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  بندي مرکز کنترل و متعلقات:: سیم1بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

CON1  :جی.تحریک دستی و ورودي گیرنده خار  

CON2  :. ورودي چشمی  

CON3 : کن ریلی.ورودي لیمیت سوئیچ درب باز  

CON4  : ولتی. 12خروجی قفل برقی  

CON5  : 1خروجی موتور .  

CON6  : 2خروجی موتور .  

CON7 :  ولت. 220خروجی فالشر  

CON8  : ولت. 220ورودي برق اصلی  

TR INPUT  : ولت ترانس . 220ورودي  

TR OUT  : ترانس . ولت 12خروجی  

  

F1  : 6فیوز برق اصلیA-220V .  

F2  : 3      2فیوز موتورA.  

F3  : 3     1فیوز موتورA .  

LCD Moudule  : نمایشگرLCD .  

RF RECIEVER  :. گیرنده رادیویی  

A  :. دکمه انتخاب منوي اصلی  

B  :. دکمه انتخاب زیر منو ها  

C :  ) افزایش یا تایید کردنYes . پارامترها (  

D :  ) کاهش یا منتفی کردنNo . پارامترها (  
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  قطعات موجود در هر پکیج-1

 
  عدد2  جک الکترو مکانیکی

 
  عدد2  سوئیچ خالص کن

  
  عدد4  پین اتصال به براکت

  
  عدد2  براکت انتهایی

  
  عدد2  براکت ابتدایی

  
  عدد1  ادفترچه راهنم

  
  عدد2  ریموت کنترل

  
  عدد1 ولت 220فالشر

 
  جفت1  فتوسل

 
 عددAC7006  1مرکز کنترل

 
  کنسول دیواري ( اختیاري )

 
  کی پد ( اختیاري )

 
  کلید سلکتور ( اختیاري )

 

  ابزارهاي مورد نیاز در نصب -2

  اطمینان حاصل کنید که ابزارهاي ذیل را جهت نصب به همراه دارید.
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  نماي درب باز کن و سیم بندي مرکز کنترل - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A 3 x 1.5+T  بازوي الکترو مکانیکی 1

 B 2 x 1.75+T  مدار فرمان 2

 Rx            فتوسل 3

                        Tx      

C  

��   
2 x 0.75 
4 x 0.75  

  E 2 x0.75  انتن هوایی 4

  F 2 x 0.75  فالشر 5

  D 2 x 0.75  کلید سلکتور 6
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  مشخصات فنی :

  

  

  

  

  

  

  

 

 LEADER 4 مشخصات

  هرتز 50ولت  220  ولتاژ کاري

  آمپر 1,7تا  1,2  جریان مصرفی

  وات 280  توان مصرفی

 میکرو فاراد 10  خازن مورد نیاز

  درجه سانتیگراد 150  حد محافظت دمایی

  نیوتن 2800  حداکثر کشش

 IP 54استاندارد 

  g/m1400  سرعت چرخشی

  + دزجه سانتیگراد55تا  -20از   محدوده دمایی مجاز

  متر 2,75  حداکثر طول هر لنگه

 kg300  هحداکثر وزن هر لنگ

  mm400  حداکثر کورس عملکرد

  درجه 110  ماکزیمم زاویه بازشو

  ثانیه 22  درجه 90زمان بازشو 

  درصد 80  تناوب کاري

  

  

L2 L1   

765 1165 PROTEKO 
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  هاراهنماي نصب مکانیکی جک

ها طوري ها به درستی کار کنند و طول عمر موتورها و خود مرکز بیشتر شود. بایستی جکدر صورتی که بخواهیم جک

و نقطه انتخاب شود ، آه حداقل فشار به آنها نصب گردند ک اید د مده و حداکثر بهره وري را داشته باشد. براي نصب جک ب

قطه دوم بر روي لنگه درب می باشد،بدین منظور جهت  نقطه اول انتخاب محل نصب جک بر روي چارچوب یا دیوار و ن

