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تک فاز برای دربهای  "مدار فرمان" 

 (رسیور)دریافت کننده کشویی اتوماتیک با 

 .رادیویی

 : مشخصات فنی

وات  0022هرتز  Vac  02-02 032: منبع تغذیه -

 ماکزیمم

وات  Vac  022 032: خروجی چراغ چشمکزن -

 ماکزیمم

 وات ماکزیمم Vac  022 032: خروجی موتور -

وات  Vdc  00 00: خروجی قفل الکترونیکی -

 ماکزیمم

وات  Vac 3 02: چشمی فتوسلمنبع تغذیه  -

 ماکزیمم

: ولتاژ پایین جهت عملکرد و دستور دهی امن -

02Vcc 

درجه  00+تا  02 -: دمای محیط برای کارکردن -

 سانتیگراد

 وابسته به مدل: دریافت کننده رادیویی -

 Rollingبیت یا  01-00: فرستندهمشخصه  -

Code 

 Code or Code) 002: کتر رمز دهیرازیم کاماک -

PED) 

 میلیمتر 092X022X02: ابعاد -

 IP56: درجه حفاظت -

 مدار فرمانترمینال 

CN1: 

  ولت 002 منبع تغذیه : 0-0

 ولت 002 چشمک زن فالشرچراغ خروجی : 2 -3

 -کابل قهوه ای ضخیم  0موتور ( جک)ورودی   :0

 باز کننده 

 -کابل آبی ضخیم  0موتور ( جک)ورودی  : 0

 مشترک

 -کابل مشکی ضخیم  0موتور ( جک)ورودی  : 0

 بستن

 -کابل قهوه ای ضخیم  0موتور ( جک)ورودی   :1

 باز کننده 

 -کابل آبی ضخیم  0موتور ( جک)ورودی   :9

 مشترک

 -کابل مشکی ضخیم  0موتور ( جک)ورودی : 02

 بستن

CN2: 

 ولت برای چشمی فتوسل 02خروجی : 0-0

 ولت00 روجی قفل الکترونیکیخ :3-2

برای باز و بسته کردن  دیواریخروجی کلید : 0-0

 هر دو درب

برای باز و بسته کردن  دیواریخروجی کلید : 0-0

 (جهت تردد عابر پیاده) یک درب

ورودی چشمی فتوسل جهت نصب در : 1-9

 جلوی درب

ورودی چشمی فتوسل جهت نصب در : 02 - 9 

 پشت درب

عدم نصب چشمی در پشت  در صورت:  توجه

 .را پل کنید 9-02درب حتما ترمینال 

 اتصال آنتن بیرونی: 00-00

 اطالعات عملکردی

 

دیویی اکنترل راز هر دو حالت جهت استفاده 

(CODE LED  روشن ) و فشردن کلید با ولتاژ

باز کننده ، مراحل کردن برای کنترل  (PUL)پایین 

 :زیر باید انجام شود

اعث باز شدن باز کننده می شود اولین فشردن ب

که تا انتهای زمان موتور فعال می باشد و دومین 

 . فشردن باعث بسته شدن می شود

صورت اولیه اگر هر فشردنی قبل از اتمام دستور 

گیرد و سیستم این دستور را دریافت کند باعث 

معکوس کار کردن موتور در هنگام باز کردن و یا 

 . بستن می شود

 :م به گامعملکرد گا

 ریموت کنترلجهت استفاده از هر دو وضعیت 

(CODE LED  روشن ) برای کنترل  کلید دیواریو

 :باز کننده ، مراحل زیر باید انجام شود

( بازوها)اولین فشردن باعث باز شدن باز کننده 

می شود که تا انتهای زمان موتور فعال می 

باشد و دومین فشردن باعث بسته شدن 

شود و هر دستوری قبل از اتمام  می( بازوها)

باعث متوقف شدن دریافت گردد،  زمان موتور

برای  می شود که "مدار فرمان"حرکت از سمت 

این عملکرد صورت باز و بسته شدن هر دو حالت 
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و هر دستور دریافت شده بعد از این می گیرد 

 .زمان عملکرد معکوس را شامل می شود

 بسته شدن اتوماتیک

می  بدون ارسال فرمان اضافه ای  "مدار فرمان"

 .بازو ها را بصورت اتوماتیک ببنددتواند 

برای انتخاب این روش عملکر توضیحات در بخش 

 .متد برنامه ریزی توقف، توضیح داده شده است

 :راهرو عابر پیاده

را  (یک درب) 0می تواند فقط موتور "  مدار فرمان"

