
1 
 

 

MS1 AC SLIDING 

Instruction Set 
(MS1_AC_SLIDING) 
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 (AC_MS1_SLIDING) دستَدالعول در بازکي اتَهات هذل 

 

 :قابلیت ّا

. ثرًبهَ ریسی هجسا ثرای درة تک لٌگِْدرة ریلیِوراٍ هیکرّضْئیچ- 

   در لحظَ(SoftStart)زهبى ثبزغذى ّ ثطتَ غذى ثؿْرت هجسا از ُن ّدارای اضتبرت آرام - 

 .اّلیَ حرکت هْتْرُب

. قبثلیت لرى کردى ریوْتِبی کذلرًیٌگ ّ ُبپیٌگ کذ -

 .قبثلیت تٌظین ضَ ضرػت -

 .تْقف ضریغ قبثلیت - 

 .قبثلیت تٌظین هیکرّضْئیچِب ثَ ؾْرت ًرم افساری- 

 :ضواتیک برد
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:هطخصات ترهیٌالْا  

 مشترک       

 

 

. ّلت هیجبغٌذ220از ًْع هْتْر   

 :چراغ چطوک رى

را از  (چػوک زى یب ثبثت )کَ هیتْاى ًْع آى را . جِت اتؿبل چراؽ چػوک زى

.  اًتخبة کرد(FL)پبراهترُب 

 :فرهاًْای ٍرٍدی

Start : فرهبى ثبز غذى ّ ثطتَ غذى درة  .

Photo : فرهبى چػن هیجبغذ در ؾْرت ػذم اضتفبدٍ ثبیذ ثِن دیگر

. هتؿل غًْذ

USW1_Op :هیکرّ ضْئیچ در حبلت ثبز غذى .

USW1_CL :هیکرّ ضْئیچ در حبلت ثطتَ غذى .

 :فرهاًْای خرٍجی

Motor1: جِت اتؿبل هْتْر. 

20VDC : جِت اضتفبدٍ هذار چػوی ّ غیرٍ در هْارد لسّم .

 :فیَزّا

F1 : آهپر جِت قطغ ثرق هْتْر  در هْاقغ اضطراری2فیْز  

F3 : آهپر جِت قطغ ثرقکل هذار در هْاقغ اضطراری5فیْز . 

 . از بستي سین بِ جای فیَز جذا خَدداری فرهائیذ: تَجِ
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 :ًوایطگر

. دّ ػذد ضْى ضگوٌت جِت  تٌظیوبت پبراهترُب 

 :تاچ سَئیچْا

A :  جِت ّرّد ثَ هٌُْبی اؾلی .

B : جِت ّرّد ثَ زیر هٌْ ُب .

C :  ٍجِت افسایع پبراهترُب ّ رخیر .

D  : جِت کبُع پبراهترُب .

BACK  : جِت ثرگػت ثَ هٌْ قجل .

 :هاشٍل گیرًذُ

 ریوْت 90 ّ قبثلیت رخیرٍ ضبزی تب MHZ 433 ّ فرکبًص ASKدارای هذّالضیْى 
. کٌترل ثب فرهت کذ لرًیٌگ ّ ُبپیٌگ کذ

 :رٍش هعرفی ریوَت

 غْیذ (rA)ّارد هAٌْجِت هؼرفی ریوْت ثَ ضیطتن اثتذا ثبیذ تْضط دکوَ 

 ّارد Cرا اًتخبة کٌیذّ ثب فػردى دکوَ(Ln) زیر هٌْ  Bضپص ثب فػردى دکوَ 

 ّ ثرای (LA)حبل ثرای هؼرفی ریوْت ثؼٌْاى کبًبل یک ، هٌْی . زیرهٌْ غْیذ

 اًتخبة B را تْضط دکوَ (LC) ّ ثرای کبًبل ضَ ، هٌْی (LB)کبًبل دّ ، هٌْی 

 LED را فػبر دُیذ ّ هٌتظر غْیذ تب Cپص از اًتخبة کبًبل هْرد ًظر دکوَ .کٌیذ

حبل ثب فػردى . ثَ ؾْرت چػوک زى ّ ضًْطگوٌت ثَ ؾْرت چرخبى در ثیبیذ

دکوَ هْرد ًظر ریوْت ، کذ آى کلیذ ثَ کبًبل هرثْطَ هؼرفی هیگردد ّ درُوبى 

.  رّی ضًْطگوٌت ًوبیبى هیگرددOHلحظَ ػجبرت 

 :هعرفی کاًاّای ریوَت

. جِت ثبزّ ثطتَ کردى درة :(A)کاًال یک 

در زهبى اضجبة ).جِت قفل کردى ضیطتن در زهبى ثبز ثْدى درثِب  :(B)دّکاًال 

. (کػی 

. هیجبغذ (هذ ثذُکبری)قفل کردى کل ضیطتن جِت  :(C) ضَکاًال 
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 :پاک کردى ریوَت

