
 

 

 آمىزش نصة درب اتىماتیک تازویی تتا یىروماتیک

،ایي تخؼ اص (Euromatic Beta Automatic Door Arm)اهْصػ ًصة دسب اتْهاتیک تاصّیی تتا یْسّهاتیک

اعت تا تذاًذ دعتگاُی  درب اتىماتیک تازویی آهْصؽِا فمظ تشای آؽٌایی ُوکاساى ّ هصشف کٌٌذٍ ػضیض تا ایي ًْع عیغتن

درب  سا کَ لصذ اعتفادٍ اص آى سا داسد ّ یا اص آى اعتفادٍ هیکٌذ داسای چَ لغوتِایی اعت ّ چگًَْ کاس هیکٌذ ّ دس تخؼ اص

َ خصْصیاتی اعت ّ جَ ّظیفَ ای سا اًجام هیذُذ ّ دس هجوْع ایي دعتگاٍ داسای چ اتىماتیک تازویی تتا یىروماتیک

 .چگًَْ تایذ اص آى اعتفادٍ کشد

 معرفی تلىک ترمینالهای مدار درب اتىماتیک تازویی تتا یىروماتیک 

جِت تحشیکات دعتی ّ ّسّدی گیشًذٍ ُای خاسجی اعت تَ ایي هؼٌا کَ اگش تخْاُین اص دعتگاٍ  CON1 تلْک تشهیٌال

 .تلْک تشهیٌال جِت تغزیَ تشق ّ سلَ فشهاى اعتفادٍ کٌین سعیْس سیوْت جاًثی اعتفادٍ کٌین هیتْاًین اص ایي

تازویی تتا  درب اتىماتیک ایي لغوت تشای ّسّدی چؾویِا اعت تشای ساٍ اًذاصی چؾویِای CON2 تلْک تشهیٌال

غزیَ چؾوی سا اص تشهیٌال هٌفی ّ هثثت گشفتَ ّ اص ایي تلْک تشهیٌال اعتفادٍ هیکٌین تَ ایي صْست کَ تشق ت یىروماتیک

 . ّصل هیکٌین GND ّ IR فشهاى سلَ چؾوی سا تَ تشهیٌال

سیستم درب اتىماتیک  کَ اص تشهیٌالِا دس صْستی اعتفادٍ هیؾْد کَ تخْاُین اص لیویت عْییچ دس CON3 تلْک تشهیٌال

ّ  COM سایغَ سؽتَ عین اعت کَ یکی اص آًِا عین هؾتشک یایْسّهاتیک اعتفادٍ کٌین . عیغتک لیویت عْییچ دا تازویی تتا

 . هتصل هؾْد close ّ عین تغتَ تَ تشهیٌال open دّ سؽتَ دیگش عیوِای تاص ّ تغتَ هیثاؽذ کَ عین تاص تَ تشهیٌال

وا تَ هشتْط تَ اتصال لفل تشلی هیثاؽذ کَ پظ اص ًصة لفل تشلی عیوِای هشتْط تَ آى سا هغتمی CON4 تلْک تشهیٌال

 COM اعت کَ داسای عَ تشهیٌال هیثاؽذ 1هشتْط تَ خشّجی هْتْس  CON5 ایي تشهیٌال هتصل هیکٌین . تلْک تشهیٌال

ّ open ّ close َک com  َسیم مشترک تازوی درب اتىماتیک هشتْط ت ّ open ّ هشتْط تَ کْسط تاص ؽذى close 

 . اعت کَ تَ آى ّصل هیکٌین ماتیکدرب اتىماتیک تتا یىرو هشتْط تَ کْسط تغتَ ؽذى تاصّی

سا تَ آى  تازوی درب اتىماتیک اعت کَ ُواًٌذ تلْک تشهیٌال لثلی 2هشتْط تَ خشّجی هْتْس  CON6 تلْک تشهیٌال

 . هتصل کٌین  open ّ close هتصل هیکٌین الثتَ دس ُش دّ تلْک تشهیٌال تایذ عیوِای خاصى سا تَ تشهیٌال