، سپس حدود از میها را کامالً بها را کامل بسته و جکها ، دربتنظیم اولیه جک ها را براي جک mm 50کنیم 

پذیر است ). سپس بریم( حرکت جک به صورت دستی با بیرون کشیدن زبانه موتورها امکانرگالژهاي بعدي به داخل می

و پیچگاهتکیه و انتهاي جک وصل ،  راز ها را کامالً با سطح افق تهاي آن را می بندیم. سپس جکها را به داخل شکاف ابتدا 

) کرده و محل تکیه(با اصول محاسبه ها را روي چارچوب و گاهاي توضیح داده شده در جداول زیر مطابقت داشته باشد 

ها از جوش فلز استفاده گاهشود جهت محکم نمودن تکیهتوصیه میکنیم.(خود درب ، معلوم و محکم سازي می

  ).گردد

  هااع جکها ، جهت انوگاهنحوه محاسبه و محل نصب تکیه

  به ترتیب نمایانگر: A  ،B  ،Dهاي ) فاصلهA  .Figدر شکل زیر (

A. گاهفاصله افقی بین مرکز لوالي درب تا مرکز جاي چرخش ابتداي بازو روي تکیه 

 
B. گاهفاصله عمودي بین مرکز لوالي درب تا مرکز جاي چرخش ابتداي بازو روي تکیه 

.Dباشند.نگه دارنده ابتداي بازو میمرکز لوالي درب تا کف پایه   فاصله عمودي 

   فاصله افقی یعنی فاصله در امتداد درب بسته و فاصله عمودي یعنی فاصله در امتداد عمود بر درب بسته)(

   

  

      

  

  

  

  

 

 

  



 Page 8 

 

  ها به مرکزاتصال موتور )1-1(

ه:  ) M1موتور چپ (  الباي قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به اگر موتور را به گون ه طرف چپ باز و با ا زوي جک ب

باشد. این موتور باید روي می 1- 2ها مطابق شکل بندي آن به ترمینالشود که سیم، موتور چپ نامیده می شود این موتور

   شود نصب گردد.اي از درب که ابتدا باز میلنگه

هآاي قرار دهید که براگر موتور را به گونه) :  M2موتور راست (  و بازوي جک به طرف راست  االب مدگی موتور جک رو ب

  باشد.می 1-2ها مطابق شکل بندي آن به ترمینالشود، که سیم، موتور راست نامیده می این موتور باز شود
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  کنترل الکترونیک ) به مرکز ( چشم ) اتصال فتوسل2-1(

ها باز ب، با دیدن مانع بالفاصله در هابدر ه شدنحالت بست ردمد بسته در .  بندي شودمد بسته سیم رمی تواند د فتوسل

  شوند و توقف ندارند.می

  باشد.ولت می12ها الزم به ذکر است ولتاژ تغذیه چشمیتوجه:  

) 1-2مطابق شکل ( ها در مد بسته (برگشت به حالت اولیه):بندي چشمیسیم

    

  

  

 

  

   

  

 

 

 

  

  

 

   توجه: 

 COMو  IR1هاي ترمینال مد بستهدر صورت استفاده نکردن چشمی در 

  را به هم جامپر کنید.

  

  

  

  

  هاکانکتور چشمی

 و  گیرنده تغذیه + چشمی فرستنده                             12+

GND                             چشمی فرستنده و گیرنده –تغذیه 

IR1                               خروجی چشم در مد بسته  
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  طریقه بستن کلید سلکتور به مرکز) 4-1(

  گردد.که در کنار هم هستند مانند شکل زیر نصب   N.Oهاي هاي سلکتور باید به پایهسیم

  ايلنگهباشد و چنانچه بخواهیم از مد تکاي میفقط جهت فرمان در مد دو لنگه 1-4کلید سلکتور شکل توجه:

   بندي نمایید.سیم COMو  PEDد سلکتور کانکتور رو) استفاده کنید باید یک کلی(پیاده 

  

