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 دفترچه راهنمای استفاده از مدار فرمان یوزیتا

   :معرفی محصول
 کمال تشکر را دارد.   ACهای پارکینگی مجموعه یوزیتا از حسن سلیقه شما جهت انتخاب مدار فرمان جک

  درآمدهنگارش    به  AC های  جهت معرفی و نحوه استفاده از محصول مدار فرمان جک   ،نوشتار پیش روی شما
های مشتری سه زبررسی نیابررسی سایر محصوالت موجود در بازار، استفاده از تجارب نصابان مجرب و  است.  

 . اندبودهمؤلفه مهم در توسعه این محصول 

 فرمایید.   مطالعه   با دقت راهنما را    دفترچه   ریزی واحد کنترل، این و برنامه   از نصب   لطفًا قبل 

 ی خودکارساز و    در نصب  تخصص  یدارا  باشد کهمی  استفاده افراد متخصص  راهنما صرفًا جهت  دفترچه  این ❖
 باشند. 

 باشد. نمی کنندهمصرف مربوط به دفترچه  محتویات این ❖

 پذیرد. میصورت  افراد متخصص صرفًا توسط یریزی و خدمات نگهدار برنامههرگونه  ❖

نوع مشکل ❖ بروز هر  در صورت  یوزیتا  انیبا خدمات مشتر   نصب  هنگامدر    یلطفًا  درگاه  شرکت     از طریق 
 www.uzita.ir دییفرما تماس حاصل . 

 

http://www.uzita.ir/
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 مشخصات فنی : 
 مشخصات فنی مدار فرمان در جدول زیر آمده است.  ❖

 تعریف  پارامتر 
 VAC -220 Hz٥٠ ورودی تغذیه 

 ٢×W٧٠٠ موتورها حداکثر ظرفیت
 - ٢٠  + ~C٦٠° حرارت کار درجه

 A10 فیوز حفاظتی 
 عدد  2 تعداد فتوسل ورودی

  100VAC(100W) خروجی فالشر 
 12VDC(0.5A) تغذیه خروجی 

ش  یک نمایریزی را آسان ساخته، بلکه  تنها برنامهباشد که نهمیی  شگر چهاررقمیک نمایمجهز به  این برد   ❖
  ی منطق   یو اجرا  یل ساختار منو، جدول کار ین، به دلیدهد. عالوه بر ارا نشان می  یت ورودیدار از وضعیپا

 شود. م مییتنظ ی راحتآن به
های تک لنگه و دو لنگه را کنترل  سیستم  توانید یوزیتا می  220V-ACپارکینگی  با استفاده از مدار فرمان جک    ❖

 کنید.  
ریموت و تنها با  نیاز به  توان بدون  نصاب میاست و  کاماًل خودکار  در این محصول  (  AutoSetتنظیمات ) ❖

 فشردن یک کلید تنظیمات را انجام دهد. 

 :هاتیقابل
 :هاموتیر بخش  ❖

 433Mhzکانال با فرکانس    4  ،ریموت کد لرن 90امکان تعریف   •
 زمان هم  صورتبه هاموتیر امکان حذف تک ریموت و نیز همه  •
 امکان اختصاص شماره به ریموت ذخیره شده  •
 های تعریف شده امکان مشاهده تعداد ریموت •
 امکان تعریف یک یا چند کانال  •
 از چند ریموت زمانهمدریافت فرمان  کردن رفعالیغ امکان  •

 
 :نصب ❖

   بازه زمانی )کورس( بدون نیاز به تنظیم توسط نصاب  قابلیت نصب تمام اتوماتیک  •
 قابلیت نصب نیمه اتوماتیک توسط ریموت و یا کلید روی مدار فرمان  •
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 تک لنگه و دو لنگه صورتبهتعریف سیستم امکان  •
 قبل از شروع نصب موتورها   صحیحامکان تست اتصال  •

 
 

 ها یخروجو  هایورود ❖
   AC 220V )فالشر(  زنچشمکامکان اتصال چراغ  •
 و چشمی در چهارچوب(   داخلی )چشمی  یدوچشم امکان استفاده از  •
 ( برای هر لنگه limit Switchمحدودکننده ) سوئیچامکان اتصال  •
 دارای خروجی جهت قفل روی درب  •
 نفر رو  درب دارای خروجی جهت قفل •
 جهت تغذیه مدارات جانبی   12Vدارای خروجی  •

 

 ها حفاظتو   افزارسخت ❖
 دارای فیوز داخلی روی مسیر برق ورودی  •
 گرفتگی برققطع کردن برق بازوها هنگام خاموش بودن موتورها جهت جلوگیری از  •
 از اتصاالت قبل از شروع نصب  نها و اطمیناامکان تست خروجی •
 تک فازوات  AC ،700ی دو موتور انداز راه امکان  •

 
  افزارینرم ❖

 های مربوط به وضعیت مدار فرمان رقمی با امکان نمایش پیغام 4نمایشگر دارای  •
 ثانیه  دهم یک با دقت (ها بازه زمانی )کورسامکان تنظیم  •
 هادرب  کردنقفلجهت  کشی اسبابدارای حالت  •
 امکان تغییر تنظیمات پس از نصب  •
 ها امکان مشاهده تعداد عملکرد درب •
 سیستم هنگام ورود کار به بخش تنظیمات  شدنغیرفعال •
 قابلیت تنظیم رمز برای ورود به منو  •
 قابلیت تنظیم حالت بدهکاری •
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 :هایخروج وصل کردن ورودی و 
 : دهدجک را نشان میهای ترمینالشکل زیر شماتیک 

 
 :نصب موتورها .1

ای است که قفل  منظور از درب یک، لنگه)   وصل کنید  MOTOR1موتور درب یک را به ترتیب زیر به کانکتور  
 گیرد(. بر روی آن نصب است و همواره موقع بستن روی لنگه دیگر قرار می

