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 (EV-DSEL)   کلید دیجیتال  

:اطالعات کلی  

  EVOLUS درا می توان فقط با سیستم کنترل درب اتوماتیک  (EV-DSEL)  کلید دیجتال  

 استفاده نمود و درب را بطور اتوماتیک تنظیم کرد.

 شما کی توانید به یک منو برنامه ریزی تنظیم پارامترهای درب دست یابید.

به مدار فرمان نحوه اتصال  

رشته  4(  با استفاده از کابل   EVOLUS) را به دستگاه کنترل الکترونیک)EV-DSEL) کلید 

 با قطر نیم میلیمتر نصب کنید.

EVOLUS  الکترونیک کنترل دستگاه به( 3) ولت 31 ترمینال اتصال ولت=  31ترمینال +   

EVOLUS  به دستگاه کنترل الکترونیک (4) GND- = اتصال به ترمینال  -ترمینال    

EVOLUS    دال به دستگاه کنترل الکترونیک (2)A اتصال به ترمینال=Aترمینال 

EVOLUS (3) به دستگاه کنترل الکترونیکB اتصال به ترمینال =B ترمینال 

)میلیمتر( 38*ضخامت 81*ارتفاع311ابعاد دستگاه : طول   
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 طریقه استفاده از کلید دیجیتال

 

 

 

 

حالت کار اتوماتیک را انتخاب کنید.  SET با فشار دکمه    

فشار داده می شود از یک حالت کاری به دیگری عوض میگردد.  SET هر دفعه که دکمه    

 این حالت ها به شرح ذیل می باشد.

سنسور بیرونی غیر فعال میگردد و درب تنها توسط 
 سنسور داخلی باز می شود.) فقط خروج(

 درب توسط سنسور داخلی و خارجی باز میشود.
 ) ورود و خروج آزاد(

 

 
 

 . 
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در باز شده و دائما باز میماند.) دائم باز(

 
 

سنسور خارجی فعال شده و سنسور داخلی غیر فعال 
 میگردد .) فقط ورود(

 
 
 

حالت اتوماتیک درب غیر فعال میگردد و درب 
 را می توان با فشار دست باز کرد.

 

حالت قفل شبانه کلیه سنسورها غیرفعال شده  و درب 
 فقط از طریق ریموت کنترل یا پوش باتوم باز میگردد

. 
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 فضای باز شدن محدود شده 
با فشار دکمه برف فضای باز شدن درب محدود 

 می شود.
 حالت زمستانی فضای بازشدن محدود میشود

 

(Password) اسم رمز 

جلوگیری از تغییر حالت و تنظیمات دستگاه توسط افراد غیر مسئول می توان یک اسم رمز را در برای 

 کلید (EV-DSEL( وارد نمود که این پاسورد باید هر بار استفاده وارد شود.

 )توجه: در زمان فعال نمودن رمز،آن را نوشته  یا بخاطر بسپارید.(

 
  (Password) روش فعال کردن اسم رمز 

ثانیه سپس منو برنام ریزی ظاهر میگردد.   8مدت به   SET فشار دکمه    
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 اسم رمز فعلی درخواست میگردد.

 

ظاهر     CODE را نگه داشته تا کادر   F1 دکمه 
را فشار دهید.    SET   سپس دکمه  

 

 

A  می باشد. Default 5که از کارخانه مشخص شده باید وارد شود.این اسم رمز     اسم رمز
نمایان میگردد. را فشار دهید یک خط تیره روی صفحه ظاهر میگردد و نیز یک ستاره  A هر بار که    
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یک ستاره دیگر دیده میشودو مربع به قسمت بعد میرود.   A با فشار دادن دکمه 
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برای باز پنجم صفحه ای می بینید که در ان می توانبد اسم رمز را روشن  A  با فشار دکمه 

 یا خاموش )غیر فعال( کنید. 