  

  

                                              

  دو لنگه              تک لنگه                                                              1-4شکل 

  طریقه بستن المپ به مرکز )5-1(

 مطابق شکل زیر به کانکتور )220V(یک المپ هاي المپ چشمک زن سیم

   شود.وصل می  LAMP 220V المپ

  1-5شکل 

  ) نصب قفل برقی6-1(

ها استفاده کنید باید توجه داشته باشید ، چنانچه بخواهید از قفل برقی براي درب

شود.قفل برقی از طریق کانکتور اي از درب نصب شود که اول باز میقفل روي لنگه

E.LOCK گیرد ، به قسمت ان میتغذیه و فرمCN روي برد 1-6(مطابق شکل (

  گردد.وصل میمرکز

  )1-6(شکل                               باشد:) می1-6طریقه نصب قفل مطابق شکل (شکل

  

  

   (Lock Pulse Time)تغییر کند و پارامتر Yesبه  (Electro Lock) هاي بایست پارامتربراي استفاده از قفل برقی می

-، درب ابتدا یک فشار معکوس ایجاد می Yesبه  (Electro Lock)تنظیم گردد. الزم به توضیح است که با تغییر پارامتر 

از قفل برقی تغییر پارامترکند تا قفل برقی راحت ه آن در پایان هر بار کارکرد تر باز شود. در صورت استفاده  هاي مربوط ب

دوباره براي مدت زمان مربوط به  1ها، موتور بسته شدن کامل درب ها ووتورها درست بعد از کاهش یافتن سرعت مجک

دهد. در حقیقت این کار جهت ایجاد  فشار نهایی به به کار با سرعت ماکزیمم ادامه می  (Lock Pulse Time) پارامتر

  باشد.برقی میها براي بستن قفلدرب
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SEQ PROGRAMMING

RADIO

Stand By
BETA CONTROL

  ریزي آن:مرکز کنترل و برنامه2بخش

  ات مرکز:) مشخص1-2(

هاي دو لنگه، تک لنگه و قابل نصب روي دربداراي سیستم انکودر و  Control Unit 7006 مرکز کنترل چند کاره

-را بنابر نیاز برنامه هاهاي مدت زمان، قدرت و نحوه عملکرد جکتوان پارامترمی D,C,B,Aباشد. با چهاردکمه ریلی می

کردن موضوعات مختلف منوها  منتفیو  تاییدیا براي  کم کردنو  زیاد کردن به ترتیب جهت Dو  Cو دکمه ریزي نمود. د

-ها را نشان میها و مقادیر پارامترهاي خطا ، پارامترباشد که پیغاممی LCDروند. این مرکز داراي یک نمایشگر به کار می

  دهند.

  ه عملکرد هر کدام:ها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوها ، پارامتر) تعریف منو2-2(

  شود.گزینه داخلی نمایش داده می 5ها ، که با هر بار فشار دادن یکی از : دکمه تعویض کلی منو Aدکمه

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-   

  

ا نشان می                             - 1 دهد و در این حالت مرکز حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز ر

اي فشرده نشود، دستگاه به طور هاي دیگري هم باشید و تا مدتی که هیچ دکمهباشد.اگر در منوفت فرمان میآماده دریا

  اتوماتیک روي این گزینه باز خواهد گشت.

  

  

باشد (جهت  رفتن به زیر منو پس از زیر منو می 21ها داراي منوي اصلی تغییر متغیر 2-                                 

ه با هر بار فشردن دکمه  B دکمه  ) ک م  Bرا فشار دهید  نا  منوي و رسیدن به Aدن دکمه فشر

یش مقدار یا تایید(  Cشود. از دکمه یکی از زیر منوها و مقدار آن نمایش داده    می و از دکمه  YESجهت افزا (D  جهت

