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GARAGE VARTŲ AUTOMATIKA

PERSPĖJIMAS:  ITIN  SVARBU,  KAD  SAUGOS  VISŲ  ASMENŲ,  ĮRENGDAMI  IR

NAUDODAMI ŠĮ Vartų automatika, KAD VYKDYKITE DIEGIMO INSTRUKCIJOS IR SAUGOS

ĮSPĖJIMAI. NESILAIKYMAS GALI SUKELTI RIMTUS KŪNO SUŽALOJIMO IR/AR TURTINĘ

ŽALĄ IR NESĖKMĖS VARTŲ AUTOMATIKOS SISTEMA
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1.Funkcijos

Micro intelektinės kontrolės -- Vieną mygtuką kontroliuoti atviras, sustabdyti ir uždaryti. Šviesa

yra , o atidarant arba uždarant duris, trijų minučių, ir vėliau šviesa yra

automatiškai išsijungs. Vienetas veikia, yra kontroliuojama pagal 

kompiuterio programą. Bandymas jėga atidaryti arba uždaryti duris, 

kad neprivaloma, function, yra foto šviesos, auto-uždaryti, užrakinti 

duris, ir kt. Durų pristabdytis trumpam tada atoveiksmis, kai jis 

pasiekiaes trukdo uždarymo būdu. Kad apsaugos funkcijos yra 

perkrovos, per karštas ar mažas energijos sąnaudų, ir pan. 

DC variklis  -- Žemas triukšmo lygis, švelnus paleidimas, lėtai sustojimo apsaugoti investicinių 

ir įsitikinkite, kad jis gali būti naudojamas ilgą laiką.

LED ekranas  -- Darbo padėtis gali būti rodomos LED ekrane.

Dekodavimo -- Rolling kodą.

Rankinis Kariuomenės išvedimo-- Atidaryti ir uždaryti duris ranka, be maitinimo.

Neprivalomos Funkcijos -- Foto spindulys, baterija atsargine, sienos mygtuką ir blykstė. 

2.Techninės Specifikacijos

Galia

P

220VAC±10% 50～60Hz Priėmimo

dažnis 

fffrequenc

y

433.92 MHz

Motorinių 24VDC Dekodavi

mo

Geležinkelių

kodekso,

Darbo temperatūra nuo -20～50℃ Transmitte

r Galia

27A 12V 

Baterija

Santykinė Drėgmė 90%≦ Pasaulyje 24V 5W LED

Atidaryti ir uždaryti 

jėga

600N 800N 1000N 1200N 

1500N

Mandagu

mo

apšvietimo

trukmė

3 minutes

3.Įrengimas

3.1 Rekomenduojami Įrankiai
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3.2 Įrengimo Operatorius ir Geležinkeliais
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Kai įdiegėte atidaryti-uždaryti poziciją,galite pridėti stabdymo mechanizmas, kai duris pasiekė 

visiškai atidarytos pozicijos(reffered paveikslėlyje),kad būtų išvengta ribinės padėties keitimas,

kai Privalo Jėgos nustatymas "F1" ir eina per daug kartų.

Naudojant varžtą "M6.3*20" tvirtinimo bėgių kelio su variklio galva, nors U formos sagtis 

padaryti juos stipresnis, kuris yra nekilnojamasis.
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4.Valdymo skydelis ir Siųstuvas
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Siųstuvas

5.Neprivaloma kontaktus ir Jungtys
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6. Programavimo Operatorius

6.1 Rengiant

6.1.1 Išlaikyti troleibusų užrakinta.Traukti ir stumti duris 

rankomis,įsitikinkite, kad vežimėlio prisijungti su 

maršrutiniu.

6.1.2 Įjungti energijos, mandagumo šviesos bus lengvas kelias 

sekundes, tuo pačiu metu, LED ekranų skaičius nuo 99 iki 

11.Tada operatorius kreipiasi į laukimo situaciją.

6.1.3 pagaliau, ji rodoma "- - ".