ّلت تؼثیَ ؽذٍ  222تشای خشّجی الهپ فالؽش  درب اتىماتیک تازویی تتا یىروماتیک ذاسدس ایي ه CON7 تلْک تشهیٌال

 . اعت کَ عیوِای هشتْط تَ فالؽش سا تَ ایي لغوت ّصل هیکٌین

تَ  مدار درب اتىماتیک ّلت سا اص 222ّلت تشاًظ اعت کَ تشق  222جِت ّسّدی تشق  TR Input تلْک تشهیٌال

ّلت خشّجی تشاًظ اعت کَ دس ّالغ تشق تغزیَ  12هشتْط تَ تشق  TR out . تلْک تشهیٌالّسّدی تشاًظ اًتمال هیذُذ 

 .سا تاهیي هیکٌذ تازویی تتا یىروماتیک مدار درب اتىماتیک فشهاى

 F2 جشیاى هذاس سا تاهیي ّ هحافظت هیکٌذ . الواى A 6ّلت ّسّدی هذاس اعت کَ تا فیْص 222فیْص تشق اصلی  F1 الواى

 . آهپش جشیاى هْسد ًیاص هْتْس سا تاهیي ّ هْتْس سا دس تشاتش اضافَ جشیاى هحافظت هیکٌذ 3تا جشیاى  2 فیْص هْتْس

سا دس تشاتش اضافَ جشیاى هحافظت  1آهپش جشیاى هْسد ًیاص هْتْس سا تاهیي ّ هْتْس  3تا جشیاى  1فیْص هْتْس  F3 الواى

 .ؽذ مدار درب اتىماتیک آى هیتْاى ّاسد هٌْی اصلی دکوَ اًتخاب هٌْی اصلی اعت کَ تْعظ A هیکٌذ . الواى

دکوَ اًتخاب صیش هٌُْای اصلی اعت تا ایي کلیذ هیتْاى دس ُش لغوت اص هٌْی اصلی ّاسد ُشهٌْ ؽذ ّ صیش هٌْی  B الواى

 . دکوَ ای تشای افضایؼ یا تاییذ پاساهتشُا هیثاؽذ C هشتْط سا اًتخاب ًوْد . الواى

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir88f-vszmAhXLGewKHRoaBOEQFjAKegQIARAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.beta.ir%2Fen%2F&usg=AOvVaw28gx8Y1FfE24eaREBY4mJo
http://sayebandoor.com/portfolio-items/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c/
http://sayebandoor.com/


 

 

مدار درب اتىماتیک  کاُؼ ّ هٌفی کشدى پاساهتشُا هیثاؽذ . پظ اص ایٌکَ ایي هٌُْا ّ الواًِایدکوَ ای تشای  D الواى

درب اتىماتیک  تتا یْسّهاتیک سا ؽٌاختین تا هؾخصات فٌی ایي دعتگاٍ آؽٌا هیؾْین . ّلتاژ کاسی هذاس ّ تاصُّای تازویی

 . ُشتض اعت 02ّلت  220 تازویی تتا یىروماتیک

ّات ّ خاصى هْسد ًیاص تشای ایي دعتگاٍ  282آهپش هیشعذ . تْاى هصشفی  2ذاس ّ هتؼلمات تَ حذّد جشیاى هصشفی کل ه

دسجَ عاًتی گشاد اعت ایي دعتگاٍ داسای  102هیکشّفاساد اعت . حذ هحافظت دهایی ایي هذاس ّ دعتگاٍ  12خاصى 

 . اتْهاتیک تتا تاؽذتْدٍ کَ خْد هیتْاًذ تضویي کیفیت هذاس ّ تاصُّای دسب  IP 54 اعتاًذاسد

ًیْتي هتش هیثاؽذ . حذاکثش طْلی کَ ُش تاصّ هیتْاًذ اص جای  2822ًیْتي ّ عشػت چشخؾی هْتْس 2822حذاکثش کؾؼ 

کیلْ  322حذّد  جک تازویی درب اتىماتیک تتا یىروماتیک هتش اعت ّ حذاکثش ّصى لاتل تحول تشای 0..2خْد تکاى دُذ 