و  وت کنترلریماستفاده از تردد عابر پیاده با  برای

 . برنامه ریزی کند  دیوارییا فشردن دگمه 

 قدرت موتورکردن  تنظیم  -تنظیمات اولیه 

مجهز به قابلیت تنظیم  " مدار فرمان الکترونیک "

کننده اولیه و تنظیم کننده قدرت موتور می باشد 

که بطور کامل با ریزپردازنده مدیریت و کنترل 

 .میشود

جهت کمک به موتور تنظیم کننده اولیه عملکرد 

برای ماکزیمم کردن قدرت در هنگام شروع حرکت 

ثانیه می باشد و همچنین  0موتور به مدت 

موتور فعال  قدرت زمانیکه عملکرد تنیظم کننده

 .می باشد این حرکت صورت می گیرد

عملکردی برای  ،تنظیم کننده قدرت موتور

اطمینان از صحت کار حرکت موتور و همچنین 

بازوها در زمانیکه سدی و یا ن ف کردمتوقبرای 

بدون اینکه  قرار گفته استدر مسیر  وسیله ای

 .برسد یو یا فرد آسیب وسیلهبه آن 

 :سرعتکاهنده 

سرعت جهت جلوگیری از بسته  کاهندهعملکرد 

شدن دربهای اتوماتیک با سرعت باال در بخش 

در نظر گرفته دربها و بازوه ها  بسته شدن  پایانی

 .شده است

با قابلیت  قابلت  برنامه ریزیسرعت   کاهنده

که مشخص شود برای کاهش  کنترل در نقاطی

را دارا قبل از باز و بسته شدن کامل سرعت درب 

 . می باشد

 چشمکزن چراغ فالشر 

 برای ولت 002مجهز به خروجی " مدار فرمان "

آن عملکرد . می باشد چراغ فالشر چشمکزن

لت اتوماتیک می وابسته به حرکت موتور و حا

 . باشد

 عملکرد با تایمر

به دستگاه  برنامه ریزیقابلیت  " مدار فرمان  "

جهت اتصال به تایمر را به جای باز و بسته شدن 

 . را دارددیواری با فشردن کلید 

صبح تایمر تمامی  1از ساعت : به عنوان مثال

مدار  "ارتباطات را جهت بستن انجام میدهد و 

بعد از  0باز شدن را میدهد و از دستور  " فرمان 

مدار فرمان  "ظهر تایمر عملکرد باز کردن را دارد و 

 .فرمان بسته شدن را می دهد " 

در پایان عصر  0صبح تا  1همچنین از ساعت 

" مدار فرمان  "درب و بازوها  بسته شدن 

چراغ فالشر فلش زدن عملیات مربوط به 

، بسته شدن اتوماتیک و کنترل چشمکزن 

 .رادیویی را غیر فعال می کند

 :مدار فرمان برنامه ریزی

جهت انتخاب نووع عملکورد و یخیوره  :  SELکلید 

عمل انتخاب با چشومک زدن . کردن آن می باشد

LED شناخته می شود. 

با فشردن مکرر کلید، شوما موی توانیود عملکورد  

حالووت انتخوواب بووه  .مووورد نظرتووان را انتخوواب کنیوود

و فعال می باشود و  می ماند ثانیه باقی 02مدت 

و  اسووت در حووال چشوومک زدن LEDدر ایوون موودت 

بوه حالوت طبیعوی   "مودار فرموان"ثانیه  02بعد از 

خود بر می گردد و برای انتخاب باید مراحول گفتوه 

 .شده مجددا انجام شود

فرامینی و  برای برنامه دادناین کلید  : SETکلید 

خاب انت SELدستورهایی می باشد که با کلید 

 .شده است
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 منوی اصلی

که بصورتی تولید گردیده است  " مدار فرمان"

 .امکان انتخاب عملکردهای مهم را داشته باشد

 منوی اصلی

 روشن LED خاموش LED LEDوضعیت 

0 )AUT / P-P قدم به قدم اتوماتیک 

0)CODE  کد وارد شده بدون کد 

3)CODE PED کد وارد شده بدون کد 

2)INB.CMD.AP فعال شده غیر فعال 

0)T.MOT 32  ثانیه زمان
 موتور

برنامه ریزی 
 زمان

0)T.MOT.PED 02  ثانیه
MOT.PED  

برنامه ریزی 
 زمان

0)T.PAUSA  بدون بسته
شدن 

 اتوماتیک

با بسته 
شدن 

 اتوماتیک

1)RIT.ANTE برنامه ریزی  بدون تاخیر در
 زمان

 