پخش اسم رمز خارج میشوید و به منو اصلی باز میگردید. را فشار دهید از OFF   اگر دکمه  

فشار داده شود صفحه در خواست اسم رمز جدید ظاهر میگردد.   ON و اگر دکمه    

 

 

پس از وارد نمودن اسم رمز باید همان را مجدد وارد 
 کنید.

 

 اسم رمز خود را وارد کنید. از ما بین 
اسم رمز خود را   (A-B-C) چهار حروف 

 انتخاب کنید.دکمه های مربوط به حروف را
 فشار دهید.
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برنامه حال سیستم به طور اتوماتیک به منو اصلی 
 ریزی باز میگردد.

ثانیه نگه داشته تا از 1برای   SET دکمه     
منو برنامه ریزی خارج شوید.   

  

 اگر اسم رمز با موفقیت وارد شد پیام 
 " Password ok" ظاهر میشود.

 

 

 از این پس هر زمان که بخواهید وارد منو برنامه ریزی شوید از شما درخواست اسم رمز میگردد.
فعال ساختن رمز مراحل باال را مجددا تکرار کنید. برای غیر  

 
 

 زبان دستگاه

می توان زبان برنامه ها و عملکرد های دستگاه را تغییر داد. برای تغییر زبان طبق دستورات ذیل عمل 

 کنید.
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ثانیه فشار دهید.منو برنامه ریزی  را روی صفحه خواهید دید.8را برای   SET دکمه    

 

را فشاردهید تا به زبانها دست یابید.   SET یکبار دیگر دکمه     

یا * زبان دلخواه را انتخاب کنید.عالمت نشانگر را روی زبان دلخواه بیاورید.  F2 با فشار دکمه    

را فشار دهید تا از این قسمت خارج شوید.  SET یک بار دیگر دکمه    

 

ثانیه به منو باز میگردید. 1برای   SET با فشار دکمه    

 عملکردها و تنظیمات

دیپ سویچ ها و پوتاتیسومترها استفاده کرد و حالت کلید را می توان جهت تنظیم تمامی 

 عملکرد درب را تغییر داد.
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دید خواهید صفحه روی را ریزی برنامه منو.دهید فشار ثانیه 8 برای را .SET دکمه 

 

فشار دهید. منو برنامه ریزی را روی صفحه خواهید دید.  را تا روشن شدن مربع    F1 دکمه    

 

 

میکروسویچ31که هرکدام شامل     S2و S3   دیپ سویچ 2توسط  F20 الی F13  هشدار عملکرد های 

 میباشد تنظیم میگردند.

الی  TMS  میباشد. TM1 پوتاتیسومترهای طریق از نیز  P05  الی P01عملکردهای 

 امکان انتخاب تنظیم مستقیم این پارامتر ها از مدار کنترل یا کلید دیجیتال وجود دارد.عملکردهای فوق

 از دو طریق مدار فرمان و کلید دیجیتال قابل برنامه ریزی است که در صورت نصب دستگاه از طریق

می باشد. کلید دیجیتال راحت تر  
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از کلید دیجیتال به عملکرد  P05   الی P01و F20 الی F01  برای برنامه ریزی پارامتر های  

بگذارید.  ON  رجوع کنید و انرا به حالت F21 

مربوط به پوتانسیومتر   ها P35 الی    P06  مربوط به دیپ سویچ ها و F40  الی F22 پارامترهای 

 جداگانه از عملکردهای  F21      تنظیم میکنند. 

F01 (F2)را فشار دهید.  برای تنظیم عملکردهای  دیپ سویچ دکمه مربوط     

)*( را فشار دهید.  P01 برای تنظیم عملکردهای پوتانیسومترها دکمهدمربوط به    

 

طریقه تنظیم عملکرد دیپ سویچ ها   

و غیره( را در سمت چپ  F03 ،F02، F01 تعداد دیپ سویچ های تنظیمی )    

 نمایان می باشد.و در وسط صفحه توضیح آن دیده می شود.