 غْیذ (rA) ّارد هAٌْجِت پبک کردى ُوَ کذُبی ریوْت اثتذا ثبیذ تْضط دکوَ 

  C را اًتخبة کٌیذّ ثب فػردى دکوَ (Er) زیر هٌْ  Bضپص ثب فػردى دکوَ 

 Cثب فػردى هجذد کلیذ .  ثَ هؼٌبی آیب هطوئي ُطتیذ ًوبیبى هیگرددysػجبرت 

کلیَ ریوْتِبی هْجْد در ضیطتن پبک هیگرددّ در حیي ػولیبت ضًْطگوٌت ثَ 

. ؾْرت چرخبى در هی آیذ

 ریوْت کذ لرًیٌگ ّ ُاپیٌگ کذ را 90ضیطتن قابلیت رخیرٍ حذاکثر 

. دارد

 : برًاهِ ریسی حرکت جکْا 

 زهبى ثبز غذى ّ Bغْیذ ّ تْضط دکوَ Pr(Parameter)ّارد هٌْی Aتْضط دکوَ 

هراحل تٌظین ثَ  ). ثطتَ غذى ّ زهبى کٌذ غذى را ثؿْرت هجسا تٌظین کٌیذ 

 . ( آهذٍ اضت آخرؾْرت چبرت در ؾفحَ 

.  هیتْاى تٌظین کردn1,n3ضرػت حرکت کٌذ را تْضط هٌُْبی 

 هیتْاى n3تْضط هٌْی  (ضرػت ضْم )ضرػت اضتبرت اّلیَ در ثطتَ غذى را

. تٌظین کرد

 AC(Autoدر ؾْرت ًیبز ثَ حبلت ثطتَ غذًخْدکبر پبراهتر 

Close) را ثب تخؿیؽ ػذد ثر حطت دُن دقیقَ هیتْاى فؼبل کرد .

 

هیتْاى فػبر ًِبیی پص از ثطتَ غذى رّی درة  CS(Kick Back)تْضط پبراهتر 

را تٌظین ًوْد ایي هذ جِت اطویٌبى از ثطتَ غذى درة در ؾْرت ّجْد قفل 

. ثرقی اضتفبدٍ هیگردد

هیتْاى حبلت حرکت هؼکْش پیع از اضتبرت rS (Reverse Stroke)تْضط پبراهتر 

ایي هذ جِت ضِْلت در ثبز غذى قفل ثرقی تؼجیَ .  را فؼبل ًوْد1رّی درة 

. غذٍ اضت

 

برای رخیرُ ضذى تغییرات اًجام ضذُ در ّر یک از پاراهترّا : ًکتِ

 رٍی برد را بعٌَاى تائیذ Cبرٍین ٍسپس کلیذ SAحتوا بایذ رٍی پاراهتر 
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سِ بار چطوک هیسًذ SAدر ایي صَرت عبارت .برای رخیرُ فطار دّین

 . ٍ از تٌظیوات خارج هیطَین

 

