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 در جدول زیر آورده شده است. CORONA 110ابعاد دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است. همچنین مشخصات فنی 

 

 CORONA 110 مشخصات فنی

 ولت )متناوب( 230 ولتاژ ورودی

 ولت )مستقیم( 24 تغذیه موتور ولتاژ

 وات 370 توان

 قابل تنظیم سرعت باز شدن

 %40 میزان تردد

 +60تا  -20 دمای کارکرد

 کیلوگرم 14 وزن

 نیوتن 1100 نیروی فشاری

 IP20 کالس حفاظتی

 الکترونیک مجهز به سیستم ضد برخورد نوع کالچ

 

 قسمت های اصلی دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.
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 نشان داده شده است. متری در شکل زیر 3.3ابعاد کلی دستگاه پس از نصب به همراه ریل 

 

 نحوه نصب:

بخش های ریل آلومینیومی را به کمک اتصاالت ناودانی به هم متصل نمایید. اتصاالت ناودانی را به نحوی قرار دهید که در  -

 –( آن را به ریل متصل نمایید. )در صورتی که ریل چند بخشی باشد.( Aمرکز محل اتصال قرار بگیرند و سپس به کمک پیچ )

 یل های یکپارچه انجام این مرحله نیاز نیستدر ر

 

 ( را مطابق شکل فوق در شیار در نظر گرفته شده در ریل قرار دهید.Bپیچ های درنظر گرفته شده ) -

 به کمک گیره و پین های درنظر گرفته شده به هم متصل نمایید.مطابق شکل زیر دو سر زنجیر را  -

 

 چرخدنده اپرتور اطمینان حاصل نمایید.از قرار گرفتن صحیح زنجیر بر روی  -
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 در شکل زیر( و به کمک آن موتور را به ریل متصل نمایید. Bنگهدارنده را در انتهای ریل قرار داده ) -

 

 نگهدارنده دیگر را به ابتدای ریل متصل نمایید. -

 

 کنید.به کمک پیچ رگالژ که در زیر نگهدارنده در نظر گرفته شده است زنجیر را محکم  -

 

 نکته: زنجیر و چرخدنده و قسمت های متحرک همواره باید روغن کاری شود.

 نمای کلی اپراتور و ریل و نگهدارنده ها در شکل زیر نشان داده شده است.
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 نحوه اتصال به درب:

. دقت نمایید که ریل دقیقا به وسط دیواره به کمک دو عدد پیچ به دیواره باالی درب متصل کنید نگهدارنده ابتدای ریل را -

 باالی درب متصل شود.

 

سانتی متر می تواند باشد. دقت نمایید  40اپراتور را باال برده و به کمک پایه های نگهدارنده به سقف متصل کنید. حداکثر فاصله از سقف 

 که درب حتما افقی نصب گردد.

 ال را در باالی درب قرار داده و به باالی درب پیچ کنید.عه واگن اتصمودستگاه را خالص نمایید و مج -
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 راه اندازی مرکز کنترل:

 به منظور دسترسی به مرکز کنترل دو عدد پیچ درپوش دستگاه را باز کنید و در پوش را از دستگاه جدا نمایید. )مطابق شکل زیر(

 

 نمای شماتیک مرکز کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 مرکز کنترل در جدول زیر معرفی شده است. بخش های اصلی

S1 دکمه استارت و برنامه ریزی 

S2 دکمه باز کردن درب به صورت دستی 

S3 دکمه بستن درب به صورت دستی 

CN1 ترمینال اصلی مرکز کنترل 

J1 سوکت اتصال موتور و انکودر 

J2 سوکت ترانسفورماتور 

J3 پارکینگچراغ  کانتکتور لیمیت سوییچ و 

J4 سوکت رسیور 

P1 تریمر تنظیم حساسیت سیستم ضدبرخورد 

P2 تریمر تنظیم سرعت موتور 

P3 تریمر تنظیم زمان مکث 

F1  آمپر 6.3فیوز 

F2  آمپر 2فیوز 

F3  آمپر منبع تغذیه 1فیوز 

L1 اغ استارتچر 
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L2 چراغ استاپ 

L3 چراغ فتوسل ها 

L4 چراغ سنسور ایمنی لبه 

L5 چراغ لیمیت سوییچ موقعیت بسته 

L6 ازچراغ لیمیت سوییچ موقعیت ب 

L7 چراغ انکودر 

L8 چراغ المپ فالشر 

L9  ولت 24چراغ تغذیه 

 

 کشی دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است. نحوه سیم

 

 جامپر کنید. 6را به  4باید جامپر باشد و در صورت عدم استفاده از فتوسل  6به  5و  4به  3در حالت کلی 

 

 عملکرد دیپ سوییچ ها در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 on off شرح شماره دیپ سوییچ

 غیرفعال فعال حالت بسته شدن اتوماتیک 1

 غیرفعال فعال پیش چشمکزن 2

 دقیقه 1 دقیقه 3 اغ پارکینگزمان فعال بودن خروجی مروبط به چر 3

 غیرفعال فعال زمان دهی به موتور 4

 

 تنظیم لیمیت سوییچ ها:

را نگهدارید تا درب شروع به باال آمدن نماید. دکمه را نگهدارید تا درب تا میزان مورد نظر باز شود. سپس لیمیت سوییچ حالت  S2دکمه 

 زیر در سمت چپ ریل قرار دهید. باز را مطابق شکل
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را فشار داده  نگهدارید تا درب به اندازه مورد نیاز بسته شود. سپس لیمیت سوییچ حالت بسته را در سمت راست ریل مطابق  S3دکمه 

 شکل زیر قرار دهید.

 

وقعیت بسته و باز شدن درب را تنظیم در نهایت به کمک پیچ های تنظیم بر روی اهرم اتصال واگن به درب می توان با دقت میلی متری م

 نمود.
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 ه راه اندازی:سپرو

پس از تنظیم لیمیت سوییچ های باز و بسته شدن و اطمینان از حرکت صحیح و کامل درب هنگام باز و بسته شدن و انجام سیم کشی 

 های الزم، فرایند زیر را برای راه اندازی دستگاه انجام دهید.

 برق مرکز کنترل را وصل نمایید .1

 سانتی متری از لیمیت سوییچ حالت بسته قرار دهید. 50به فاصله  S3درب را به کمک دکمه  .2

 کنید onرا  4دیپ سوییچ شماره  .3

 را فشار دهید S1دکمه  .4

 بسته برسد. موقعیتدرب شروع به بسته شدن می کند تا به لیمیت سوییچ  .5

 ه کامال بسته می شود.رت کامل باز شده و دوباروسپس درب به ص .6

 کنید offرا  4پس از آنکه درب کامال بسته شد دیپ سوییچ  .7

 آماده استفاده می باشددرب  .8

 