 وضعیت روشن و خاموش بودن ) ON/OFF( در سمت راست  صفحه نمایان میباشد.
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تنظیم کنید.  ON انرا به حالت روشن    F3 برای تغییر وضعیت یک دیپ سویچ اول با فشار دکمه    

را فشار دهید.  F1 وضعیت دکمه   OFF برای خاموش کردن    

 

عملکردها  سریعتر  F2 یکسره دکمه را فشار دهید.با فشار   F2 برای تنظیم دیپ سویچ های بعدی دکمه 

شار یکسره دکمه *عملکردهاباال میروند.برای بازگشت به دیپ سویچ های قبلی دکمه* را فشار دهید.با ف  

 سریعتر پایین می اید.

 

 

 

پیش می روند و توضیح وضعیت هریک را روی صفحه می توان دید.  F40 عملکردها تا    

 برای خروج از وضعیت عملکردها و تنظیمات دکمهSETرا فشار دهید.برای خروج 

ثانیه فشار دهید.  1را   SET از منو برنامه ها دکمه 
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نیسومترهاطریقه تنظیم عملکرد پوتا  

و غیره( را در سمت چپ صفحه نمایان میباشد.  P01 ،P02، P03 ) تعداد پوتانیسوهای تنظیمی  

و در وسط صفحه توضیح آن دیده میشود. درصد وضعیت تنظیم شده را در سمت راست صفحه میتوان 

 مشاهده نمود.

 

را فشار دهید.درصد را می توان به صفر رسانید.  F1برای کاهش میزان پوتانیسومترها دکمه 

 

را فشار دهید.درصد را میتوان به صد رسانید.  F3 برای افزایش میزان پوتانیسومتر دکمه 
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دکمه * را فشار دهید.برای باال بردن شماره پوتانیسومتردکمه * را فشار دهید.با فشار یکسره   

 با فشار یکسره دکمه *عملکردها سریعتر باال میروند.

را فشار دهید.  F2   برای برگشت به پوتانیسومترهای قبلی دکمه 

 برای فشار یکسره دکمهF2عملکردها سریعتر پایین میروند.

 

پیش میروندو توضیح ضعیت هریک را روی صفحه می توان دید.  P35 عملکردها تا   

شار دهید.را ف  SET برای خروج از وضعیت عملکردها و تنظیمات دکمه    

ثانیه فشار دهید. 1را   SET برای خروج از منو برنامه ها دکمه   

 تنظیمات اولیه از کلید دیجیتال

 برنامه تنظیمات اولیه را میتوان از کلید دیجیتال انجام داد.طبق مراحل ذیل عمل کنید.

را اول از   ثانیه فشار دهید تا منو برنامه ریزی را مشاهده کنید.دکمه 8را   SET دکمه 

را فشار دهید تا وارد تنظیمات ان شوید.  SET خواهید دید.دکمه   

 

 

S01" میباشد که جهت حرکت درب را تنظیم میکند. اولین تنظیم درخواستی "   
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کنید.با فشار  F3 جهت  OFF جهت را به سمت چپ برای دربهای تکی و دوبله   F1 با فشار 

کنید.  ON رابه سمت راست برای دربهای تکی 

 

S02( و قفل کردن ان میرسد. دکمه * به دومین تنظیم مورد نیاز درب )با فشار   

)قفل شدن و بسته شدن درب در صورت نبود برق(  FALL SECURE  یا OFF  حالت F1 با فشار   

)درب بدون برق آزاد است و باز میشود.(  FALL SAFE  یا ON حالت    F3 دکمه  وبا فشار   

 اجرا میگردد

.  

S03" را تنظیم  میکنید. مورد نیاز "با فشار دکمه * سومین حالت    

یا  ON حالت F3 و با فشار دکمه    EVOLUS 90  یا OFF  حالت F1با فشار 

  EVOLUS 150  اجرا میگردد. 
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* فشار دهید. در این مرحله درب اتوماتیک برای حرکت اولیه اماده است. برای تایید تنظیمات دکمه  

 دکمه * )Ok( را فشار دهید. کلید دیجیتال از بخش تنظیمات خارج میشود و به بخش منو باز میگردد.

