

تنظیم 

 خودکار

At توضیحات پیش فرض 

At 0 سرعت باز شدن 
Min 10 cm/sec 

25 cm/sec سرعت باز شدن درب در حالت نرمال 
Max 50 cm/sec 

At 1 
سرعت بسته 

 شدن

Min 10 cm/sec 
20 cm/sec سرعت بسته شدن درب در حالت نرمال 

Max 40 cm/sec 

At 2 
درصد بازشو درب 

 حالت زمستانهدر 

Min 10% 
50% 

در حالت با افزایش این پارامتر میزان بازشو درب 

 Max 100% افزایش میابدزمستانه 

At 3 قدرت 
Min 1% 

10% 
با افزایش این پارامتر قدرت موتور در استارت و 

 Max 100% زیاد میشود ، افزایش سرعت

At 4 
زمان باز ماندن 

 درب

Min 1 sec 
2 sec 

تاخیر باز ماندن درب پس از باز شدن و قبل از میزات 

 Max 60 sec بسته شدن میباشد

  



 منوی تنظیم پیشرفته

تنظیم ثانیه وارد منوی  ۳به مدت  Upو  Downو  Mode های کلیدهمزمان  با فشردننی که در صفحه اصلی هستیم زما

 .میشویمپیشرفته 

 به زیر منوهای بعدی این منو وارد میشویم. Modeبا هر بار فشردن و رها کردن کلید 

 غییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم.ثانیه ، کلیه ت ۳به مدت  Modeبا فشردن کلید 

 ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود کلیه تغییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم. ۳۰اگر به مدت 

 

منوی 

تنظیم 

 پیشرفته

Pt توضیحات پیش فرض 

PT 0 سرعت باز شدن 
Min 10 cm/sec 

25 cm/sec سرعت باز شدن درب در حالت نرمال 
Max 50 cm/sec 

PT 1 
سرعت بسته 

 شدن

Min 10 cm/sec 
20 cm/sec سرعت بسته شدن درب در حالت نرمال 

Max 40 cm/sec 

PT 2 
درصد بازشو درب 
 در حالت زمستانه

Min 10% 
50% 

با افزایش این پارامتر میزان بازشو درب افزایش 
 Max 100% میابد

PT 3 قدرت 
Min 1% 

10% 
افزایش این پارامتر قدرت موتور در استارت و با 

 Max 100% افزایش سرعت زیاد میشود

PT 4 
زمان باز ماندن 

 درب

Min 1 sec 
2 sec 

تاخیر باز ماندن درب پس از باز شدن و قبل از بسته 
 Max 60 sec شدن میباشد

PT 5 
حساسیت برخورد 

 با مانع

Min 20% 
90% 

پارامتر حساسیت درب در برخورد با با افزایش این 
 Max 90% موانع زیاد شده و سریع توقف میکند

PT 6 

شیب افزایش 
سرعت در باز 

 شدن درب

Min 10% 
10% 

با کاهش این پارامتر درب در حالت باز شدن سریعتر 
 Max 20% به ماکزیمم سرعت خود میرسد

PT 7 

شیب افزایش 
سرعت در بسته 

 شدن درب

Min 10% 
10% 

با کاهش این پارامتر درب در حالت بسته شدن 
 Max 100% سریعتر به ماکزیمم سرعت خود میرسد

PT 8 
قدرت ترمز در باز 

 شدن درب

Min 10% 
80% 

با افزایش این پارامتر قدرت ترمز موتور در انتهای 
 Max 100% کورس باز شدن افزایش میابد

PT 9 
قدرت ترمز در 

 بسته شدن درب

Min 10% 
80% 

با افزایش این پارامتر قدرت ترمز موتور در انتهای 
 Max 100% کورس بسته شدن افزایش میابد

PT10 

شیب کاهش 
سرعت در باز 

 شدن درب

Min 10% 
20% 

با افزایش این پارامتر درب در حالت باز شدن با 
 Max 100% شیب بیشتری به مینیمم سرعت خود میرسد

PT11 

شیب کاهش 
سرعت در بسته 

 شدن درب

Min 10% 
20% 

با افزایش این پارامتر درب در حالت باز شدن با 
 شیب بیشتری به مینیمم سرعت خود میرسد

