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 : تمامی تنظیمات و شناسایی انجام شده است و به هیچ وجه نیاز به تغییرات نمی باشد . تنها  توجه

 تابلو فرمان را مطابق شکل فوق وصل کنید.  C-O-CM   کافیست برق ورودی و سیم های

 

 ر را با دقت انجام دهید یا با شماره تلفن های واحد پشتیبانی یدر صورت بروز مشکل ، مراحل ز

 تماس حاصل فرمایید.

 

  پارامترها باید هردو دیپ ستتتو یچ  پایین توجه داشتتتته باشتتتید که به منظور تغییر و مقیره م دار

 باشند .

 ُمد 2دیپ سوییچ  1دیپ سوییچ 

ON ON نرمال 

ON OFF نمایشی 

OFF ON  عرض دربشناسایی  

OFF OFF  شناسایی موتور و

 تغییر پارامترها

 موتور کانکتور

 

   

COM 

  ……. 

  ……. 

Close     

Open            

                

 

انکدر کانکتور  

 

 

ورودی 

فرمان 

 از تابلو

 تلفن پشتیبانی :

021-88331012 

7033 110 0910 

7044 110 0910 
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 PMراه اندازی درایو 

 

  تنظیمات دربگام اول :  .1
در را  2و 1دیپ سووووووو ی  ، PM-YSKپالس در درایو  راد تنظیمات درب  یمنو  در  تغیی   به منظور 

ن ) ات و تنظیمات را مطابق جدول شماره )OFFحالت پایی    . نمایید ( اعمال 1( قرار داده و تغیی 
 گام دوم : شناسایی موتور .2

 درب را در میانه )وسط( قرار دهید.   .2.1
ن ) 2و  1در حالتی که دیپ سوووو ی  های   .2.2 ( یم باشووود، برای OFFهر دو  به حالت پایی 

 RUNرا بزنیوود تووا موتور موقخیووت  ود را نیوودا کنوود و  را   RUNشووووووووووووووونوواسوووووووووووووووووا   موتور د مووه 
  اموش شود. 

 گام سوم : شناسایی عرض درب .3
ن  1و دیپ سووووووو ی    (ONرا باال ) 2برای شووووووناسووووووا   عرئ درب دیپ سووووووو ی    .3.1 را پایی 
(OFF)   قرار یم دهیم و سپس د مهRUN  .را یم زنیم 

اگر درب به سووومت ه وووره شوووو ربت جست درب درسوووت اسوووت و اگر به سووومت بازشوووو  .3.1.1
تغیی  یابد )توجه: برای تغیی   F0-01ربت جست درب اشووووووووووووووو پاه اسووووووووووووووووت و باید پارامیی 

ن باش دیپ سو ی  هردو باید  ها رامیی پا  د(نپایی 
   .تغیی  جست یم دهد  2و 1بود با   2 , 1 , 0م شکل از  F0-01اگر پارامیی  .3.1.2
   .تغیی  جست یم دهد 1و  0بود با  1 , 0م شکل از  F0-01اگر پارامیی  .3.1.3
 را انجام دهید.  3.1ه و بخد از تغیی  پارامیی مجددا مرحل .3.1.4

 

  : ح زیر است  فرایند شناسایی عرض درب به شر

بخد درایو از حرکت باز یم ای وووووووووورد  بندد و بندد سووووووووووپس باز میاند و مجددا دو اره یم اول درب را یم
 ) مان باز یم شود(

 ( حالت تستC-O-CM ) 

د  Onبه صورت  2و 1 دیپ سویی   .)باال( قرار گی 

 سیم های برمان تابلو را از درایو جدا کنید. 

وصوول شووود  close، به  COM1برای ت ووت از یس سوویم پل اسوور اده یم شووود . در صووور ی که نورت 
 وصل شود درب باز یم شود.  openبه  COM1درب ه ره و اگر 

  حالت نرمال 

 . شود  حالت نرمال تا درایو وارد ( قرار داده ONرا باال ) دیپ سو ی هردو 

 تلفن پشتیبانی :

021-88331012 

7033 110 0910 

7044 110 0910 
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  (1جدول شماره )

ن استفاده  F5تا  F0ظاهر میشود برای انتخاب از F0را زده و  modeراهنمای ورود به تنظیمات: ابتدا دکمه    از ِفِلش باال یا پایی 
ن استفاده میکنیم و سپس دکمه  setمیکنیم و بعد دکمه    برای انتخاب پارامیر از ِفِلش های باال و پایی 

ً
نیم و مجددا ن را   setرا می 

نیم و مقدار پارامیر را با ِفِلش ها تغیی  میدهیم و  دکمه  ن نیم.   setمی  ن ه می   را برای تایید و ذخی 

ات منوی تنظیمات  درب راد پالس در درایو   PM-YSKتغیی 

 واحد تنظیم مجازجهت تولید کد توضیحات

ن به شعت زیاد بخد از از شدن : بازشو وع ربیی  F0.08 5 mm  ماننقطه شر

 F0.09 10 mm/s شعت نیاده روی انرهای بازشو: بازشو

ن به شعت نیاده روی انرهای بازشو: بازشو وع ربیی  F0.10 10 mm نقطه شر

 F0.11 500 mm/s حداکیر شعت بازشوباز شو: 

 F0.18 50 mm/s شعت اسرارت حرکت به سمت ه ره شو: ه ره شو

وع ه ره شو: بسته شو ن به شعت زیاد،بخداز نیاده روی شر وع ربیی  F0.19 1 mm نقطه شر

 F0.20 9 mm/s شعت نیاه روی قپل از رسیدن به  مان ه ره شوه ره شو: 

ن به  مان ه ره شوه ره شو:  وع ربیی  F0.21 10 mm نقطه شر

 F0.22 500 mm/s حداکیر شعت ه ره شوه ره شو: 

 F0.25 40 mm طول  مان باز& ه ره شو: 

 F0.26 500 mm/s² شیب شعت ه ره شو  مانه ره شو: 

 F0.27 55 mm/s شعت ه ره شو  مانه ره شو: 

 F1.09 1.0 Kg-m² (Kpبر ورد با مانع )

 F2.01 20 W قدرت موتور

   F2.02 20 تخداد قطبهای موتور 
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 F2.04 30 Hz بر انس مجاز موتور

 F2.07 0.6 A جریان مجاز موتور

 A F2.11 8.5 mH موتور  D اندوکرانس محور 

 A F2.12 8.5 mH موتور  Qاندوکتانس محور 

 F3.07 190 V V حداقل ولراز راه اندازی درایو

 F3.14 0.04  

 % F4.02 50 قدرت پارک بازشوبازشو: 

 % F4.05 60 قدرت پارک ه ره شوه ره شو: 

 F4.08 140 mm/s شعت مکان یا ی بخد از قطع و وصل برق

 F4.09 100 mm/s شعت شناسا   درب

 دو ورودی F4.19 0 (C , O , CMحالت ورودی سیم  )

 F5.18 0  

 