  استفاده کنید. (No)کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع 

PARAMETERS

DEFAULT

Stand By
BETA CONTROL

PARAMETERS

PARAMETERS

OPERATION COUNT
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تنظیم 

 کارخانه

ه محدود

 عملکرد
  توضیحات

زیر منوي

PARAMETERS

 

 

21 0 - 99 

) = زمان کار موتور با  M1(  زمان کار کلی موتور یک

     سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته

 )r1  ) .است (n1 (  

M1 Working Time
 

21 0 - 99 

زمان کار موتور با ) =  M2زمان کار کلی موتور دو ( 

     سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته

 )r2 .است (  )n2 (  

M2 Working Time
 

14 8 - 19 
 ) ) در حین سرعت اولیه موتور را  M1توان موتور یک 

  کند.تعیین می
M1 Torque

 

14 8 - 19 
ن سرعت اولیه موتور را ) در حی M2(  دوتوان موتور 

  کند.تعیین می
M2 Torque

 

M DEC Torque  کند.توان موتورها در حین سرعت آهسته را تعیین می 19 - 10 19
 

7 0 – ( n1-2 ) 
) را تعیین  M1مدت زمان سرعت آهسته موتور یک ( 

  ) r1(  کند.می
M 1 DEC Time

 

7 0 – ( n2-2 ) 
) را تعیین  M2مدت زمان سرعت آهسته موتور دو ( 

  ) r2(  کند.می
M 2 DEC Time

 

3 0 – n2 
 هنگام اختالف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو

  ها )( بسته شدن درب.هابسته شدن جک
M Closing Delay

 

3 0 – ( n1-r1 ) 
ی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو   هنگاماختالف زمان

  ها )( باز شدن درب.هاباز شدن شدن جک
M Opening Delay

 

7 0 – ( n1-r1 ) 
  زمان الزم جهت باز شدن یک لنگه درب مخصوص عابررو

 باشد.می 
Pedestrian Time

 

40 0 – 99 

ها قبل از بسته شدن زمان الزم جهت باز ماندن درب

- اتوماتیک، زمانی که مرکز در مد تمام اتوماتیک برنامه

 ریزي شده باشد.

Auto Close Delay
 

14 0 – ( n1-r1 ) 
بعد از عبور از جلوي چشمی ، با گذشت زمان تعیین 

  ها سریع بسته خواهند شد.شده درب
Fast Close Delay

 

No Yes / No 

باشند  Stopبودن اگر دربها در حالت  Yesصورت در 

دقیقه دربها بسته خواهند شد و در  40بعد از گذشت 

اند، به حالت مواقعی که دربها به طور اتفاقی باز شده

  بسته بر خواهند گشت.
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No Yes / No 

بودن : در زمان بسته شدن اتوماتیک با  Yesدر صورت 

  کند.سیگنال ریموت درب توقف می ارسال

ه شدن اتوماتیک با  NOدر صورت  بودن: در زمان بست

- ها شروع به بسته شدن میارسال سیگنال ریموت درب

  کند.

Moving Mode
 

Yes Yes / No 

بودن :هنگام عملکرد موتورها چراغ  Yesدر صورت 

  زن از طرف برد کنترل چشمک میزند. چشمک

بودن: هنگام عملکرد موتورها یک برق  NOصورت  در

220V  شود.زن ارسال میراغ چشمکچبه  

Blinking
 

No Yes / No 

ه قفل الکترونیکی است و در زمان استفاده از  مربوط ب

ا پالس قفل  شود.تنظیم می Yesبه صورت قفل برقی  ت

  برقی فعال شود.

Electro Lock
 

0 

0 = 0.5 sec 
0 = 0.5 sec 
2 = 1.5 sec 

 

زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتورهاست که 

شود که خوب ) وارد می M1به درب حاوي قفل برقی ( 

  درب بسته شود.

Lock Pulse Time
 

Yes Yes / No 
اندازي یک موتور وقتی از مرکز کنترل بخواهید جهت راه

  تنظیم شود. Yesنمائید باید به صورت  استفاده
Only One Motor

 

Yes Yes / No 

توان کن ریلی میباز ر صورت استفاده از موتور دربد

( ابتدا باید پارامتر  ورودي لیمیت سوئیچ را فعال کرد. 