   MOTOR1کانکتور  2پین شماره  ( موتور یک COMسیم مشترک ) 
 MOTOR1کانکتور  3پین شماره   درب   باز شدنسیم مربوط به جهت 
 MOTOR1کانکتور   1پین شماره    درب  بسته شدنسیم مربوط به جهت 

 وصل کنید.   MOTOR2سپس موتور درب دو را به ترتیب زیر به کانکتور 
 MOTOR2کانکتور  2پین شماره  ( موتور یک COMسیم مشترک ) 

 MOTOR2کانکتور  1پین شماره   درب   باز شدنسیم مربوط به جهت 
 MOTOR2کانکتور   3پین شماره    درب  بسته شدنسیم مربوط به جهت 

 شوند یمهر دو موتور به پین شماره یک و سه وصل  اندازراهخازن 
 

 نصب فالشر: .2

 . کندمیولت پشتیبانی  220این برد از فالشر 
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 فالشر را انتخاب کنید.  حالت بایست از تنظیمات پس از اتوست کردن میاخطار: 

 

 

 :نصب رله آزاد پارکینگ .3
 .  شودمیبا فشار دادن دکمه سوم ریموت این رله فعال 

 . روی آن توجه فرمایید –هنگام نصب به عالمت + و   :راخطا
 

 : نصب قفل برقی و قفل درب نفر رو  .4

کنید، ورودی آن را به  خود از قفل برقی استفاده می  دو لنگه در صورتی که روی درب تک لنگه یا   •
 وصل کنید  4کانکتور شماره 

 وصل کنید.  5چنانچه روی درب نفر رو خود قفل برقی دارید، آن را به کانکتور شماره  •

 نصب گردد.  1لنگه درب شماره  بر رویقفل برقی باید اخطار: 

 . اقدام نمایید t.locهای برقی از طریق منوی جهت تنظیمات مربوط به قفلراهنما: 

  باشد میولت متصل  24به ورودی    نفر رورله قفل درب    فرضپیشدر این مدار فرمان به صورت    راهنما:
 . باشدمیو نیاز به ترانس مجزا جهت اتصال قفل برقی ن

 
 : هایچشمنصب  .5

کانکتور  برای نصب چشمی • از  باال    6و    5ها  را نشان    2نصب چشمی    فراینداستفاده کنید. شکل 
منزل و ورودی    درون برای چشمی    PH1به طور مشابه رفتار کنید. ورودی    1دهد و برای چشمی  می

PH2 باشد.. برای چشمی درون چهارچوب می 

 اقدام نمایید.  و   جهت فعال و یا غیرفعال نمودن از طریق منوی راهنما: 

  :های فرمان خارجیدنصب کلی .6

 استفاده کنید.   7خارجی از کانکتور شماره   دو لنگهو  تک لنگهجهت اتصال کلیدهای فرمان 

 .اقدام نمایید جهت فعال و یا غیرفعال نمودن از طریق منوی راهنما: 

 : نصب لیمیت سویچ .7

 استفاده کنید.   8مطابق شکل از کانکتور شماره  سوئیچبرای نصب لیمیت 

 اقدام نمایید. جهت فعال و یا غیرفعال نمودن از طریق منوی  راهنما:

 :وصل کردن تغذیه .8
 وصل کنید.  1تغذیه ورودی را به کانکتور شماره 
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 عملکرد کلیدها 
 : به شرح زیر است هاآنسه کلید جهت اعمال تنظیمات وجود دارد که عملکرد 

UP/2Door :    
دو درب    بسته شدن جهت اعمال فرمان باز و    داشته باشد قرار  خارج از منو    واحد کنترل   حالتی که در  

استفاده  استفاده   میمورد  غیر    .گیردقرار  صورتدر  جابه  این  آیتمجهت  بین  استفاده جایی  منو  های 
 . شودیم

Menu/Back  :  
د.  شویمنو مبرد کنترل وارد    این کلید  داشتننگهبا    داشته باشد قرار  خارج از منو    واحد کنترلدر حالتی که  

به    آن  داشتننگه و با    شدهبار زدن، وارد زیر منو  با یک  باشدمنو  تنظیمات  درون    که برد کنترلدر حالتی  
 گردد.میمرحله قبل منتقل 

Down/1Door :   
تک درب    بسته شدنجهت اعمال فرمان باز و    داشته باشد قرار  خارج از منو    واحد کنترل در حالتی که  

 .شودیمهای منو استفاده بین آیتمجایی جهت جابه  این صورتدر غیر  .شودیاستفاده م
 

 کلید است.   رها کردنو  لحظهیکبرای  کلید  فشردناین عبارت،  منظور از :فشردن کلید 
نمایشگر در  تغییر وضعیت   کههنگامیتا  کلید    داشتننگهو  کلید، فشردن آن    داشتننگهمنظور از    :کلید  داشتن نگه 

 آن است.    رها کردنو سپس رخ دهد 
 

 :های اصلی منوبخش
 

 
توان وارد می  Menuکلید    داشتننگه)خارج از منو و آماده کار(. با    باشد می  ایده آل حالت    دهنده نشان:  

 زیر منوها شد و یا اینکه از زیر منوها به این حالت برگشت. 

 

 

 

 

 

.
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 عملکرد  منوی اصلی 

 
تعریف ریموت، حذف تک باشد که جهت  دارای چند زیر منو میسر شاخه اصلی تنظیمات ریموت و  

 شود.مشاهده تعداد ریموت تعریف شده استفاده میها و نیز ریموت، حذف کل ریموت

 
پارامترهای واحد کنترل مدار فرمان می این بخش    زیر منوهایاز طریق  باشد و  بخش تنظیمات 

 توان به کلیه تنظیمات مربوط به مدار کنترل دسترسی پیدا کرد. می

 شود. مدار فرمان از زیر منوهای این بخش استفاده می  خودکارنیمه جهت تنظیم کاماًل خودکار و یا .

