راهنمای نصب
WING NK / SNK

مشخصات فنی اپراتور در جدول زیر ارائه شده است.
ولتاژ تغذیه (ورودی به مرکز کنترل)

 230ولت –  50هرتز

ولتاژ تجهیزات الکترونیکی جانبی

 24ولت

فیوز منبع تغذیه

دو عدد فیوز  3.15آمپر خود برگشت (تاخیری)

فیوز محافظ تجهیزات جانبی

یک عدد فیوز  1آمپر

دمای کارکرد

 -20تا +70

باتری اضطراری

دو عدد باتری  12ولت 2 -آمپر ساعت.

کیت شارژر باتری

قرار داده شده در مرکز کنترل اصلی

عیب یابی خودکار

اعالن از طریق بوق هشدار

پورت ارتباطی

سریال – RS232

تنظیم سرعت باز شدن

 11تا ( 75سانتی متر بر ثانیه) – تک لنگه
 22تا ( 150سانتی متر بر ثانیه) – دو لنگه

تنظیم سرعت بسته شدن

 دیپ سوییچ در حالت :%50
 11تا ( 50سانتی متر بر ثانیه) – تک لنگه
 22تا ( 100سانتی متر بر ثانیه) – دو لنگه
 دیپ سوییچ در حالت :%100
 11تا ( 75سانتی متر بر ثانیه) – تک لنگه
 22تا ( 150سانتی متر بر ثانیه) – دو لنگه

سرعت آرام بند

خود تنظیم – ( 6سانتی متر بر ثانیه)

سیستم ضد برخورد

حساسیت قابل تنظیم

بخش های اصلی اپراتور در شکل زیر نشان داده شده است.

محل قرارگیری موتور و هرزگرد و فاصله آنها از دو انتهای شاسی در شکل زیر نشان داده شده است:
الف .برای دو لت متحرک و تک لت متحرک راست بازشو
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ب .برای تک لت متحرک چپ باز شو

در اشکال فوق مقادیر  Lو  Aو  Bبه ترتیب طول شاسی و فاصله هرزگزد از لبه سمت چپ و فاصبه مرکز موتور از لبه سمت راست می
باشد .اندازه  Aو  Bوابسته به طول شاسی می باشد .جدول زیر مقادیر آنها را متناسب با طول شاسی نشان میدهد.
( Lمیلیمتر)

( Aمیلی متر)

( Bمیلیمتر)

1800

275

300

2000

325

350

2400

425

450

2500

450

475

2800

525

550

3000

575

600

3200

625

650

3600

725

750

4000

825

850

4400

925

950

4800

1025

1050

5400

1175

1200

نحوه اتصال ترانس به مرکز کنترل در شکل زیر نشانن داده شده است.
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اتصال باتری به مرکز کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

اتصال موتور به مرکز کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.
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جدول زیر ترتیب اتصال سیم های کلید سلکتور را به مرکز کنترل شرح داده است.
رنگ سیم

سوکت اتصال

قرمز

1

سبز

2

سفید

3

صورتی

4

خاکستری

5

آبی روشن

6

قهوه ای

7

زرد

8

نمای کلی مرکز کنترل در شکل زیر نشان داده شده است و ورودی و خروجی های آن توضیح داده شده است.
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جدول معرفی سوکت های مرکز کنترل :NK
عملکرد

عملکرد

نام سوکت
K1

سوکت اتصال باتری اضطراری

نام سوکت
F 1A

فیوز تجهیزات  24ولت

K2

سوکت اتصال منبع تغذیه

Pi-8

تریمرهای قابل تنظیم

K3

سوکت اتصال تجهیزات الکترونیکی

DP1

دیپ سوییچ های برنامه ریزی

J3

بدون استفاده

DP2

مربوط به تنظیمات کارخانه

J4

سوکت اتصال صفحه کلید چند حالته

SW1

کلید ریست

J6

سوکت اتصال موتور و انکودر

SW2

کلید رادار

J7

سوکت اتصال کلید سلکتور

JP1

جامپر غیرفعال سازی بوق هشدار

J8

اتصال ورودی /خروجی (آپشنال)