Only One Motor  به(Yes .تبدیل شود  

Sliding Gate
 

10 0 – 30 

ان تحت فشار قرار گرفتن دربها هنگام برخورد با ت زممد

  کند.را تنظیم میو فعال شدن انکودر مانع 

در غیر فعالانکو = 0 , 10 = 1Sec , 30 = 3Sec 
 

35% 20% - 60% 

انکودر و تشخیص مانع با سیستم براي کالیبره کردن 

براي جکهاي مدل داد. مقدار آن را تغییر توان برخورد می

Leader 4 براي کالیبره گردیده است.  %35 با مقدار

توان مقدار مناسب درست عمل کردن سیستم انکودر می

توان بدست آورد. براي انواع موتورها را  به طور مثال اگر 

تعیین شده باشد درصد ) 19موتورها حد ماکزیمم (

 باشدتعیین شده  10توان موتورها و اگر   %20رهبکالی

  مناسب است. %50درصد کالیبره 

 

No Yes / No 

ی باقی می ماند که همه تغییرات در حافظه برد تا زمان

برق سیستم قطع نشود، جهت ذخیره تغییرات انجام شده 

را فشار دهید تا رله فالشر  Cدکمه  Saveروي پارامتر 

برق در  قطع شدن دو بار چشمک بزند و تغییرات شما با

  حافظه ذخیره بماند.

Save
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One Motor

M 1

SEQ PROGRAMMING

،هاي بتا استفاده میو پاك کردن ریموت جهت تنظیم و شناسایی                           منوي -3 اگر مرکز با  شود 

کد  Dیا  Cد. و اگر با دکمه شوبراي عابر رویی تنظیم می Bبراي دو لنگه و دکمه  Aکد دهی شود، دکمه    Bیا Aدکمه 

و رسیدن به منوي                            Aبراي عابر رویی است.با چند بار فشار دادن دکمه  Dبراي دو لنگه و  Cدهی شود ، دکمه 

  را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. B، دکمه 

    زیر منو:

Learn New Remote

  

دید ، کلید ریموت را فشار داده و نگه دارید.شماره ریموت در براي اضافه کردن ریموت ج

را فشار  Cشود ، براي ذخیره کردن ریموت دکمه نشان داده می LCDحافظه بر روي 

  دهید.

Ease All Remotes

  را فشار دهید. Cدکمه ها بر روي این گزینه ، براي پاك کردن کل ریموت 

Erase Remote
One By One  

  شود.ها بر روي این گزینه ، به دو روش زیر انجام میپاك کردن تک تک ریموت

دکمه ریموتی که قبالً به مرکز کد دهی شده است را فشار داده و نگه دارید،  )1

ز حافظه پاك می Cشود ، با فشار دکمه شماره ریموت نشان داده می - ریموت ا

 شود.

مورد نظر را انتخاب کرده و و سپس  شماره ریموت Dبا فشار دادن مکرر دکمه  )2

  را فشار دهید ، تا ریموت مورد نظر از حافظه پاك شود. Cدکمه 

  

و رسیدن به منوي                                A: با چند بار فشار دادن دکمه  منوي                             -4

  ر کارخانه اي در جدول مربوط به پارامترها نشان داده شده است)را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید. (مقادی  Bدکمه 

  

  زیر منوي

DEFAULT

  

ه جکمقادیر کارخانه هاي بازشونده بازویی و را داخل حافظه بارگذاري اي مربوط ب

 کند.می

  

به صورت ترتیبی و با نگاه کردن به نحوه  هاریزي جک یا جکاین منو جهت برنامه:  منوي                             -5

  رود به ترتیب زیر است :کارکرد آنها به کار می

 ریزي درب تک موتوره :براي برنامه - 

را چند بار فشار دهید تا                             A. دکمه  a  نشان داده شود.