 STEP-BY-STEP  :قدم به قدم/ اتوماتیک( 0

با  از کارخانه بصورت پیش فرض" مدار فرمان  "

 AUT/P-P LED)عملکرد اتوماتیک ارائه می گردد

قدم "برای فعال کردن عملکرد اجرایی  (. خاموش

مراحل زیر را ( روشن  AUT/P-P LED" )به قدم 

  :دنبال کنید

بروید و   AUT/P-P LEDبه قسمت  SELبا کلید 

کرد کلید شروع به چشمک زدن   LEDزمانیکه 

SET   را فشار دهید وAUT/P-P LED  روشن می

می توان به تنظیمات  مراحلبا تکرار این . شود

 .قبلی برگشت

برای تنظیمات مدار فرمان حتما می : توجه

روشن در  LEDرا به حالت  AUT/P-P LEDبایست 

 .آورید

 : CODE -ریموت کنترلکد دهی  ( 0

ریموت  002قابلیت  یخیره سازی "  مدار فرمان " 

 .کنترل را دارا می باشد

 : برنامه ریزی

برای برنامه ریزی جهت انتقال کد مراحل زیر باید 

 :انجام شود

 بروید و زمانیکه  CODE LEDبه  SELبا کلید  

با  د مورد نظر رارد کک نزد چشمک شروع به 

در   CODE LEDبفرستید و زمانیکه ریموت کنترل 

ریزی در این مرحله  حال ثابت باقی ماند،  برنامه

کد ریخته شد و به  002زمانیکه . کامل میشود

های   LEDبرنامه ریزی ادامه داده شود ، تمامی 

برنامه ریزی شروع به چشمک زدن می کند که 

جدیدی را نمی  کد نشان دهنده این است که

و ظرفیت کد گیری کامل شده  توان یخیره کرد

 .است

 :حذف کردن کدها

کدهای یخیره شده از روی برای حذف تمامی 

 : حافظه، مراحل زیر باید انجام شود

  CODE LED چراغ فشرده شود و SELکلید 

شروع به چشمک زدن می کند و بعد با فشار 

خاموش   LED CODEچراغ   SETدادن کلید 

جهت حذف تمامی میشود و عملیات مورد نظر

 .کامل می شود کدها 

نترل ریموت ک/کد عابر پیاده ) PEDکد ( 3

 (:چپ بدر برای

برنامه ریزی و حدف کردن آن روشی همانند  

روش گفته شده قبلی می باشد با این تفاوت که 

 CODE بریم به  CODE LED به جای اینکه به

PED. LED.   و برای برنامه ریزی با  رویمی م

شروع به   زمانیکه انتخاب میکنیم وSELکلید 

چشمک زدن کرد کد مورد نظر را با ریموت کنترل 

در حال    .CODE PED. LEDبفرستید و زمانیکه 
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ثابت باقی ماند،  برنامه ریزی در این مرحله کامل 

چراغ  SELبرای حذف با فشردن کلید  و میشود

CODE PED. LED.   و شروع به چشمک زدن کرد

 .CODE PEDچراغ  SETبعد با فشار دادن کلید 

LED.  خاموش میشود عملیات مورد نظرجهت

 .حذف تمامی کدها  کامل می شود

4 )INB. CMD. AP  ( فرمان متوقف شدن

باز شدن و زمان توقف اگر  ب در هنگامدر

 (ورودی صورت بگیرد 

دربها و متوقف شدن  این دستور که باعث بازداری

شی یا  در اثر وروددر هنگام باز شدن می شود 

در حالت اتوماتیک که می افتد و  قفردی اتفا

شامل آبشن تشخیص دهنده تکرار است صورت 

مدار  "طی عملکرد باز شدن و یا توقف . میگیرد

تازه  و در واقع ورودی  نمی تواند فرمانی " فرمان 

 .گیرنده فرمان قطع می شود

در کارخانه تولید  با این پیش فرض " مدار فرمان  "

نمی باشد در واقع  می شود که این آبشن فعال

گاهی که از کارخانه می آید اگر نصب شود ستد

متوقف کننده در هنگام باز یا بسته شدن کار 

برای فعال کردن این عملکرد مراحل  نمی کند و

 :زیر باید انجام شود

  INB.CMD.AP LEDبه قسمت  SELبا کلید  

بروید و زمانیکه شروع به چشمک زدن کرد کلید 

SET  و در این حالت ید را فشار دهLED  مربوط به 

INB.CMD.AP   با تکرار  .می شودو روشن  فعال

به حالت قبل بر  را می توان  تنظیمات مراحلاین 

 .می گردد

 دهنده سرعت زمان موتور و کاهش( 5

T.MOT.  ( برنامه ریزی موتور جهت عملکرد

 (دقیقه 4زمان بسته شدن برای نهایتا 

ش فرض از طرف بصورت پی " مدار فرمان  "