 :رٍش کار

پص از دریبفت فرهبى اضتبرت هْتْر پ غرّع ثَ حرکت هیکٌٌذّ پص از رضیذى 

فؼبل SP (Stop)اگر پبراهتر .ثَ دّر آُطتَ هیرّد(ثرای درة یک )O1-a1) )ثَ زهبى 

اگر قجل از ثَ اتوبم . ثبغذ قجل از رفتي ثَ دّر آُطتَ یک ثبًیَ تْقف هیکٌذ

در ؾْرت غیر )رضیذى زهبى حرکت دّثبرٍ فرهبى اضتبرت یب تک لٌگَ اػوبل غْد

ثبػث هتْقف غذى درثِب هیگردد ّ فرهبى هجذد ثبػث  ( nPفؼبل ثْدى پبراهتر 

. حرکت درثِب در جِت ػکص هیػْد

 ACدر ؾْرت فؼبل ثْدى حبلت  (Pause)ٌُگبهی کَ درثجبز هیجبغذ زهبى تْقف 

آغبز هیگردد در ایي ٌُگبم ًوبیػگر غرّع ثَ غوبرظ زهبى کردٍ اگر غئ جلْی 

 فؼبل ًجبغذ ACاگر هذ . چػن ثیبیذ غوبرظ هتْقف غذٍ ّ از اثتذا آغبز هیگردد

فؼبل CP(Close after photo)اگر پبراهتر . ضیطتن هٌتظر فرهبى هجذد هیوبًذ

 درة ثَ (CP)ثبغذ پص از ػجْر از چػوی پص از زهبى تؼییي غذٍ در پبراهتر 

 هیتْاى تبخیر ػولکرد چػن را ثرای (dP)تْضط پبراهتر .طْر خْدکبر ثطتَ هیػْد

در ُویي حبلت اگر .تویس دادى اًطبى از اتْهجیل ثب دقت دُن ثبًیَ ، تٌظین کرد

تْضط ریوْت هؼرفی غذٍ ثبغذ ثب زدى دکوَ ریوْت ضیطتن (B)کبًبل چِبر 

 (Lo)قفل هیػْد ّ ثب ُیچ فرهبًی درة ثطتَ ًویػْد ّ ًوبیػگر ػالهت 

کبًبل )ثب تحریک هجذد کلیذ ریوْت . راًوبیع هیذُذّ فالغر یکجبر چػوک هیسًذ

از هذ ثرای .ضیطتن از قفل در هیبیذّ دّثبرٍ فالغر یکجبر چػوک هیسًذ (دّ

پص از دریبفت فرهبى ثرای ثطتَ غذى اگر .اضجبة کػی هیتْاى اضتفبدٍ کرد

 ثَ ؾْرت چػوک PHغئ جلْی چػن ثبغذ درثِب حرکت ًویکٌٌذ ّ ػالهت 

. زى رّی ًوبیػگر ًوبیبى هیگردد

در ٌُگبم ثطتَ غذى درثِب اگر غئ جلْی چػن ثیبیذ درثِب هتْقف هیگردًذ ّ 

.  ثبًیَ در جِت ػکص غرّع ثَ حرکت هیکٌذ2پص از 

را ًوبیع هیذُذ ّ در OP (Open)در ٌُگبم ثبز غذى ًوبیػگر اثتذا ػالهت 

 CL(Close) .ٌُگبم ثطتَ غذى ػالهت 

.  ًوبیبى هیگرددCSدر لحظَ فػبر ًِبیی در ؾْرت فؼبل ثْدى ػالهت 
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در ٌّگام حرکت دربْا چِ در باز ضذى ٍ چِ در بستِ ضذى هسافت طی ضذُ 

 .درب  ًوایص دادُ هیطَد

 ًوبیػگر خبهْظ هیػْد ّ ًقطَ آى در حبلت چػوک زى StandByدر ٌُگبم 

 .هیوبًذ

 : برًاهِ ریسی درب ریلی 

 رّی حبلت Aجِت ّرّد ثَ تٌظیوبت درة ریلی اثتذا تْضط کلیذ 

df(Default) رفتَ ّ تْضط کلیذB ، d1تٌظیوبت هرثْط ثَ درة .  را اًتخبة هیکٌین

 جِت درة ریلی 1الزم ثَ رکر اضت کَ هْتْر .  ظبُر هیگرددPrریلی در هٌْی 

اضتفبدٍ هیگرددّ هیکرّضْئیچِبثٌب ثَ هْرد اضتفبدٍ هیتْاًٌذ ثَ ؾْرت فؼبل ثب 

.  تٌظین غًْذUS(Micro Switch)ؾفر یب فؼبل ثب یک ّ یب غیر فؼبل در آیتن 

.  پص از فؼبل کردى ایي هذ تٌظیوبت کبرخبًَ ای ثبر هیگردد

 

 : برًاهِ ریسی اتَهاتیک 

 ّارد Bرفتَ ّ ثبفػردى کلیذ AS(Automatic Set) رّی حبلت Aاثتذا تْضط کلیذ 

هیتْاى ّارد D ثبًیَ کلیذ 3 ّ یب ثبفػردى هذاّم هذ تٌظین اتْهبتیک هیػْین

تٌظیوبت زهبى .هراحل کبر در فلْچبرت تٌظیوبت آهذٍ اضت. تٌظین اتْهبتیک غذ

.  ثبًیَ اًجبم هیػْد0.1درایي حبلت ثب دقت 

 