6.2 Nustatymas Atidaryti ir Uždaryti Pozicijas

6.2.1 Paspauskite ir palaikykite SET , kol jis pasirodys "P1".

6.2.2 Paspauskite SET,jis rodo "OP".

6.2.3 Tada paspauskite ir palaikykite AUKŠTYN, ji mirksi"OP".

6.2.4, Kai durys pasiekė uždaryti 

poziciją, spauskite SET. tai rodo "CL".

6.2.5 Tada paspauskite ir laikykite nuspaudę,ji mirksi"CL".Kai 

durys pasiekė uždarytas,paspauskite SET.

6.2.6 durys atsidaro ir užsidaro automatiškai žemėlapyje 

atidaryti ir uždaryti jautrumas galiojančius reikalavimus.

6.2.7 Ji rodoma "- - " parodyti nustatymas baigtas.

6.3 savarankiško Mokymosi Siųstuvas

6.3.1 kai įrenginys yra saugomas 20 kodai, LED indikatorius mirksi "Fu", arba 

užkirsti kelią kodavimo klaidų, būtina panaikinti visus esančius kodus.
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6.3.2 Paspauskite ir palaikykite KODAS,jis rodo"Su".

6.3.3 Hsenas, daugiau nei 8 sekundes, kol jis mirksi "dL" , visi 

kodai bus ištrintas.

6.4 Pridedant ar Keičiant Siųstuvai

6.4.1 Paspauskite KODAS, jis rodo "Su" ,

6.4.2 paspauskite mygtuką ant pultelio tada atleiskite ir 

paspauskite tą patį mygtuką dar kartą, "Su" mirksi, 

6.4.3 Tvišta, ji rodoma "- - " parodyti nustatymas 

baigtas.Pakartokite aukščiau veiksmų, kad kodas ne 

daugiau kaip 20 skirtingų siųstuvų " ir/arba mygtukus.

6.5 Jėga, Patikslinimus

6.5.1 Paspauskite ir palaikykite SET, jis rodo "P1".

6.5.2 Press IKI vieną kartą, tai rodo"P2.

6.5.3 paspauskite RINKINYS vėl parodys esamą situaciją. 

Paspauskite AUKŠTYN, padidinti jėgą, vieną laipsnį ir 

paspauskite ŽEMYN sumažinti vienu laipsniu. Maksimalus 

lygis yra "F9" ir yra mažiausias "F1". 

6.5.4 Paspauskite NUSTATYTI , kad patvirtintumėte. 

Numatytasis nustatymas yra "F5".

6.5.5 Baigus visus nustatymus,prašome patikrinti jėga saugiai.

6.6 Nuotraukų Pluoštą

6.6.1 Paspauskite ir palaikykite SET, jis rodo "P1".

6.6.2 Press IKI du kartus, tai rodo "P3". 

6.6.3 Paspauskite SET parodyti  esamą  situaciją.  Paspauskite

AUKŠTYN , kai jis 

rodo "H1", nuotrauka pluošto yra įjungtas. 

Paspauskite  žemyn kartą, Tai rodo "H0", nuotrauka pluošto

yra 

neįgalūs. Paspauskite SET patvirtinti ir išeiti.
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6.6.4 Jei  nenorite  naudoti  foto  šviesos  prietaisas,  prašome

įsitikinkite, kad tai rodo "H0", uždaryti šią funkciją.

6.7 Auto-Arti ON/OFF

6.7.1 Paspauskite ir palaikykite SET, jis rodo "P1",

6.7.2 Press IKI trijų kartų, tai rodo "P4".

6.7.3 Paspauskite SET parodyti esamą situaciją. Paspauskite 

AUKŠTYN padidinti Auto-uždaryti vieną minutę arba 

paspauskite ŽEMYN sumažinti vieną minutę.Maksimalus 

lygis yra "b9" ir mažiausia -"b0". Paspauskite 

NUSTATYTI , kad patvirtintumėte. 