 . دسجَ اعت 112تشای ایي تاصّ  گشم اعت . هاکضیون صاّیَ تاصؽْ

دس صْستی کَ تخْاُین جکِا تذسعتی کاس کٌٌذ ّ طْل ػوش هْتْسُا ّ خْد هشکض تیؾتش ؽْد تایغتی جکِا طْسی ًصة 

 . ؽْد کَ حذالل فؾاس تَ تاصُّا ّاسد گشدد

 ترنامه ریسی مرکس کنترل و مدار درب اتىماتیک تازویی تتا یىروماتیک ته شرح زیر است

 گضیٌَ صیش ًوایؼ دادٍ هیؾْد 6یکی اص  A دى ُش تاس دکوَتا فؾش

 Standby beta control 

 Parameters 

 Radio 

 Default 

 Seq programming 

 Operation count 

یافت فشهاى هیثاؽذ . حالت اّل کاسکشد هؼوْلی ّتذّى ػیة ّ ًمص دعتگاٍ سا ًؾاى هیذُذ ّ دس ایي حالت دعتگاٍ آهادٍ دس

هیتْاًین تَ  B صیش هٌْ هیثاؽذ صهاًی کَ سّی ایي گضیٌَ لشاس داسین تا فؾشدى دکوَ 21دس حالت دّم هٌْی اصلی داسای 

جِت کاُؼ اػذاد اعتفادٍ هیکٌین .  D جِت افضایؼ ّ اص دکوَ C صیش هٌُْای ایي تخؼ دعتشعی داؽتَ تاؽین ّ اص دکوَ

 m2 دس 2لاتل دعتشط ّ تٌظین اعت ّ صهاى کاس هْتْس   m1 working time  هٌْی دس صیش 1صهاى کاس هْتْس 

working time  هیؾْد تٌظین کشد . 

 . لاتل تٌظین خْاُذ تْد  m2 torque دس 2ّ تْاى هْتْس   m1 torque دس صیش هٌْی 1ّ ُوچٌیي تْاى هْتْس 

ّ صهاى حشکت آُغتَ  m1 DEC time تا صیش هٌْیm1 درب اتىماتیک تتا یىروماتیک هذت صهاى حشکت آُغتَ تاصّی

 m2 DEC time تا صیش هٌْی m2 دس تاصّی دسب اتْهاتیک تتا یْسّهاتیک

ّ اختالف صهاًی  m closing delay تٌظین هیؾْد .اختالف صهاًی تیي لٌگَ اّل ّدّم دس هغیش تغتَ ؽذى تْعظ صیش هٌْی

 . هیتْاًین تٌظین کٌین m opening delay تیي تاص ؽذى لٌگَ دّم ّ اّل دس هغیش تاص ؽذى تْعظ صیش هٌْی

 aut0 close delay تغتَ ؽذى یا ُواى تغتَ ؽذى خْدکاس دس گضیٌَ درب در حالت اتىماتیک صهاى الصم جِت تاص هاًذى

تشای فؾاس  lock pulse time سا فؼال کٌیذ گضیٌَ electro lock هیثاؽذ . دس صْست اعتفادٍ اص لفل تشلی هیتْاًیذ گضیٌَ

تنظیمات مىتىر درب صهیتْاى دس ایٌجا آى سا تٌظین ًْد .پظ ا  اعت کَ جک تازویی درب اتىماتیک هضاػف ّ ضشتَ ًِایی

 . تواهی تشًاهَ ُا سا رخیشٍ کشد C ّ تا فؾشدى دکوَ save هیتْاًیذ دس گضیٌَ  اتىماتیک



 

 

ایي تشًاهَ ُای کاتشدی دس ایي فشصت اسائَ ؽذ اگشتَ هْسد دیگشی ُن دس طْل صهاى ًصة تشخْسد کشدیذ ّ ًیاص تَ 

 . ها تا ها دس تواط تاؽیذساٌُوایی تیؾتش تْد هیتْاًیذ اص طشتك کاًالِای استثاطی 

 

 