این بخش جهت تست خروجی شامل: تست بازوهای جک، تست قفل درب، تست   زیر منوهای از  
 شود. فالشر و ... استفاده می

 به تعداد کارکرد و تنظیم زمان سرویس دسترسی پیدا کرد.  توان میدر این قسمت 
 برای منوی ورودی رمز گذاشت.  توان میدر این قسمت 

 شود. جهت بازگشت به تنظیمات اولیه از این بخش استفاده می

 :هاتست خروجی
شود پس از اتصال است. توصیه می  شدهداده قرار  های اصلی  خروجی  در مدار فرمان یوزیتا، بخشی جهت تست

تنظیمات را شروع کنید.    فرایندکانکتورها از بخش تست، از صحت اجرای اتصاالت اطمینان حاصل کرده و سپس  
 در ادامه منوی تست شرح داده خواهد شد. 

 

  :تست موتورها

 کنیم:به شرح زیر عمل می 1جهت تست موتور 

 را فشار دهید.  Menuشوید و کلید   .       وارد منوی .1

  نشان خواهد داد. زنچشمک  صورتبهرا  . در این حالت نمایشگر عبارت  .2

   حرکت خواهد کرد و روی نمایشگر عبارت  باز شدندر جهت    1درب    UPکلید    داشتننگه با   .3

 ظاهر خواهد شد.  زنچشمک صورتبه

 حرکت خواهد کرد و روی نمایشگر عبارت   بسته شدنجهت  در    1درب    Downکلید    داشتننگه با   .4

 ظاهر خواهد شد.  زنچشمک صورتبه 

و   .5 باز  جهت  که  صورتی  شدندر  اتصال    بسته  باشد،  برعکس  یک  کانکتور    3و    1  یهاهیپادرب 
MOTOR1  کرده و دوباره تست را تکرار کنید.  جاجابهبه موتور را 

 اقدام کنید.  .       طریق منویبه طور مشابه از  2جهت تست موتور 

 توان از این منو استفاده کنید. ها در وضعیت مورد نظر میدرب قرار دادنجهت  نکته:
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 دا اتصاالت را چک کرده و سپس از صحت نصب خازن بر رویتدر اب موتورهادر صورت عدم حرکت  راهنما:
و سالمت آن اطمینان برقرار کنید. در صورت عدم رفع عیب فیوز داخلی مدار کنترل برد را چک نمایید. در    برد

 صورت برطرف نشدن مشکل با واحد خدمات پس از فروش ارتباط برقرار کنید. 
 

   : تست فالشر

   فالشر را انتخاب کرده و سپس از طریق  حالت عملکرد        از طریق منوی  .1

      .تنظیمات اعمال شده را ذخیره کنید 

 با توجه به تنظیمات اعمال شده، فالشر را وصل کنید.  .2
ثانیه روشن و    2را فشار دهید، فالشر به مدت    Menuشوید و کلید          وارد منوی .3

 .شودسپس خاموش می

 

   :تست قفل درب

ثانیه روشن و سپس    2را فشار دهید، قفل به مدت    Menuو کلید          منوی رفتهبه  
 شود.خاموش می

 

   :تست قفل درب نفر رو

ثانیه روشن و    2را فشار دهید، قفل درب نفر به مدت    Menuو کلید          به منوی رفته
 شود. سپس خاموش می

  :ات بخش ریموتیمتنظ
  433و فرکانس کاری    ASKن  وبر روی واحد کنترل جک یوزیتا نصب گردیده که با مدوالسی  RFماژول گیرنده  

 .کندمیمگاهرتز کار 

  :مربوط به ریموت یهاکانال
 توان چهار کانال به شرح زیر را تعریف کرد. در مدار فرمان به ازای هر ریموت می

 : جهت اعمال فرمان دو درب   کانال •
 : جهت اعمال فرمان تک درب    کانال •
 : جهت اعمال فرمان به رله خروجی مربوط به قفل درب نفر رو    کانال •

  ها کامل باز باشند()در حالتی که درب کشی اسباب: جهت اعمال فرمان حالت   کانال •

 

 :تعریف ریموت
 وارد منو اصلی شوید. کلید منو را نگه دارید تا  .1
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   شوید.         جهت تعریف ریموت وارد منوی .2

بایست در ریموت کلیدی که  ظاهر خواهد شد و می  زنچشمک  صورتبه     در این لحظه عبارت .3
  شود یمظاهر      به مدت چند لحظه)  را نگه داریداختصاص دهید      به کانال  دی خواهیم

 . (دریافت کد ریموت است  دهندهنشان که

در ریموت کلید مربوط به این کانال   ستیبایمظاهر خواهد شد و    زنچشمک  صورتبه    عبارت .4
 را نگه دارید تا به مرحله بعد منتقل شویم. 

در ریموت کلید مربوط به این کانال   ستیبایمظاهر خواهد شد و    زنچشمک  صورتبه    عبارت .5
 را نگه دارید تا به مرحله بعد منتقل شویم. 

در ریموت کلید مربوط به این کانال   ستیبایمظاهر خواهد شد و    زنچشمک  صورتبه    عبارت .6
 را نگه دارید تا به مرحله بعد منتقل شویم. 