6.7.4 numatytasis nustatymas yra "b0". "b"0" rodo, auto-uždaryti

off.Ši funkcija veikia, kai duris pasiekia atvirą poziciją.

6.8 Užraktas Durų

6.8.1 Paspauskite ir palaikykite SET, jis rodo "P1",

6.8.2 Press IKI keturių kartų, tai rodo "P5".

6.8.3 Press NUSTATYTI parodyti esamą situaciją. paspauskite į

VIRŠŲ, tai rodo "Lc", užrakinti duris funkcija veikia, 

paspauskite ŽEMYN, Tai rodo "uL", užraktas durų funkcija 

neveikia. Paspauskite SET patvirtinti funkcija, jums reikia.

6.8.4 Kai naudojate atidengta siųstuvai,rekomenduojama 

naudoti užrakto durų funkcija.Ši funkcija veikia, kai 

duris pasiekia uždarytas,jūs negalite atidaryti durų, kol

paspauskite mygtuką "unlock" mygtuko.

7.1 Dėmesio naudoti

7.1.1 Ne pirmą kartą naudojant durys, prašome patikrinti vairavimo sistema, 

norėdami pamatyti, jei jis juda gerai. (Bandymo metodas: atrakinti vežimėlio,

traukti ir stumti duris ranka.) 

7.1.2 , susijusių su atitinkamos galios ir lizdas specialistų, susijusi su žemės viela 

su žeme.

7.1.3 Naudojant siųstuvų jūsų akyse. Negalima stovėti ar vaikščioti pagal 

judančios durys. Siųstuvų turėtų būti pasiekus vaikams. 

7.1.4 įsitikinkite, durų out off ugnies, drėgmės, elektromagnetizmas ir kai kuriose 

kitose vietose.
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7.1.5 Patikrinti bent du kartus per metus, įsitikinkite, kad durys yra tinkamai 

subalansuotas, ir kad visos darbo dalys yra geros darbo sąlygos. Reguliuoti 

tempimo jėgos grandinės. Pridėti reikiamas kiekis tepalo veikliosios sistema.

7.2 Tyrimo Vadovas

 

 

7.2.1 Problema Priežastis Sprendimas

7.2.2
grandinės yra 

triukšmingoje
grandinės yra per platus 

Reguliuoti varžtas-

M8 nuoroda į 3.2.C. 

7.2.3 variklis neveikia lizdas tai nėra gerai 

prijungtas, arba saugiklis 

neveikia

, Patikrinkite lizdas 

Pakeiskite saugiklį 

7.2.4 nustatę atidaryti ir 

uždaryti pozicijas,

variklis neveikia,

varžtus, tvirtinimo Salėje 

komponentai yra prarasti 

arba

Programos klaidų,

Prisukite varžtus 

arba

iš Naujo atidaryti ir 

uždaryti pozicijas

7.2.5 durys negali būti 

uždaryta

Foto šviesos funkcija, 

veikia

Atšaukti foto šviesos

funkcija, refferring, 

kad 6.6.

7.2.6 sienos mygtuką gerai 

dirba, bet siųstuvas 

neveikia,

Nr. siųstuvas, mokymosi 

arba

Siųstuvo baterijos 

maitinimą,

Kodas prašymą 

priimti prejudicinį 

sprendimą pateikęs 

iki 6.4 arba

Pakeisti nauja 

siųstuvo baterijos

7.2.7 Siųstuvo atstumas yra 

per trumpas,

siųstuvas, akumuliatorius,

netolily maitinimą,

Pakeisti nauji 

siųstuvo baterijos
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Rankinio atblokavimo iš vežimėlio

Šiuo metu atblokavimo gali būti nevaldomas judėjimas, durų:

Jei durys pavasarį yra atlaisvinkite arba skaldytų:

Jei durys nėra pusiausvyrą;

Jei durys yra atidarytos rankinis vežimėlis gali susidurti su disko(per pastatas

darbai apriboti durų paleisti atidarymo kryptį);

Į atnaujintos pozicijos durys gali būti perkeltas tik su vidutiniu greičiu!