 

 (Diagnostics) وضعیت عیب یابی    

صفحه ای ظاهر میگردد که در آن کلیه لوازم )لوازم 
جانبی( قابل اتصال به سیستم دارای عالمت خاص و 

 شماره ترمینال ورودی می باشد.
 اگر اتصال مشکل داشته باشد چراغ مربوط روشن

 خواهد شد و یک نشانگر جلوی آن دیده میشود.

 

.ثانیه در صفحه اولیه 8برای   F2 فشار دکمه    

 

را فشار دهید.  SET برای خروج از صفحه وضعیت ورودی تشخیصی دکمه    

 نشانه اخطار برق

ظاهر شود یعنی برق در دستگاه و یا باطری وجود دارد و به صورت درست وصل  اگر نشانه 

 است و در حال شارژ دستگاه است.
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ظاهر شود یعنی برق در دستگاه وجود ندارد و درب توسط باطری اظطراری عمل  اگر نشانه

 میکند.

 

ظاهر شود یعنی برق در دستگاه وجود ندارد و شارژ باطری نیز تمام شده است. اگر نشانه   

باطری تمام شده است حتی اگر برق در دستگاه جریان دارد. همین عالمت یعنی شارژ  
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 مشکل دلیل احتمالی راه حل

در  SET UP   مرحله اولیه 
 مدار فرمان اجرا شود.

در مدار  SET UP مرحله اولیه
فرماناجرا نشده است.   

هنگام استارت اولیه درب حرکت 
نمی کند و یک سری صوتهای 

 کوتاه شنیده می شود.

گاید ها رابه درستی تنظیم کنید و 
 حرکت درست انرا چک کنید.

اصطکاک دریل کف مانع حرکت 
 درب می گردد.

SET UP در زمان مراحل 
موتور به سختی حرکت می کند  

هشدار و دستگاه کنترل صوتهای 
  کوتاه می زند

 اتصاالت الکترونیکی مدارهای 
 ورودی کنترل ایمنی را چک کنید

هرگونه مانع را از دایره شناسایی 
 رادار یا فتوسل بردارید.

اتصاالت سنسور و مدار درست 
 وصل نمی باشد.

در مقابل احتمال وجود مانع 
 سنسور می باشد.

  
SETUP  در مرحله اولیه  

 موتور حرکت نمی کند.

راتنظیم     S1 درسویچ DIP5 
.کنید  

SETUP مراحل   
 را مجدد اجرا

کنید.   

اشتباه تنظیم شده  S1در DIP5 
 

 
 حرکت درب در جهت اشتباه

طریق از را الزم تغییرات  
EV- دیجیتال ریز برنامه  

F 23 یا و. کنید اجرآ  DSEL 
و کنید تنظیم  Off روی را  

کنترل دستگاه از را تغییرات  
.کنید اعمال الکترونیک  

تتنظیم شده اس  ON روی   F21 
طریق از فقط تنظیم ) 
ریز برنامه از استفاده  

 دیجیتال EV-DSEL ممکن
باشد( می  

دستگاه کنترل به تغییرات دیپ 
 S2 S3سویچ های

TM5  TM1یا پوتانسیومترهای 
نشان نمیدهد.عکس العمل   

EV- تاتزی ػولکزد  

تاتزی را چک کیت  BAT 1 
 کٌیذ

می قطع یا دارد ایراد باتری  
 باشد.

       صوت شدن باز از قبل درب
 میزند

  ػولکزد درطت ّ اتصال

کیت تاتزی تا   EV-BAT 1 
 تا تاتزی چک کٌیذ

را         مانعی فتوسل یا سنسور  
.میکند شناسایی  

3 به مربوط S روی  DIP 4 
باتری و است تنظیم  ON 

.است قطع یا دارد ایراد  

برنمی ولی میشود باز درب  
شود نمی وبسته گردد  
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ان را مانع را شناسایی کرده و 
 بردارید.