شماره خانه مورد نظر جهت ذخیره    Downو    UPپس از تعریف هر چهار کانال، با استفاده از کلیدهای   .7
    کنید. )در نهایت عبارت  ذخیره ریموت را    Menuریموت را انتخاب کرده و سپس با فشردن کلید  

 ( به معنای عدم موفقیت در عملیات و بازگشت است.  به مفهوم ذخیره با موفقیت و عبارت

 

تعبیه گردیده که با دریافت هر ریموت )تعریف شده و یا تعریف    RFیک ال ای دی در قسمت کناری ماژول  راهنما:  
 زند. می چشمکنشده(  

 Menuها را تعریف کنیم؟ در هنگام تعریف ریموت برای یک کانال با فشردن کلید  اگر نخواهیم همه کانال  نکته:
 توان از آن مرحله گذشت.  می

توان شماره واحد را به ریموت اختصاص داد با این ویژگی می   ؟کاربرد تعریف شماره جهت ریموت چیست  نکته:
نخواهیم شد )برای مثال به واحد اول  و در صورتی که بخواهیم یک ریموت خاص را حذف کنیم با مشکل مواجه  

 دهیم(. را اختصاص می 31در طبقه سوم ریموت شماره  

تعریف ریموت، از یک    فراینددهد؟ در صورتی که در  در هنگام تعریف ریموت تکراری چه اتفاقی رخ می  نکته:
ریموت تکراری استفاده شد، مدار فرمان آن را در نظر نخواهد گرفت و پیغام خطا به همراه شماره ریموت تکراری  

 را نمایش خواهد داد. 

ریموت    90حداکثر تعداد ریموت قابل تعریف چند عدد است؟ حداکثر ریموت قابل تعریف در مدار فرمان    نکته:
 کانال است. چهار    433MHzکد لرن  

 حذف تک ریموت:

 . شوید  .    جهت حذف تک ریموت وارد منوی .1

 را فشار دهید.  Menuشماره ریموت مورد نظر جهت حذف کردن را انتخاب کنید و کلید  .2
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 دفترچه راهنمای استفاده از مدار فرمان یوزیتا

  را انتخاب کرده و ریموت را حذف کنید در غیر این صورت گزینه   گزینهدر صورت اطمینان از حذف   .3

را فشار دهیم تا بدون حذف ریموت به منوی اصلی بازگشت    Menuرا انتخاب کرده و سپس کلید    
 کنید. 

  باشد می  ایده آلجهت نمایش شماره ریموت با فشردن کلید ریموت مدنظر در هنگامی که برد در شرایط    نکته:
 .گرددمیشماره ریموت بر روی نمایشگر ظاهر 

و قابل بازیانی    شود میشده مربوط به آن ریموت به صورت دائم پاک  کد ذخیرهپاک کردن،    تأیید در صورت  اخطار:  
 و برای استفاده مجدد باید از نو تعریف گردند. باشند نمی

 :هاموتیرحذف تمام 

و کلید   طی کنید     .      مسیر را طبقشده و    ها وارد منوجهت حذف تمام ریموت .1
Menu  به معنای عدم موفقیت      به مفهوم ذخیره با موفقیت و عبارت    را فشار دهد. عبارت

 در عملیات و بازگشت است. 
  ، گزینه     گزینه  جای بهبایست  در مرحله قبل می  دحذف را لغو کنی   فرایندد  در صورتی که بخواهی .2

را لغو    فرایندکلید منو،    داشتننگه را فشار دهیم یا اینکه با    Menuرا انتخاب کرده و سپس کلید    
 کنیم. 

و قابل    شوندمیشده به صورت دائم پاک  ها، تمامی کدهای ذخیرهام ریموتپاک کردن تم  تأیید   در صورتاخطار:  
 باشند و برای استفاده مجدد باید از نو تعریف گردند. بازیانی نمی

 تعریف شده: های نمایش تعداد ریموت

. کلید  اقدام نمایید    .      منوی از طریق مسیر  های تعریف شده،  جهت مشاهده تعداد ریموت ❖
Menu  های تعریف شده نمایش داده خواهد شد، سپس به  چند لحظه تعداد ریموت  را فشار دهید. به مدت

 منوی فعلی برگشت داده خواهد شد. 

 :   Logمنوی  
تشکیل شده است که کارایی هرکدام به صورت زیر     , , منویاز سه زیر     منوی  
 است. 

  :  باشدمی ب درکامل نشان دهنده تعداد بازو بسته شدن . 
  :  باشدمیتعداد باقی مانده کارکرد درب تا زمان سرویس . 
   :  که در صورت گم کردن رمز با دادن ای دی به واحد پشتیبانی    باشد میبرد  شناسه    ی دهندهنشان

 رمز ورود به منو را دریافت کرد. توان مییوزیتا 
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 : تنظیم رمز
اقدام کرد. که دارای سه زیر منو به ترتیب زیر    از طریق منوی    باید  ایدورهبرای تنظیم رمز و سرویس  

 . باشدمی

   .   ود بخواهد یا  رهنگام ورود به منو از ما رمز و ر که د می کنیم این قسمت مشخص  در
       نه.

   .      عدد رمز را تنظیم و ذخیره کرد توانمیدر این قسمت . 

   .      ایدوره هایسرویسبرای  کارکردتعداد تنظیم . 

 

 :نصب فرایند
 Menuبا فشردن کلید     شوید            وارد منویکنید  استفاده می  دو لنگه رب  داز  اگر  

           کنید از منویسیستم دو لنگه را انتخاب کنید. چنانچه از درب تک لنگه استفاده می

 کنید. سیستم تک لنگه را انتخاب 

 نصب زیر را اجرا کنید.  فرایند توانید سه نوع می . از طریق منوسپس 

 همواره قبل از تنظیمات اتوماتیک باید از فرایند تنظیمات کارخانه استفاده گردد.اخطار: 

موتور توسط این حرارت،   پارامترهایولت موجود و ایجاد اختالل در    220داغ شدن موتورهای  باتوجه  هشدار:  
 .الزم است تنظیمات اتوماتیک را در شرایطی که موتور در دمای محیط )خنک( قرار دارد انجام دهید

حاصل    اطمینانهای الکتریکی و قفل برقی  موتور  کشی سیمپیش از انجام تنظیمات اتوماتیک از صحت  هشدار:  
 انجام دهید. ید از طریق منو تست توانمیفرمایید. این فرایند را 

 :نصب تمام اتوماتیک

شوید و        .  وارد منوی   باشند. و کاماًل بسته  ها در چهارچوب  درب دقت داشته باشید که   .1
   کلید منو را فشار دهید.