 :(It)تست ٍرٍدی ّا

د م ّارد ایي Bهیرّین ّ تْضط کلیذ It(Input Test) رّی حبلت Aاثتذا تْضط کلیذ 

پص از تحریک ُر یک از ّرّدیِب . هیػْین

(ST,PHOTO,Usw1_Op,Usw1_CL) ًوبیع 2دیجیت هرثْطَ ثَ آى رّی ضگوٌت 

 رّی ثرد هیتْاى از ایي هذ (A)ثب زدى کلیذ . غکل زیر ًوبیع هیذُذ. دادٍ هیػْد

. خبرج غذ
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 :(Jt)تست جکْا 

گبُی اّقبت الزم اضت کَ ُر یک  جکِب را ثَ ؾْرت هجسا ثَ هْقؼیت خبؾی 

هؼوْال ثرای ایي کبر جکِب را خالؼ هیکٌٌذ ّ در هْقؼیت هْرد ًظس دّثبرٍ . ثجرین

 Jt(Jack Test)درایي ثرد هیتْاى ثَ جبی خالؼ کرد جکِب از هذ . درگیر هیکٌٌذ

 ّارد ایي هذ هیػْد B هیرّین ّ ثب کلیذ Jt رّی Aاثتذا تْضط کلیذ . اضتفبدٍ کرد 

 هیجبغذ را ًوبیع هیذُذ حبل 1 کَ هؼرف جک U1پص از ّرّد ًوبیػگر هقذار 

ثبز هیػْد ّ پص از رُب کردى کلیذ هتْقف ثب ضرػت تٌذ ، درة Cثب فػردى کلیذ 

 ثطتَ هیػْد ّ ثب رُب کردى کلیذ هتْقف 1 درة Dهیػْد ّ ثب فػردى کلیذ 

.  رّی ثرد هیتْاى از ایي هذ خبرج غذ(A)ثب زدى کلیذ . هیگردد

در ؾْرت ثرّز ُر هػکل از دضتکبری ثرد جذا خْدداری ًوْدٍ ّ ثب غرکت توبش 

. ثگیریذ در غیر ایٌؿْرت ثرد از گبراًتی خبرج هیگردد
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 AC_MS1_SLIDING)   (تٌظیوات برد درب ریلی

 هاکسیون هیٌیون ّاحذ تْضیحات ترپارام
هقذار 
 اّلیَ 

 راٌُوایی 

O1  10 99 0 ثاًیَ 1زهاى باز شذى درب   

C1  10 99 0 ثاًیَ 1زهاى بطتَ شذى درب   

a1  ثاًیَ آخر10برای هثال  5 99 0 ثاًیَ 1زهاى دّر آُطتَ در باز شذى درب  

b1  ثاًیَ آخر10برای هثال  5 99 0 ثاًیَ 1زهاى دّر آُطتَ در بطتَ شذى درب  

t 1 
 شذى درب باززهاى اضتارت با دّر آُطتَ در 

1 
ثاًیَ  0 99 0 

 

c1 
زهاى اضتارت با دّر آُطتَ در بطتَ شذى 

 1درب 
  ثاًیَ اّل5برای هثال  0 99 0 ثاًیَ

n1  2 6 1 ػذد 1تٌظین دّر آُطتَ درب 
با افسایش ایي پاراهتر دّر 

 کاُش هیابذ 

n3  2 6 1 ػذد 1تٌظین دّر آُطتَ اضتارت  درب 
با افسایش ایي پاراهتر دّر 

 کاُش هیابذ 

SP َفؼال  غیر فؼال     غیرفؼال/فؼال تْقف قبل از دّر آُطتEn: غیرفؼال     di: 

AC  بطتَ شذى خْدکار   اگر صفر باشذ غیر فؼال اضت 2.0 2.0  0  دقیقَ

CP اگر صفر باشذ غیر فؼال اضت 10 30 0 ثاًیَ زهاى بطتَ شذى خْدکار پص از ػبْر از چشن 

dP 6 4 0 دُن ثاًیَ تاخیر ػولکرد چشوی برای ػابر   

US 0 2 0 ػذد فؼال ّغیر فؼال کردى ّ هٌطق هیکرّضْئیچ 
ًرهال =1        غیرفؼال=0

 ًرهال باز=2  بطتَ

CS فؼال   غیر فؼال     غیرفؼال/فؼال فشار ًِایی در بطتَ شذىEn: غیرفؼال     di: 

St 2 5 1 ثاًیَ زهاى فشار ًِایی در بطتَ شذى   

rS فؼال   غیر فؼال     غیرفؼال/فؼال حرکت هؼکْش در باز شذى برای قفل برقیEn: غیرفؼال     di: 

nP فؼال   فؼال     غیرفؼال/فؼال قطغ فرهاى تْقف در باز شذىEn: غیرفؼال     di: 

FL  اًتخاب ًْع فالشر 
 فؼال 1 0 غیرفؼال/فؼال

: چشوک زى  غیر فؼال: فؼال
 ثابت

PA 0 9.9 0 دقیقَ رلَ پارکیٌگ تٌظین زهاى ّصل 
اگر صفر باشذ برای درب ػابر 

بسرگتر از صفر . اضتفادٍ هیگردد
 . زهاى چراؽ پارکیٌگ هیباشذ

FS فؼال  غیرفؼال 1 0 غیرفؼال/فؼال تْقف ضریغEn: غیرفؼال     di: 

SA رخیرٍ ُوَ پاراهترُا           
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 بلَک دیاگرام تٌظیوات

 

 