 کاهندهثانیه عملکرد بدون  32 زمانکارخانه با 

 . ارائه گردیده استتولید و سرعت 

موتور باید حتما بازوها بسته  زمانتنظیم برای 

 :باشند و طبق مراحل زیر صورت گیرد

بروید و زمانیکه  T.MOT.LEDبه  SELبا کلید 

را خیلی   SETشروع کرد به چشمک زدن کلید 

منظور در فاصله زمانی بسیار ) دهیدسریع فشار 

کوتاه از شروع شدن به چشمک زدن این کار را 

د می کنشروع به باز کردن  0، موتور (انجام دهید

ای که می خواهید و زمانیکه به ابتدای نقطه 

را مجدد   SETکلید  شروع شودکاهش سرعت 

موتور با کاهش سرعت به موقعیت مورد  تابزنید 

برنامه   SETفشردن کلید با سپس رسد بنظر 

در واقع برای کاهش )ریزی کامل می شود 

سرعت در موقع بسته شدن باید یک سیکل 

تعربف شود که این سیکل یک نقطه شروع دارد 

که برابر با نقطه شروع کاهش سرعت است و 

یک نقطه پایان دارد که برابر با نقطه بسته شدن 

در پایان برنامه ریزی (. درب می باشد

T.MOT.LED  شروع به چشمک زدن خیلی سریع

  0می کند حاال با تکرار این عملکرد برای موتور 

زمان و  کاهش سرعت برای باز شدن تنظیم می 

شروع به چشمک  T.MOT.LEDشود و مجددا 

زدن سریع می کند که تکرار موارد به ترتیب یکر 

شده باعث برنامه ریزی برای بسته شدن با 

تعریف سیکل )رعت درنظر گرفتن کاهنده س

برای غیر فعال کردن . می شود( کاهش سرعت

را دوبار  SETاین عملکرد کافی است که کلید 

 .پشت سرهم بزنید

می تواند  در زمان برنامه ریزی کلید ریموت کنترل

استفاده شود، مشروط به  SETبه جای کلید 

 .اینکه قبال یخیره شده باشد

6) T.MOT.PED ( زمان و تنظیم برنامه ریزی

 (دقیقه 4عابر پیاده  حداکثر  برای تردد 

 از طرف کارخانه با این پیش فرض  "مدار فرمان " 

ثانیه بدون کاهنده  02مدت زمان  0برای موتور  که

به ) سرعت باشد تولید و ارائه شده است

 0ثانیه زمان توقف برای درب با موتور  02عبارتی 

 . (می دهد تا عابر پیاده تردد کند

عابر پیاده  مراحل توقف جهت زمان تنظیم برای 

زیر در حالتیکه بازوها بسته است باید صورت 

 : پذیرد
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بروید و زمانیکه  T.MOT.PED.LEDبه  SELبا کلید 

را خیلی  SETشروع به چشمک زدن کرد کلید 

 شروع به باز کردن  0سریع فشار دهید و موتور 

و در ( تعریف سیکل کاهش سرعت)می شود 

نقطه ابتدایی کاهش سرعت را با  این لحظه

و موتور به مشخص می شود   SETفشردن کلید 

حرکت ادامه می دهد تانقطه مورد نظر برسد و 

برنامه ریزی  فرمان توقفدر اینجا برای تکمیل 

و حاال مجددا . بزنیدرا دوباره   SETکلید  0موتور 

T.MOT.PED.LED  شروع به چشمک زدن سریع

مراحل مانند قبل برنامه ریزی می کند که با تکرار 

برای غیر . برای بسته شدن هم صورت می گیرد

را  SETفعال کردن صرفا کافی است که کلید 

 .دوبار پشت سرهم بزنید

مدار " در زمان برنامه ریزی کلید ریموت کنترل از 

استفاده  SETمی تواند به جای کلید " فرمان 

 .شود، مشروط به اینکه قبال یخیره شده باشد

7 )T.PAUSA ( برنامه ریزی برای بسته

 4شدن اتوماتیک درب با زمان ماکزیمم 

 (دقیقه

تنظیمات مربوط  از کارخانه بدون "مدار فرمان "  