شوند. پس از اتمام ها تنظیم میها به طور اتوماتیک باز و بسته خواهند شد و کورسدر این حالت درب .2
و ... را مطابق توضیحات    سوئیچتوان تنظیمات مربوط به چشمی، فالشر، بستن خودکار، لیمیت  نصب می 

 ارائه شده در بخش تنظیمات انجام دهید. 
 

ها باید در ابتدا و انتهای مسیر حرکت قفل شوند و اجازه  جهت استفاده از تنظیمات خودکار دربهشدار:  
 حرکت بیشتر را نداشته باشند.  
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باید قبل از رسیدن به انتهای کورس متوقف گردند از تنظیمات نصب نیمه    هادربورتی که  در صهشدار :  
 اتوماتیک استفاده کنید.  

 :نصب نیمه اتوماتیک با استفاده از ریموت
 

شوید و کلید    .    .  ها در چهارچوب و کاماًل بسته باشند. وارد منویدقت داشته باشید که درب
   دهید.منو را فشار 

با فشردن کلید ریموت  و نمایشگر زمان را نشان خواهد داد.    کندمی  باز شدنبا سرعت تند، شروع به    1درب   .1
 . کندمیکورس تند درب تمام و با سرعت آهسته شروع به حرکت 

تمام    1را نشان خواهد داد. با فشردن ریموت زمان حرکت آهسته درب    1نمایشگر زمان حرکت آهسته درب   .2
 با سرعت تند باز خواهد شد.  2درب  شده و 

تمام و کورس    2را نمایش خواهد داد. با فشردن ریموت حرکت تند درب    2نمایشگر زمان حرکت تند درب   .3
 آهسته آن شروع خواهد شد. 

  2را نشان خواهد داد و با فشردن ریموت، کورس حرکت آهسته درب    2نمایشگر زمان حرکت آهسته درب   .4
 محاسبه خواهد شد. 

 رسد. نهایت هر دو درب بسته خواهند شود و اتوست به اتمام میدر  .5

 

زمان مناسب و  اخطار:   را ازحدبیش  تأخیر در صورت عدم فشردن کلید در  این خطا  ، واحد کنترل مدار فرمان 
را دوباره به چارچوب بازگردانده    هادربدهد. در این حال باید  را نمایش می  تشخیص داده و در نمایشگر  

 رایند تنظیمات خودکار را از نو شروع کنید. و ف

 : نصب نیمه اتوماتیک با استفاده از کلید 
جهت  بر روی برد  Menuتوان از کلید  ریموت می جایبهباشد با این تفاوت که مشابه اتوست با ریموت می 

 ها استفاده کرد. تنظیم کورس درب

 

با 1باز شدن درب ( 1
ریموتسرعت تند

با 1شدن درب باز( 2
ریموتسرعت آهسته

2باز شدن درب ( 3
ریموتبا سرعت تند

2باز شدن درب ( 4
ریموتبا سرعت آهسته

بسته شدن دو ( 5
درب و اتمام نصب
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  عملکردها:شرح 

 کارخانه تنظیمات
تک    صورتبهو نیز انتخاب سیستم    فرضپیشتنظیمات کارخانه جهت بازگشت کلیه تنظیمات به مقادیر  

 شود.  استفاده می دو لنگهلنگه و یا 

تعریف شده و تمام پارامترها    دو لنگه  صورتبهسیستم              از منویبا استفاده  
حالت   منوگردند بازمی  فرضپیشبه   .            جهت    فرضپیشتنظیمات    نیز

 دهد.  سیستم تک لنگه را انجام می

ریموت  تأیید در صورت    هشدار: به  مربوط  تنظیمات  از  غیر  به  اطالعات  تمامی  گزینه  کارخانه این  به حالت  ها 
 باید مراحل تنظیمات را از ابتدا طی نمایید.    هاآنو برای تنظیمات  شوندمیبازگردانده 

 تغییر پارامترها 
  شوید.   وارد منوها شوید و سپس وارد بخش     Menuکلید    داشتننگهبا  جهت ورود به پارامترها  

 اند. پارامترهای موجود در این بخش در جدول زیر فهرست شده

 واحد  بیشینه فرض پیش کمینه تعریف  پارامتر 
 ثانیه     )ثانیه(  1درب   باز شدنزمان  .

 ثانیه    )ثانیه(  2درب   باز شدنزمان  .

 ثانیه     )ثانیه(  1درب  بسته شدنزمان .

 ثانیه     )ثانیه(  2درب  بسته شدنزمان .

 ثانیه     )ثانیه(   باز شدنها در درب تأخیر.

 ثانیه     )ثانیه( بسته شدن ها در درب تأخیر.

 ثانیه     درب )ثانیه(  حرکت معکوسزمان .

.  ثانیه     )ثانیه(  1درب   باز شدن زمان دور آهسته در .

.  ثانیه  )ثانیه(  2درب   باز شدن زمان دور آهسته در .

.  ثانیه   )ثانیه(  1درب  بسته شدنزمان دور آهسته در .

.  ثانیه   )ثانیه(  2درب  بسته شدنزمان دور آهسته در .

.  ثانیه   سریع پس از آرام شدن )ثانیه( بسته شدن.

.  ثانیه   خودکار )ثانیه(   بسته شدنزمان .

.  ثانیه   خودکار پس از عبور )ثانیه(   بسته شدنزمان .