تا                                B. دکمه  b  نشان داده شود. را فشار دهید 

c  یک پالس .Start  ) ه مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک و ) شروع به کار می M1با ریموت یا تحریک دستی ب کند 

نمایشگر                                   کند.را نشان داده و درب شروع به باز شدن می

RADIO

RADIO

DEFAULTDEFAULT

SEQ PROGRAMMING
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M 1 Deceleration

Two Motor

Stay Open

M 1 Deceleration

M 2 Deceleration

d  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  90. وقتی که دربStart  دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، درب با سرعت

                              آهسته حرکت کرده و نمایشگر   دهند.را نشان می

e  ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4. بعد از آنکه درب کامال باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن درب

توماتیک درب می ه محاسبه زمان بسته شدن ا - شروع ب  نشان دادن کامل شده و نمایشگرها با

  کند.

f  بعد از مدت زمان مورد نظر پالس .Start  چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته شدن اتوماتیک

  کند.متوقف شده و درب شروع به بسته شدن می

g   درب ، ی . زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد  قطه شروع قرار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمان در ن

  گردد.میریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامه

 

 ریزي درب دو موتوره :براي برنامه- 

ا                              A. دکمه  a  ن داده شود.نشا را چند بار فشار دهید ت

ا                                 B. دکمه  b  نشان داده شود. را فشار دهید ت

c  یک پالس .Start  ) ه مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک و ) شروع به کار می M1با ریموت یا تحریک دستی ب کند 

نمایشگر                                 کند.به باز شدن می را نشان داده و لنگه اول شروع

d  درصد راه خود را طی کرد ، پالس  90. وقتی که لنگه اول دربStart  لنگه اول با ، دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید 

سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر                           دهند.را نشان می

e  ، صبر کرده و پالس  ثانیه 5تا  4. بعد از آنکه لنگه اول کامال باز شدStart  سوم را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن

کند و نمایشگر                                 لنگه اول کامل شده و لنگه دوم بالفاصله شروع به کار می  دهد. را نشان می

f  ، ثانیه صبر کرده و پالس  5تا  4. بعد از آنکه لنگه دوم کامال باز شدStart  را به مرکز اعمال کنید ، باز شدن چهارم

پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید ، محاسبه زمان بسته  Startلنگه دوم کامل شده و بعد از مدت زمان مورد نظر پالس 

  کند.شدن اتوماتیک متوقف شده و درب شروع به بسته شدن می

g  قطه شروع ق ، درب در ن ی . زمانی که سیکل بستن اتوماتیک تکمیل شد  رار گرفته و مرکز کنترل تمام پارامترهاي زمان

  گردد.میریزي ترتیبی خارج و به حالت کار عادي بر عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوي برنامه

  منوي و رسیدن به  Aدکمه فشار دادن چند بار با                            :منوي -6

. عدد نشان داده نشان داده شوددرب بازکن عملکرد کامل دفعات تعداد  تاشوید  را فشار دهید تا وارد زیر منو  Bدکمه

  رد.مورد بازرسی و سرویس قرار گی تواندمی سیستم ،تعداد مشخصی کارکرد با .قابل پاك شدن نیستشده 

  

  

  

  

  

  

SEQ PROGRAMMING

M 1 Deceleration

OPERATION COUNTOPERATION COUNT
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 هاي تست خودکار و خطاي مرکز) پیغام 3-2( 

ها طوري قرار وجود دارد یا چشم در مد بسته شدن مانعی بین دید دو چشم متصل شده

  اند که قادر به دیدن همدیگر نیستند.گرفته

 مد معمولی براي عملکرد مرکز کنترل و فشرده شدن ریموت کنترل
 

 

 باشند.ها در حالت باز شدن میدرب
 

 باشند.ها در حالت بسته شدن میدرب
 

 مرکز کنترل در حال سپري کردن زمان بسته شدن اتوماتیک است.
 

  