Max 100% 



PT12 

قدرت فشار 
نهایی دو لنگه 

 درب

Min 20% 
20% 

با افزایش این پارامتر پس از بسته شدن درب 
کیپ شدن دولنگه افزایش قدرت فشار نهایی جهت 

 Max 80% میابد

PT13 
زمان فشار نهایی 

 دو لنگه درب

Min 10% 
50% 

با افزایش این پارامتر زمان اعمال قدرت فشار 
 Max 100% نهایی جهت کیپ شدن دولنگه افزایش میابد

PT14 
فشار بسته نگه 

 داشتن درب

Min 0% 
50% 

موتور جهت جلوگیری با افزایش این پارامتر قدرت 
از باز شدن دو لنگه بر اثر فشار باد و یا وزن درب 

 Max 100% افزایش میابد

PT15 
فشار معکوس در 

 باز شدن دستی

Min 0% 
50% 

با افزایش این پارامتر میزان قدرت اعمال شده 
جهت مقابله با باز شدن دولنگه با دست افزایش 

 Max 100% میابد

PT16 
قدرت ترمز در 

 حالت تغییر جهت

Min 1% 
10% 

با افزایش این پارامتر قدرت ترمز موتور هنگام 
تحریک چشمی و تغییر جهت به باز شدن در زمان 

 Max 100% بسته شدن افزایش میابد

PT17 
سرعت کاهش 

 یافته

Min 10 cm/sec 
 سرعت باز و بسته شدن درب پس از برخورد با مانع 10

Max 20 cm/sec 

PT18 
تاخیر قبل از 

 حرکت

Min 0% 
50% 

زمان تاخیر قبل از استارت موتور جهت اطمینان از 
باز شدن قفل در صورت فعال بودن قفل سخت 

 Max 100% افزاری

  



 منوی امکانات

 میشویم. امکاناتثانیه وارد منوی  ۳به مدت  Upو  Mode هایزمانی که در صفحه اصلی هستیم با فشردن کلید

 به زیر منوهای بعدی این منو وارد میشویم. Modeبا هر بار فشردن و رها کردن کلید 

 ثانیه ، کلیه تغییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم. ۳به مدت  Modeبا فشردن کلید 

 ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود کلیه تغییرات ذخیره شده و به صفحه اصلی باز میگردیم. ۳۰اگر به مدت 

 

منوی 

 امکانات

Fu Option Num پیش فرض 

Fu 0 قفل سخت افزاری 

 غیر فعال 0

 باز شدنفعال فقط در جهت  1 0

 فعال در دو جهت 2

Fu 1 باطری 

 غیر فعال 0

 حالت ذخیره انرژی 1 0

 حالت عملکرد معمولی 2

Fu 2 انتخاب کنترل پنل 
 کنترل پنل روی کنترلر مرکزی 0

0 
 کلید دیجیتال 1

Fu 3 جهت موتور 
 ساعت گرد 0

0 
 پاد ساعت گرد 1

Fu 4 ریست کارخانه ای 
 غیر فعال 4 ~ 0

0 
 فعال 5

 

  



 SHS21کلید دیجیتال مدل 

 عملکرد درب وضعیتانتخاب 

نمایشگر حالت فعال درب روی پنل ضمن به صدا در آمدن یک بوق کوتاه ، با هر بار فشردن و رها کردن کلید انتخاب حالت ، 

نمایشگر  ، ثانیه حالت دیگری انتخاب نشود ۳اگر به مدت خاموش شده و نمایشگر حالت بعدی شروع به چشمک زدن میکند. 

 یر حالت داده و وضعیت عملکرد درب تغییر میکند. از چشمک زن به ثابت تغی
 

 تعریف ریموت کنترل جدید در سیستم

 پنل همگی روشن میشوندنمایشگر روی  ۵ثانیه نگه میداریم. سیستم یک بوق ممتد بلند زده و  ۵کلید انتخاب حالت را به مدت 

به چشمک زدن مینمایند. اکنون سیستم برای به ترتیب و پشت سر هم شروع نمایشگرها  ، و با رها کردن کلید انتخاب حالت

 تعریف ریموت کنترل جدید آماده است.