DL2

 LEDسبز رنگ مربوط به برق تغذیه

J9

سوکت اتصال قفل برقی

DL9

 LEDنشاندهنده فعال بودن قفل برقی

J10

سوکت تغذیه  24ولت برای رسیور

LED

 LEDنشان دهنده وضعیت سیستم

رادار  :1رادار داخلی
رادار  :2رادار خارجی
دکمه  :RESETبرای راه اندازی مجدد دستگاه
دکمه  :RADARبرای صدور فرمان حرکت
شرح اتصاالت و سیم کشی:
سیم  +24ولت تغذیه رادارها را به سوکت شماره  22و یا  20وصل نمایید.
سیم  -24ولت تغذیه رادارها را به سوکت شماره  21و یا  19متصل کنید..
رله فرمان رادار داخلی را به شماره های  17و  19متصل کنید
رله فرمان رادار خارجی را به شماره های  15و  19متصل کنید.
درصورت استفاده از فتوسل ،سیم تغذیه  +24آن را به سوکت  20و تغذیه  -24را به سوکت  19وصل کنید.
رله فرمان فتوسل را به سکوت  14و  19متصل کنید.
در صورت استفاده از رسیور خارجی سیم های رله رسیور ( N.O.و  )COMرا به سوکت شماره  10و  12متصل کنید.
تغذیه رسیور را از خروجی  +24ولت (سوکت  )20و  -24ولت (سوکت  )21تامین کنید.
جامپرها:
سوکت شماره  13و  18را به  21جامپر کنید( .در صورت عدم استفاده از دکمه فرمان برای استاپ و خروج اضطراری)
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درصورتی که سیم کشی به درستی انجام شده باشد LED ،های  EMRو  FOTOو  STOPروشن می باشند( .مطابق شکل زیر)
در صورت عبور جسم از جلوی هریک از رادارها LED ،مربوط به آن روشن خواهد شد RAD1( .برای رادار داخلی و  RAD2برای رادار
خارجی) – مطابق کل زیر.
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توجه :از تغییر وضعیت در دیپ سوییچهای 4گانه خودداری نمایید.

شرح عملکرد دیپ سوییچ های  12گانه:
وضعیت

شماره دیپ سوییچ
خاموش (پایین)

روشن (باال)

 .1نیمه بازشو

ثابت -به اندازه ای که به کمک تریمر
شماره  6تعیین شده است باز می شود

تطبیق پذیر -متناسب با میزان تردد عرض
بازشو تغییر می کند.

 .2بازشدن درب با نیروی دست

آزاد -موتور مقاومت نکرده و درب باز
می شود

قفل -موتور مقامت کرده و درب بسته
باقی می ماند.

 .3وضعیت رییس و پیرو (برای دو درب مجزا)

فعال

غیرفعال

 .4سرعت بسته شدن

به اندازه  %75سرعت باز شدن

مساوی با سرعت باز شدن

 .5نوع رله فتوسل (چشم ایمنی)

N.O.

N.C.

 .6عملکرد با باتری اضطراری درصورت قطع
برق

فعال -اپراتور درصورت قطع برق به
عملکرد خود ادامه می دهد

غیرفعال -درصورت قطع برق درب در
وضعیت تعیین شده به کمک دیپ سوییچ
 7قرار می گیرد.

 .7آخرین عملکرد اپراتور در صورت قطع برق

درب ها بسته

درب ها باز

 .8فعال سازی قفل پس از هر بار حرکت درب

غیرفعال -تنها درصورتی که با کلید
سلکتور حالت قفل انتخاب شود قفل
فعال می گردد.

فعال -با هربار بسته شدن درب ،قفل برقی
فعال می شود.

 .9عملکرد درب در حالت اضطراری

درب ها بسته شوند

درب ها باز شوند.

 .10عملکرد قفل درصورت قطع برق

غیرفعال -آزادکردن درب ها

فعال – قفل کردن درب ها

 .11عملکرد فرمان استاپ در هنگا قطع برق

غیرفعال -دکمه استاپ عمل نمی کند

فعال -دکمه استاپ عمل می کند.

 .12بدون استفاده

---

---

تنظیمات پیش فرض دیپ سوییچ ها (تنظیمات کارخانه) به شرح زیر می باشد.
شماره دیپ سوییچ

وضعیت پیش فرض

شماره دیپ سوییچ

وضعیت پیش فرض

1

OFF

7

ON

2

OFF

8

OFF

3

ON

9

ON

4

ON

10

OFF

5

ON

11

ON

6

OFF

12

OFF
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شرح عملکرد تریمرها در ادامه بیان شده است.
مقدار

شماره تریمر

عملکرد

P1
RIT.BN

اختالف زمانی بین صدور فرمان قفل با کلید سلکتور و فعال شدن
قفل درب

P2
V.AVV.