 رگالژ درب چک شود و با 
تنظیم تدریجی  توان    

مانع شناسایی شود.  P6   
 از طریق برنامه ریز دیجیتال

تنظیم کنید.  Ev-DSEL  

درب در طول حرکت خود 
 مانعی را شناسایی می کند.

اصطحکاک ریل کف با درب به 
 عنوان مانع شناسایی می گردد.

درب در زمان حرکت باز می 
ید و جهت حرکت آن ایست

 برعکس می گردد.
حرکت درب در باز و بسته 
 شدن بعدی کند تر می شود.

TM4 نیسومتر پوتاتوان    
)قدرت فشار( را افزایش 

 دهید.

ندارد را کافی قدرت موتور بریده بریده و سختی به درب   
کند می حرکت  

 رػتَ 4 کاًکتْر

Encoder ّصل جِت را 

 حزکت تا ّ کٌیذ چک تْدى

 آیا LED تثیٌیذ درب دطتی

  E1 ّ  E2 دطتگاٍ در

 .ُظتٌذ رّػي کٌتزل

 اتصال Encoder لطغ

 یا اطت Encoder خزاب

 .اطت

 تاس کْتاٍ هذتی تزای درب

 هی تْلف طپض ّ ػْد هی

 هی صْت تار 6 ّ کٌذ

 .سًذ

  Dip 1, 2, 3, 4 دیپِای
  تز راS 2 طْیچ دیپ رّی
 فتْطلِای تؼذاد اطاص

PRJ38ٍتٌظین ػذٍ اطتفاد 

 .کٌیذ

 فتْطل الکتزیکی اتصال

PRJ38کٌیذ چک را. 
 تا کاتلِا رًگ اتصال(

 )هزتْط ُای تزهیٌال

  Dip 1, 2, 3،4 رّی دیپ
  طْیچS 2 درطت اًتخاب

.ًؼذٍ اًذ  

اػتثاٍ   فتْطل اتصال الکتزیکی

 PRJ38اطت

 PRJ 38 طلِای فتْ

 ّصل
 آًِا کٌتزل دطتگاٍ اها ُظتٌذ

 اس یا ًویکٌذ ػٌاطایی را

 ػٌاطایی ػذم صْت طزیك

Auto diagnostic را 

 دُذ هی ًؼاى

 DIP 3  رّیS 1 رّػيرا  
 ON حالت تاسػذىتا  کٌیذ

 ًثْد سهاى در  اتْهاتیک درب

 ّلت اجزا ػْد. 222 تزق

 

 DIP 3 رّی S 1 خاهْع 
OFF ًتیجَ در ّ هیثاػذ  

 صْرت تَ درب ػذى تاس

 تاس ّ .ًویثاػذ اتْهاتیک

 طزیك اس ایذت درب ػذى

 اًجام فزهاى هذار یا ریوْت

 .ػْد

EV-BAT 1تا تاتزی کیت  
 در اها اطت ّصل تاتزی

 ّلت 220 تزق لطؼی سهاى

 تاس را درب اتْهاتیک تطْر

 .کٌذ ًوی

 ّ هیشًذ صْت کٌتزل دطتگاٍ رّػي  S2رّی  DIP6   در ایوٌی طٌظْر تظتي اگز
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 ریش تزًاهَ اتْهاتیک درتِای تؼویز هاهْریت ُز در کَ هیگزدد تْصیَ :توجو

 دیجیتال EV-DSEL تا )تاػذ ًؼذٍ ّصل آى هکاًیکی طلکتْر اگز حتی( ػْد تزدٍ

 تواهی تَ تتْاى ّ کزدٍ اجزا را ّرّدی ّضؼیت ّ تؼخیص ػولیات تتْاى

EV-DSEL دیجیتال ریش تزًاهَ تْطط فمط کَ یافت دطت تٌظیوات ّ ػولکزدُا 

 .اطت پذیز اًجام

 