فشرده و نگه میداریم. سپس یکبار کلید انتخاب  ارل رتبرای تعریف ریموت کنترل جدید ابتدا یکی از کلید های روی ریموت کن

کلید دیجیتال وشن بمانند و سپس رها میکنیم. یشگر روی پنل ثابت رانم ۵حالت را روی پنل کلید دیجیتال فشار میدهیم تا هر 

 بوق کوتاه و متوالی نواخته و ریموت جدید به حافظه دستگاه اضافه میشود. ۵

 بوق بلند متوالی پخش میشود. ۲در صورتی که ریموت مورد نظر قبال در حافظه دستگاه موجود بوده باشد 

دو صورت زیر میتوان از حالت تعریف خارج شد و به حالت عادی پس از اتمام تعریف ریموت کنترل ها در حافظه سیستم به 

 بازگشت:

o  سیستم یک بوق ممتد بلند بزند.ثانیه نگه میداریم تا  ۵یکبار دیگر کلید انتخاب حالت را به مدت 

o  را فشار نداده و ریموت حدیدی تعریف نشود. انتخاب حالتثانیه کلید  ۱۰به مدت 

 عریف ریموت جدید خارج شده و نمایشگر روی حالت فعال عملکرد درب روشن میماند.در هر دو صورت سیستم از حالت ت

 

 حذف ریموت کنترل های موجود درحافظه سیستم

نمایشگر روی پنل  ۵ثانیه اول سیستم یک بوق ممتد بلند زده و  ۵ثانیه نگه میداریم. پس از  10کلید انتخاب حالت را به مدت 

نکرده و منتظر مانده تا یکبار همه نمایشگرها خاموش شده و دوباره به ترتیب یکی پس از همگی روشن میشوند. کلید را رها 

ها ر کلید انتخاب حالت را وضعیت حذف ریموت کنترل شده و میبایستشده و ثابت بمانند. اکنون سیستم وارد  روشن دیگری

 کرد.

سیستم منتظر تایید کاربر جهت حذف ریموت کنترل ها نمایشگر اول روی پنل روشن شده و ، با رها کردن کلید انتخاب حالت 

بار نسخت با هر بار فشردن به ترتیب نمایشگرهای  ۴بار کلید انتخاب حالت فشرده شود. در  ۵جهت تایید میبایست  میماند.

دن هر ن شروی پنل روشن میشوند ، و در تایید پنجم ابتدا کلیه نمایشگرها خاموش شده سپس به ترتیب روشن شده و با روش

و با روشن شدن آخرین نمایشگر کلیه ریموت کنترل های ذخیره شده در حافظه پاک شگر یک بوق کوناه پخش میشود ،  نمای

شده و یک بوق بلند و ممتد پخش میشود. سپس سیستم به وضعیت اصلی کاری خود بازگشته و حالت عملکردی فعال درب را 

 نمایش میدهد.



خاب تثانیه کلید ان ۱۰کافیست به مدت اگر کاربر از ادامه کار منصرف شد ، ک کردن خافظه دستگاه ،در هر مرحله از عملیات پا

 حالت را فشار ندهد. سیستم به صورت خودکار از این وضعیت خارج شده و به وضعیت اصلی کاری خود بازمیگردد.

 

 !هشدار 

یند فوق کلیه ریموت کنترل های ذخیره شده در حافظه دستگاه و با انجام فرآ امکان حذف تکی ریموت کنترل ها وجود ندارد ،

 خذف خواهند شد.
 

 

  