 ثانیه   مدت زمان اتصال قفل )ثانیه(.



 

17 
 

 دفترچه راهنمای استفاده از مدار فرمان یوزیتا

  .. زن تعیین ورودی چشمک
   حالت کلیدهای شروع خارجی 

   1فتوسل  
   2فتوسل  

   بسته شدن سازی چشمی در دور آهسته فعال.

. خودکار پس   بسته شدن سازی عملکرد برای فعال تأخیر.
 از عبور )ثانیه(

 ثانیه  .

 ثانیه  .. مدت زمان وصل رله آزاد )ثانیه( .

   ها در حین کارپذیرش دستورات تمام ریموت.

.  ثانیه   درب نفر رو  باز شدنزمان .

 . لیمیت سوییچ 
   ذخیره تغییرات

 

از کلیدهای  می   PArAبا ورود به منو   با استفاده  به پارامتر قبلی و بعدی دسترسی داشته   Downو    Upتوانید 
 باشید. 

یک باز زدن کلید منو  )  را فشار دهید  Menuخواهید مقدار پارامتر را مشاهده کنید دوباره کلید  در صورتی که می
تغییر    Downو    Upتوانید با استفاده از کلیدهای  . مقدار پارامتر را نیز می(وقتی که نام پارامتر در حال نمایش باشد

 دهید.  

بایست  د و برای ذخیره پارامترها میپارامتر تغییرات ذخیره نخواهند ش دقت داشته باشید که هنگام خروجی از  
 اعمال شده را ذخیره کنید.  تغییرات          قبل از خروج از لیست پارامترها از طریق منو  

 

 

 انواع فرمان حرکتی: 
 ها وجود دارد: سه روش جهت اعمال فرمان حرکت درب 

 استفاده از ریموت  .1
های تک لنگه و دو لنگه )در حالتی که خارج از منو  جهت فرمان  Downو    upکلید  استفاده از   .2

 باشیم( 
توضیح   .3 اتصاالت  )در بخش  کانکتور خروجی  به  کلیدهای خارجی متصل  از    شده داده استفاده 

 است(. 
 کنیم. از عبارت ریموت جهت اعمال فرمان استفاده می فرض پیشدر ادامه به طور 
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تک درب و    بسته شدن توان کلیدهای خارجی جهت فرمان باز و  می    با استفاده از پارامتر  :نکته
   دو درب را فعال و یا غیرفعال کرد.

 

 :هادرب باز شدن
 

 از:  اندعبارت بخشپارامترهای مهم در این 
 

 واحد  بیشینه  فرض پیش  کمینه  تعریف  پارامتر 

. باز شدن با ساعت تند در    1کورس حرکت درب     ثانیه 100 15 0 

. . باز شدن با ساعت آهسته در   1کورس حرکت درب     ثانیه 100 15 0 

باز شدن با ساعت تند در    2کورس حرکت درب  .  ثانیه 100 15 0 

. باز شدن با ساعت آهسته در   2کورس حرکت درب  .  ثانیه 100 15 0 

باز شدن هنگام   1حرکت معکوس درب  .  ثانیه 5   

 ثانیه 15 6 3   1نسبت به درب   2درب   شدنباز  تأخیر.

1زمان تحریک قفل برقی نصب شده روی درب  .  ثانیه 10 2 1 

2چشمی )فتوسل( .  ثانیه    

. درب نفر رو در سیستم دو درب  باز شدن زمان  .  ثانیه 
 

، با اعمال  متوقف شده باشد  بسته شدنو یا اینکه درب هنگام    چهارچوب و کاماًل بسته باشد  درهنگامی که درب  

با سرعت    ثانیه  ..  ثانیه با سرعت تند و سپس به مدت   .  به مدت  1، درب شماره  ریموتفرمان  

پارامترها قابل مشاهده و  باشد که در  می  1جمع این دو بازه زمانی معادل کورس درب    باز خواهد شد.   آهسته 
 باشد.تغییر می

 قرار دارد.  ..  و   . در پارامترهایهای دو لنگه(  )در سیستم  2ها برای درب شماره این زمان

باز شروع به    1ثانیه پس از درب    .  همواره به مدت  2ها در چهارچوب باشند، درب  بهنگامی که در  :نکته

و جهت جلوگیری    کند میرا مشخص    دو لنگهها در سیستم  درب  باز شدن بین    تأخیر خواهد کرد. این پارامتر    شدن 
 باشد. ها قابل تنظیم میاز برخورد درب 

ها کاماًل بسته از شروع حرکت است. هنگامی که درب قبل    هادربمعکوس  حرکت  زمان    .  پارامتر  نکته:

  بسته شدن ثانیه در جهت    .  یک به مدتشود درب  صادر می  باز شدنهنگامی که فرمان  شده باشند،  

 شود. تر انجام میقفل راحت باز شدن  فرایند در این صورت  شود. و سپس باز می کند میحرکت 
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  باز شدن دهد. به این ترتیب هر زمان که فرمان  قفل برقی را نشان می  باز شدن مدت زمان    .  پارامتر  نکته:

 فعال خواهد شد.  ثانیه  . شود قفل برقی به مدتصادر می

)چشمی درون چهارچوب( فعال شده باشد    باشد می  2که مربوط به چشمی      در صورتی که پارامتر  نکته:
حرکت    باز شدنها بالفاصله در جهت  ، درب2باشد، با عبور کردن از جلوی چشمی    بسته شدن  در حالتو درب  

 خواهند کرد. 