ارائه شده  "بسته شدن اتوماتیک"عملکرد به 

برای فعال کردن عملکرد بسته شدن . است

 :اتوماتیک مراحل زیر باید صورت گیرد

بروید وقتیکه  T.PAUSAبه قسمت  SELبا کلید 

را فشار   SETشروع به چشمک زدن کرد کلید 

و صبر کنید تا به فاصله زمانی مورد نظرتان دهید 

را بزنید و زمان  SETبرسد و بعد مجددا کلید 

بسته شدن اتوماتیک یخیره می شود و 

T.PAUSA LED برای . هم روشن می شود

برگرداندن تنظیمات به حالت اولیه یعنی فعال 

بودن بسته شدن اتوماتیک درب به قمت ن

T.PAUSA LED  بروید و زمانیکه شروع به چشمک

 ثانیه 0در بازه زمانی را دوبار  SETزدن کرد کلید 

خاموش می شود و تنظیمات   LEDفشار دهید و 

 .هم کامل می شود

مدار " در زمان برنامه ریزی کلید ریموت کنترل از 

استفاده  SETمی تواند به جای کلید " فرمان 

 .شود، مشروط به اینکه قبال یخیره شده باشد

8 )T.RIT.ANTE:  یک برنامه ریزی تاخیر

 55برای ماکزیمم ) ب نسبت به درب دیگردر

 (ثانیه

در  درباز کارخانه بدون تاخیر  " مدار فرمان"

هنگام باز و بسته شدن ارائه می گردد و برای 

زیر انجام برنامه ریزی زمان تاخیر درب باید مراحل 

 : شود و دقت شود که بازوها کامال بسته باشند

بروید و  RIT.ANTE LEDبه قسمت   SELبا کلید 

را  SETزمانیکه شروع به چشمک زدن کرد کلید 

فشار دهید و منتظر فاصله زمانی مورد نظرتان 

 .را فشار دهید  SETباشید و دوباره کلید 

  کاربر توسطزمان  بدون تنظیم تاخیررای دربهای   

توسط کارخانه  برای باز شدن ای ثانیه 0تاخیر 

و برای زمان تاخیر  ه استیخیره شد سازنده

با برنامه  دلخواه کاربر زمان تاخیربا بسته شدن 

ریزی زمان مورد نظر یخیره می شود و 

RIT.ANTE LED  روشن می شود. 

بدون )برای برگرداندن به حالت تنظیمات اولیه 

بروید و   RIT.ANTE LED مت به قس( تاخیر درب

را   SETزمانیکه شروع کرد به چشمک زدن کلید 

خاموش می شود و   LEDثانیه بزنید و  0 طیبا 

 .عملیات هم کامل میشود

Reset یا تنظیم مجدد کارخانه از ابتدا 

برای برگرداندن به تنظیمات اولیه و پیش فرض که 

  SELاز طرف کارخانه ارائه شده است باید کلید 

 LEDرا بطور همزمان نگهداشت تا تمامی   SETو 

 .های قرمز با هم روشن شوند و بعد خاموش

 :عیب یابی

 :فتوالکتریک چشمی

برای سالمت دستگاه تنظیم   "مدار فرمان  "

بخش  EN12453شده بر اساس استاندارد 

عملکرد کنترل برای تشخیص . می باشد 5.1.1.6

ر هر سیکل فتوالکتریک د چشمیسالمت اتصال 

در حالتیکه اتصال بر . عملکردی بررسی می شود

 "یا عملیاتی انجام نمی شود، /قرار نیست و

نمی تواند حرکتی انجام دهد و از  " مدار فرمان 

نظر بصری تمامی شاخص های کنترل منظور 

LED زمانیکه . ها بطور همزمان چشمک می زنند
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فتوالکتریک یخیره سازی  چشمیعملکردصحیح 

این . آماده برای استفاده " مدار فرمان  "شد، 

ضمانت برای مانیتور کردن در مقابل عدم تطابق 

 .می باشد  EN 954-1از  0با قانون 

 :فرامین ورودی جهت کنترل

برای نمایش ولتاژ های  LEDبا یک " مدار فرمان  "

 . تنظیم گردیده استپایین ورودی 

 :دستورالعمل به این صورت است که

LED ورودی بسته است و =  روشن 

LED  ورودی باز است= خاموش. 

 

 :نکته مهم در خصوص نصب مدل کالیفرنیا*

سیمهای نازک قهوه ای، آبی و مشکی نباید 

 .استفاده شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BARZANTE ELECTRONIC CONTROL UNIT GBLRX 2150 

 

7 
 

 

 .ورودی باز است

 

 