 لیست خطاها
 

 توضیح خطا نام شماره خطا

Error 1 Motor Over Current Fail موتور بیشتر از حد مجاز جریان میکشد 

Error 2 Motor Under Current Fail موتور کمتر از حد مجاز جریان میکشد 

Error 3 LowinputVoltageFail ولتاژ ورودی کمتر از حد مجاز است 

Error 4 High Input Voltage Fail ولتاژ ورودی بیشتر از حد مجاز است 

Error 5 Unlock Fail خطای باز شدن قفل 

Error 6 Lock Fail خطای بسته شدن قفل 

Error 10 Normal Closed Fail بسته شدن ناموفق درب 

Error 11 Normal Opened Fail باز شدن ناموفق درب 

Error 12 Obstacle Perception Open Fail با مانع در حالت باز شدن برخورد 

Error 13 Obstacle Perception Close Fail برخورد با مانع در حالت بسته شدن 

Error 14 DC In Over Voltage Fail ولتاژ ورودی بیشتر از حد مجاز است 

Error 15 DC In Under Voltage Fail ولتاژ ورودی کمتر از حد مجاز است 

Error 16 Batt Over Voltage Fail ولتاژ باطری بیشتر از حد مجاز است 

Error 17 Batt Under Voltage Fail ولتاژ باطری کمتر از حد مجاز است 

Error 18 Door Initialize Fail سیستم نیاز به کالیبراسیون دارد 

Error 19 Digital Switch Fail کلید دیجیتال متصل نیست 

Error 21 AUX24V Fuse Fail  24فیوزV خروجی برد سوخته است 

Error 22 Encoder Pulse Fail انکدر پالس خروجی ندارد 

Error 25 Encoder Sequence Fail یکی پالس های خروجی انکدر خطا دارد 

Error 27 Encoder Polarity Fail  ترتیب پالسA  وB انکدر جا به جا است 

Error 38 Init Close Fail  جهت شروع کالیبراسیونخطای بسته شدن 

Error 29 Stable DC Not Found ثابت نشدن سرعت در اولین باز شدن فرآیند کالیبراسیون 

Error 30 Not Enouph Movement درب به اندازه کافی جهت کالیبراسیون باز نشده 

Error 31 First Open Fail خطای باز شدن ناموفق در فرآیند کالیبراسیون 

Error 36 Course Not Found عدم تشخیص میزان باز شو درب 

Error 39 Final Close Obstacle Perception 
Fail 

 برخورد با مانع طی بسته شدن نهایی در فرآیند کالیبراسیون



Error 42 Fail Due To Emergency In  توقف فرآیند کالیبراسیون به دلیل وقوع خطا در ورودیEmergency 

Error 43 Fail Due To Safety In  توقف فرآیند کالیبراسیون به دلیل وقوع خطا در ورودیSafety 

Error 45 Cannot Round Left Right موتور به هیچ جهتی نمیچرخد 

Error 46 Init Close Time Out 
زمان مورد نظر جهت بسته شدن درب و شروع فرآیند کالیبراسیون به پایان 

 رسیده

Error 47 First Open Time Out زمان مورد نظر جهت باز شدن درب طی فرآیند کالیبراسیون به پایان رسیده 

Error 48 First Close Time Out 
زمان مورد نظر جهت بسته شدن نهایی درب طی فرآیند کالیبراسیون به 

 پایان رسیده

Error 49 Init Close Over Current Fail  شدن جهت شروع کالیبراسیونکشی بیش از حد سیستم در بسته جریان 

Error 50 Init Close Direction Fail جهت موتور و انکدر در شروع فرآیند کالیبراسیون با یکدیگر تظابق ندارند 

Error 51 First Open Direction Fail 
جهت موتور و انکدر در اولین باز شدن درب طی فرآیند کالیبراسیون با 

 یکدیگر تظابق ندارند

Error 52 FirstCloseOverCurrentFail 
جریان کشی بیش از حد سیستم در بسته شدن نهایی درب طی فرآیند 

 کالیبراسیون

Error 53 First Close Direction Fail 
جهت موتور و انکدر در بسته شدن نهایی درب طی فرآیند کالیبراسیون با 

 یکدیگر تظابق ندارند

Error 56 First Close Course Over Fail 
فاصله بازشو تشخیص داده شده حین باز شدن و بسته شدن درب طی فرآیند 

 کالیبراسیون با یکدیگر تطابق ندارند

 

 

  



 تماس با ما
 دفتر مرکزی :

 ۹واحد ، ۴۹پالک  کوچه همافر ، خیابان سازمان برنامه مرکزی تهران ، بلوار فردوس غرب ، 

  ۴۴۱۷۷۰۶۱ ۰۲۱ 

  ۴۴۱۷۷۰۹۷ ۰۲۱ 

  ۴۴۱۷۷۱۱۸ ۰۲۱ 

  ۰۹۱۲۲۹۱۱۰۸۱ 

 

 فروش و خدمات پس از فروش :

 ۵۰پالک  ، ۹۱خیابان امام خمینی  بلوار اما خمینی)ره( ، مشهد ،

  ۲-۳۸۴۶۳۵۷۰ ۰۵۱ 

  ۰۹۳۵۳۵۹۲۰۱۶ 
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