. برای مثال فرض  کندمیهای دو لنگه را مشخص  درب نفر رو، در سیستم  باز شدنزمان    ..  پارامتر  نکته:
قرار    12ثانیه باشد و شما این پارامتر را برابر با    20برابر    1درب    باز شدنکنید که در یک سیستم دو لنگه کورس  

ثانیه باز خواهد شد )و نه   12به مدت  1داده باشید، در این حالت چنانچه ریموت تک درب را فشار دهید، درب  
 .ثانیه( 20

به اندازه کورس حالت    1شماره    باشد و با انتخاب این گزینه دربمعادل عبارت استاندارد می  گزینه  راهنما:  
 گردد.عادی باز می

 زن چشمک  صورتبهرا    ”شماره ریموت  /باز شدن“با ریموت باز شوند نمایشگر پیغام  ها  در صورتی که درب  نکته:
 . (باشدمی  3توسط دستور ریموت شماره   شدنباز به معنی  / برای مثال) نشان خواهد داد

  /   توسط کلید خارجی را به   باز شدنصادر شود نمایشگر فرمان    باز شدن چنانچه با کلید خارجی فرمان  

 را نمایش خواهد داد. 

  /   را به توسط چشمی    باز شدن نمایشگر فرمان    شود،  باز شدنباعث    2چنانچه عبور جسمی از چشمی  

 نمایش خواهد داد. را 

 :هادرب بسته شدن
 از:  اندعبارت بخشپارامترهای مهم در این 

 واحد  بیشینه  فرض پیش  کمینه  تعریف  پارامتر 

 15 0 بسته شدنبا ساعت تند در  1کورس حرکت درب  .
 ثانیه 100

 15 0 بسته شدنبا ساعت آهسته در  1کورس حرکت درب  ..
 ثانیه 100

 15 0 بسته شدنبا ساعت تند در  2کورس حرکت درب .
 ثانیه 100

 15 0 بسته شدنبا ساعت آهسته در  2کورس حرکت درب    ..
 ثانیه 100

 ثانیه 15 7 3 2نسبت به درب  1درب  بسته شدن تأخیر.

 ثانیه 1200 90  خودکار درب در صورت عدم دریافت ریموت بسته شدنزمان ..

 ثانیه 1200 30  خودکار درب در صورت عبور از چشمی  بسته شدنزمان ..

 ثانیه 4 1 0.1 خودکار پس از عبور  بسته شدنسازی عملکرد برای فعال  تأخیر..
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 ثانیه5 سریع پس از آرام شدن بسته شدن..

 

ها در درب  ،متوقف شده باشد با اعمال فرمان  باز شدنها کاماًل باز باشند و یا اینکه درب هنگام  هنگامی که درب

ثانیه اولیه با سرعت تند و    .  ، حرکت در زمان  1برای موتور  کنند.  شروع به حرکت می   بسته شدنجهت  

در جهت    1ثانیه با سرعت آهسته خواهد بود. جمع این دو زمان، کورس حرکت درب    ..  پس به مدتس
  .دهد میرا نشان  بسته شدن

 قرار دارد.  .. و . های دو لنگه( در پارامترهای)در سیستم  2ها برای درب شماره این زمان

بسته شروع به    2ثانیه پس از درب    .  به مدتهمواره    1ها کاماًل باز باشد، درب  هنگامی که درب  نکته:
پارامتر    شدن این  کرد.  در سیستم  درب  بسته شدنبین    تأخیر خواهد  لنگهها  و جهت    کند میرا مشخص    دو 

 باشد. ها قابل تنظیم میجلوگیری از برخورد درب

و در صورتی که در تنظیمات برای آن مقدار در نظر    کندمیخودکار را مشخص    بسته شدن   ..  پارامتر  نکته:

خواهند    بسته شدنها به طور اتوماتیک شروع به  درب  ثانیه  ..  گرفته باشیم، همواره پس از طی شدن
 خواهد شد.  غیرفعال  ،قرار دهیم  کرد. در صورتی که مقدار این پارامتر را برابر

.  کندمیرا مشخص    ها(فتوسل)   هاها پس از عبور از چشمی خودکار درب   بسته شدن زمان    ..  پارامتر  نکته:
می جسم  که  زمانی  جلوی چشمیمدت  تا  بایست  باشد  شدنها  پارامتر   بسته  توسط  نیز  شود  فعال   خودکار 

 باشد.  جهت عملکرد چشمی می تأخیر در حقیقت این پارامتر زمان  شود. مشخص می  ..

همواره آخرین اقدام جهت فعال سازی بسته شدن خودکار و یا بسته شدن پس از عبور مورد بررسی قرار    نکته:
 . گیردمی

. در صورتی که برای این  کندمیها را مشخص  درب   بسته شدن فشار نهایی جهت اطمینان از    ..  پارامتر  نکته:

 ها، موتورها روشن خواهند ماند. کامل درب  بسته شدنثانیه پس از    ..  کنیم، به مدتپارامتر مقداری تعیین  

درب  نکته: که  صورتی  پیغام  در  نمایشگر  شوند  بسته  ریموت  با  شدن“ها  ریموت  /بسته    صورتبهرا    ”شماره 
 (.  /   برای مثال) نشان خواهد داد زنچشمک

    توسط کلید خارجی را به  بسته شدنصادر شود نمایشگر فرمان    بسته شدن چنانچه با کلید خارجی فرمان  

 را نمایش خواهد داد. /

 صورت بهرا    بسته شدنشود، نمایشگر فرمان  ها  درب  بسته شدن باعث  خودکار    بسته شدن تمام شدن زمان  چنانچه  

 نمایش خواهد داد.  / 
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 ها:درب توقف 
 از:  اندعبارتپارامترهای مهم در این بخش 

 واحد  بیشینه فرض پیش کمینه تعریف  پارامتر 

    ( 1)فتوسل   1چشمی   .