افزایش و کاهش میزان سرعت آرامبند( .درصدی از میزان پیش
فرض)

P3
F.SPI.

تنظیم قدرت موتور

P4
T.SOS

مدت زمان باز ماندن درب در هر حرکت

P5
V.AP.

سرعت بازشدن درب

P6
%AP.P.

اندازه بازشدن درب در حالت نیمه بازشو – (درصدی از کل بازه
حرکت)

P7
X.XX.
P8
X.XX.

بدون استفاده

---

بدون استفاده

---

راه اندازی دستگاه:
ابتدا سیم کشی تمای تجهیزات را مطابق آنچه در این راهنما بیان شده است انجام دهید .سپس برق ورودی منبع تغذیه را وصل کنید و
بعد از آن باتری های اضطراری را در صورت وجود متصل کنید LED .های روی مرکز کنترل را بررسی کنید تا از صحیح بودن سیم کشی
اطمینان حاصل نمایید.
با اتصال برق به مرکز کنترل عملیات راه اندازی به صورت خودکار انجام خواهد شد و طی آن مرکز کنترل پارامترهایی مانند وزن لت ها
بازه حرکتی آنها و سرعت حرکت را تشخیص می دهد .پس از اتمام فرآیند راه اندازی درب بسته شده و آماده استفاده می باشد.

درصوررتی که به هر دلیل فرآیند راه اندازی به صورت کامل انجام نشود می توانید با زدن دکمه  RESETاین عملیات را مجددا اجرا
نمایید.
با فشردن دکمه  RADARبر روی مرکز کنترل می توان به درب ها فرمان حرکت داد و وضعیت لت ها را هنگام حرکت بررسی نمود.
فشردن این دکمه معادل عبور جسم از جلوی رادارها می باشد .با فشار دادن دکمه  LED ،RADARهای مربوط به رادار  1و  2همزمان
روشن می شوند.
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سیستم اعالم خطا:
درصورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه ،مرکز کنترل بروز خطا را از طریق صدای بوق به همراه روشن و خاموش شدن  DL1 LEDاعالم
می نماید .مطابق جدول زیر ،برحسب تعداد صدای بوق ،نوع خطا مشخص می شود.
تعداد بوق -تکرار

نوع خطا

با فاصله  1ثانیه

راه حل

بدون بوق

بدون خطا

یک بوق

فرآیند راه اندازی در حال انجام می باشد.

چهار بوق

اتصال کوتاه در یکی از تجهیزات  24ولت.

سیم کشی تجهیزات چک شود

پنج بوق

خطا در عملکرد انکودر موتور.

سیم بندی موتور به مرکز کنترل چک شود.

تعداد بوق – تکرار

نوع خطا

با فاصله  5ثانیه

راه حل

بدون بوق

بدون خطا

یک بوق

فرآیند راه اندازی به درستی انجام نشده است.

اتصاالت موتور و باتری و قفل را بررسی نموده و
دکمه  RESETرا فشار دهید.

دو بوق

برق تغذیه قطع بوده و دستگاه با باتری کار می کند.

برق ورودی را چک کنید

سه بوق

برق تغذیه وصل است اما شارژ باتری کم می باشد.

سوکت اتصال باتری و سیم کشی آن به مرکز
کنترل را بررسی کنید.

چهار بوق

برق تغذیه وصل است اما شارژ باتری بسیار کم می
باشد (در آستانه خاموش شدن).

سوکت اتصال باتری و سیم کشی آن به مرکز
کنترل را بررسی کنید.

پنج بوق

شارژ باتری کم می باشد و برق تغذیه قطع است.

سیم کشی مسیر برق ورودی را بررسی کنید.

شش بوق

شارژ باتری تمام شده است.

سیم کشی برق ورودی چک شود و در صورت
برطرف نشدن مشکل ،باتری تعویض گردد.

هفت بوق

قفل برقی به درستی لت ها را قفل نکرده است.

سیم کشی قفل به مرکز کنترل بررسی شود
همچنین محل قرار گیری اهرم قفل نسبت به لت
های متحرک بررسی شود .درصورت برطرف نشدن
مشکل قفل تعویض شود.
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