 

 

 ػولکزد TEST پیغ اس

DIP 6ًؼذٍ  تؼزیف  تاػذ  
OFF کٌیذ خاهْع  را   S2 رّی  
ایوٌیتاس تْدى  طٌظْر    اگزاها     

ػولکزددر     

ًٍؼذ تؼزیف اس پیغ    TEST 
اػتثاٍآى  ایزاد  دارد  یا   تاػذ   
ػذٍ اطت. هتصل  

ON ایوٌی تظت ّ اطت  

 ػذى تاس سهاى در فتْطل

 .اطت تْدٍ ًاهْفك

 .هیؼْد تاس آرام درب

اگز  تظتي  طٌظْر   ایوٌی در  

 ػولکزد TEST اس پیغ

DIP 7ًؼذٍ  تاػذ   تؼزیف    
OFF خاهْع را S 2رّی  

.کٌیذ  تْدى تاس ر 

 اها اگز تاس تْدى طٌظْر ایوٌی در 

  TEST ػولکزد اس پیغ تؼزیف

نشده ان ایراد دارد یا اشتباه 
 متصل شده است.

 
DIP 7رّی S 2رّػي  

ON ایوٌی تظت ّ اطت  

 ػذى تاس سهاى در فتْطل

 .اطت تْدٍ ًاهْفك

 ّ هیشًذ صْت کٌتزل دطتگاٍ

 .هیؼْد تظتَ آرام درب

 
DIP 9  DIP10 رّی را S1 

  لفل ًْع اطاص تز
 ػذٍ اطتفادٍ الکتزیکی

 اّلیَ هزحلَ ّ کٌیذ تٌظین درطت

SET UP دطتگاٍ در  

 .ػْد اجزا کٌتزل

 تز طْیچِا دیپ تٌظیوات

 الکتزیکی لفل ًْع اطاص

 .ُظتٌذ غلط ػذٍ اطتفادٍ

 عمل اشتباه الکتریکی قفل

 .میکند
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 )ماىو 6 ( تولیدات ای دوره خدمات برنامو

 .کٌیذ لطغ را دطتگاٍ تَ ّرّدی تزق ػولیات گًَْ ُز اًجام اس لثل :ُؼذار

 .کٌیذ طفت ّ کزدٍ چک را ُا پیچ تواهی .3

 .کٌیذ چک را ُا تظوَ طفتی .2

 .کٌیذ تویش را سهیي رّی ّ تاال کؼْیی اس درب حزکت هظیز گارد ّ ریل .1

تمامی غلطک ها و لت ها را تنظیم کرده و چک کنید لبه جلویی و لبه پشتی درب در جایگاه  .4

 درست خود قرار دارد.

 ان بطور کامل چک شود.چنانچه قفل الکتریکی روی دستگاه نصب شده است. عملکرد های  .5

 .کٌیذ چک را الکتزیکی کاتلِای ّ اتصاالت .6

رّاى ّ تذّى اصطحکاک  هظیز طْل در ُا کٌیذ لت حاصل کٌیذ. اطویٌاى چک را ُا لت ثثات .7

 حزکت هی کٌٌذ.

کٌیذ کَ درطت ػول هی  چک را ػذٍ ًصة ایوٌی ّطایل ّ درگیز ُای ًیزّ ّ حزکت طزػت .8

 کٌٌذ.

 .کٌٌذ هی ػول درطت کَ کٌیذ چک را ُا دتکتْر ّ کٌیذ تویش را ُا طٌظْر .9

 

 .کٌیذ اطتفادٍ اصلی لطؼات اس .ًوْد تؼْیض تایذ را کٌَِ یا خزاب لطؼات تواهی :ُؼذار
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