 . لیمیت سوییچ 

 

در صورتی که پس از  متوقف خواهند شد.    هادرب  ،ها در حال حرکت باشند با فشردن ریموتدر صورتی که درب
وقف شده باشند  تم  باز شدنکرد )اگر در حال  ها در جهت عکس حرکت خواهد  توقف دوباره ریموت زده شود، درب

  موت یمتوقف شده باشند با فرمان ر   بسته شدن ها در حال  و چنانچه درب  شوندیها بسته مدرب  موتیبا فرمان ر 
 . حرکت خواهند کرد(  باز شدندر جهت 

باشد )چشمی درون محل( فعال شده باشد و درب   1که مربوط به چشمی    .  در صورتی که پارامتر  نکته: 
ها بالفاصله متوقف ، درب1(، با عبور کردن از جلوی چشمی  بسته شدنو یا    باز شدندر حالت حرکت باشد )

 خواهند شد. 

 بسته شدن خودکار فعال شده باشد، هنگام توقف شمارنده معکوس زمان    بسته شدنهنگامی که زمان    نکته:
 خودکار را نمایش خواهد داد.   بسته شدنتا  ماندهیباقفعال و زمان 

لیمیت      پارامتر   نکته:  اسوییچنشان دهنده وضعیت  لیمیت  .  ستها    , offسه حالت   ها سوییچبرای 
normally close  وnormally open  درنظر گرفته شده . 

 

 

 : هایچشمعملکرد 
 از:  اندعبارتپارامترهای مهم در این بخش 

 
 واحد  بیشینه  فرض پیش  کمینه  تعریف  پارامتر 

    ( 1)فتوسل  1چشمی  .

     ( 2 )فتوسل 2چشمی  .

 ثانیه خودکار درب در صورت عبور از چشمی  بسته شدنزمان  ..

 ثانیه خودکار پس از عبور  بسته شدنسازی عملکرد برای فعال  تأخیر..

  بسته شدن سازی چشمی در دور آهسته فعال.
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 شود. ، درون محیط نصب می1  ی چشم، درون چهارچوب و  2مدار فرمان دارای دو عدد چشمی است. چشمی  

 استفاده کرد.  . و .  توان از منوها میچشمی غیرفعال کردنبرای فعال و یا 

باشد و جسمی جلو چشمی تشخیص    بسته شدن، چنانچه درب در حال  2چشمی    فعال بودندر صورت    :  2چشمی  
 حرکت خواهند کرد.  باز شدنها در جهت درب بالفاصلهداده شود، 

باشد و چشمی    1در صورتی که چشمی    :  1چشمی   را تشخیص دهد،   1فعال و درب در حال حرکت  جسمی 
 شود.درب متوقف می بالفاصله

.  کندمیها( را مشخص  فتوسل)   هاعبور از چشمیها پس از  خودکار درب  بسته شدنزمان    ..  پارامتر  نکته: 
می جسم  که  زمانی  جلوی چشمیمدت  تا  بایست  باشد  شدنها  پارامتر    بسته  توسط  نیز  شود  فعال  خودکار 

   باشد.جهت عملکرد چشمی می تأخیر شود. در حقیقت این پارامتر زمان مشخص می  ..

در سرعت    1درب یک )زمانی که درب    بسته شدن  در انتهایها  چشمی  که  کندمیتعیین    .  پارامتر  نکته: 
 بسته شدن ، در زمان  قرار دهیم    مقدار این پارامتر را برابرد یا خیر. در صورتی که  نآهسته باشد( عمل کن

 ها عمل نخواهند کرد.یک با سرعت آهسته چشمی بدر

  هیچ دستورواحد کنترل یوزیتا به  ها و فعال بودن تنظیمات چشمی،  در صورت وجود مانع مقابل چشمی  نکته:
 . کند میو مراحل ایمنی خود را طی  دهدنمیپاسخ ورودی عملکردی 

 سایر عملکردها 
 در ادامه سایر عملکردهای مدار فرمان تشریح داده خواهند شد.  

 بر هم   ها موت ی ر   ر ی تأث  ❖

تواند فرمان حرکت یا توقف را صادر کند.  غیرفعال کنید، هر ریموتی میرا    .در صورتی که پارامتر  
تواند در را باز کند  بسته شده باشند هر ریموت می   کامالً ها  هنگامی که درب،  چنانچه این پارامتر را فعال کنید

 است اجازه صدور فرمان جهت ادامه کار را دارد. بازکردهو تنها ریموتی که درب را 
 
   کشیاسباب حالت   ❖

کشی به مدت  کلید ریموت مربوط به اسباب  داشتننگهها کاماًل باز و متوقف شده باشند، با  در صورتی که درب
حالت  ثانیه،    ۷ از  خروج  تا  و  شده  قفل  حالت    کشیاسبابسیستم  از  خروج  جهت  کرد.  نخواهد  حرکت 

 ثانیه نگه دارید.  ۷کشی را به مدت دوباره کلید ریموت مربوط به اسباب کشیاسباب
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 تشخیص خطا
به خطای پیش آمده    توجهکه بر حسب نیاز با    باشدمیبرد واحد کنترل  جک یوزیتا دارای سیستم تشخیص خطا  

می  العملعکس نشان  روی  مناسبی  بر  لحظه  در  را  خطا  آن  و  می  نمایشگردهد   دهد. نشان 
 افزارسختکه به صورت    باشندمیدارای ال ای دی مربوط به خود    های ورودی  همچنین جهت راحتی تمام ترمینال

 توان از این قسمت نیز تشخیص داد. را می هاورودیاند و صحت عملکرد نصب گردیده

 در جدول زیر آورده شده است.  هاپیغامترین لیست برخی از پراستفاده 

 شرح پیام  پیام ردیف 
 قرار گرفته یا اتصال این چشمی قطع شده است.  1جسمی جلوی چشمی   1
 است. قرار گرفته یا اتصال این چشمی قطع شده  2جسمی جلوی چشمی    2
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