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 هؼزفی هیکزٍ سَییچ ّا -1

قثل اس تٌظین تاتلَ فزهاى، غفحِ ًوایص تاتلَ  

 فزهاى ضکل هقاتل را ًطاى هی دّذ. 

 

  را اًتخاب هی کٌین P001دکوِ + را فطار دادُ ٍ  

را فطار هی دّین تا تاتلَ فزهاى آهادُ  OKدکوِ  

 فزهاى پذیزی ضَد.
 

دکوِ + را فطار دّیذ ٍ ًگِ داریذ تا درب تاس  

ضَد. ٌّگاهی کِ هیکزٍ سَییچ تاس ضذى تَسط 

خَد را اس تحزیک کٌٌذُ سثش رًگ فطزدُ ضذ دست 

 رٍی + تز داریذ.

 

را فطار دّیذ ٍ ًگِ داریذ تا درب تاس  -حال  دکوِ  

ضَد. ٌّگاهی کِ هیکزٍ سَییچ تاس ضذى تَسط 

تحزیک کٌٌذُ قزهش  رًگ فطزدُ ضذ دست خَد را 

 تز داریذ. -دکوِ اس رٍی 

 

را فطزدُ ٍ  OKتزای تاییذ هؼزفی هیکزٍسَییچ ّا  

 دست خَد را تزداریذ.
 

در غفحِ  ----را فطار دّیذ تا ػثارت  -دکوِ  

 ًوایص ظاّز هی ضَد ٍتزًاهِ ریشی پایاى هی یاتذ.
 

 هؼزفی کَرس درب -2
  را اًتخاب هی کٌین. P003دکوِ + را فطار دادُ ٍ  

را فطار هی دّین تا تاتلَ فزهاى آهادُ  OKدکوِ  

ضزٍع  APPrفزهاى پذیزی ضَد. در ایي حالت ػثارت 

 تِ چطوک سدى هی کٌذ.

 

ٌّگاهی  ٍدادُ ٍ ًگِ هی دارین را فطار  OKدکوِ  

 را رّا هی کٌین. OKثاتت ضذ دکوِ  APPrکِ ػثارت 
 

 

فزهاى استارت تَسط ریوَت دادُ ضَد. در ایي 

ٍ تَسط ٌّگام درب ضزٍع تِ تاس ضذى هی کٌذ. 

هیکزٍسَییچ تاس ضذى تحزیک ضذ ٍ دٍتارُ تَسط 

 ریوَت فزهاى استارت را غادر ًواییذ.

 

 

دٍ تارُ فزهاى استارت تَسط ریوَت دادُ ضَد. در 

 ایي ٌّگام درب ضزٍع تِ تستِ ضذى هی کٌذ. ٍ

ٌّگاهی کِ هیکزٍ سَییچ تستِ ضذى ضذى تحزیک 

ضذ دٍتارُ تَسط ریوَت فزهاى استارت غادر هی 

تَسط تاتلَ فزهاى ًطاى   ----ًوایین. حال ػثارت 

دادُ هی ضَد کِ ًطاى دٌّذُ پایاى تزًاهِ ریشی هی 

 تاضذ.

 

 پاک کزدى ریوَت ّا -3

  تاتلَ فزهاى ػثارت رٍتزٍ را ًطاى هی دّذ 

  را اًتخاب  هی کٌین P004دکوِ + را فطار دادُ ٍ  

را فطار هی دّین . تاتلَ فزهاى ػثارت  OKدکوِ  

 رٍتزٍ را تِ غَرت چطوک سى ًطاى هی دّذ.
 

را فطار دّیذ ٍ ًگِ داریذ تا ػثارت  OKدکوِ  

CAnC  .ثاتت ضَد 
 

ًواییذ. غفحِ ًوایص ػثارت  رّا را OK دکوِ حال 

P004.را ًطاى هی دّذ 
 

در غفحِ  ----فطار دّیذ تا ػثارت  را -دکوِ  

پایاى یافت ٍ تزًاهِ ریشی  حال ًوایص ظاّز ضَد.

 حذفتوام ریوَتْای هؼزفی ضذُ تِ تاتلَ فزهاى 

 .گزدیذ

 

 هؼزفی ریوَتْا -4

  تاتلَ فزهاى ػثارت رٍتزٍ را ًطاى هی دّذ 

  را اًتخاب هی کٌین P005دکوِ + را فطار دادُ ٍ  

 LEArرا فطار هی دّین . تاتلَ فزهاى ػثارت  OKدکوِ  

 را ًطاى هی دّذ ٍ فالضز تاتلَ فزهاى رٍضي هی ضَد
 

 
 2یکی اس دکوِ ّای ریوَت را فطار دّیذ. فالضز 

ثاًیِ خاهَش هی ضَد ٍ غفحِ ًوایص تؼذاد 

ریوَتْای هؼزفی ضذُ را ًطاى هی دّذ. حال ریوَت 

 ضذُ است.هؼزفی 

 

 
حال در غَرت ًیاس ریوَتْای دیگز را ًیش تا فطزدى 

 دکوِ آًْا هؼزفی کٌیذ. 
 

 ثاًیِ غثز ًواییذ تا حافظِ دّی توام ضَد ٍ ػثارت11 

 ًطاى دادُ ضَد.   ----
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 پاک کزدى ریوَت هَرد ًظز -5

  را اًتخاب  هی کٌین P006دکوِ + را فطار دادُ ٍ  

  را فطار هی دّین . تاتلَ فزهاى ػثارت رٍتزٍ را ًطاى هی دّذ. OKدکوِ  

را تا سدى دکوِ +  r003را فطار دّیذ ٍ ضوارُ ریوَت هَرد ًظز را اًتخاب ًواییذ. )تِ ػٌَاى هثال  -/+یکی اس دکوِ          /

 اًتخاب ًواییذ( 
 

  ثاتت ضَد r003فطار دّیذ ٍ تزای چٌذ ثاًیِ ًگِ داریذ تا  را OK دکوِ حال 

  ضذ. حذفرا فطار دّیذ تا ػثارت رٍتزٍ ًطاى دادُ ضَد. ریوَت هَرد ًظز  OKدٍتارُ  

 تاس گطت تِ تٌظیوات کارخاًِ-6

  تاتلَ فزهاى ػثارت رٍتزٍ را ًطاى هی دّذ 

 
 را اًتخاب   هی کٌین P007دکوِ + را فطار دادُ ٍ 

 

را فطار هی دّین . تاتلَ فزهاى ػثارت  OKدکوِ  

 رٍتزٍ را تِ غَرت چطوک سى ًطاى هی دّذ.
 

 -dEFرا فطار دّیذ ٍ ٌّگاهی کِ ػثارت  OKدکوِ  

تزداریذ. حال  OKثاتت ضذ دست خَد را اس رٍی 

توام تٌظیوات تِ تٌظیوات اًجام ضذُ تَسط کارخاًِ 

 تزگطت.

 

ًواییذ. غفحِ ًوایص ػثارت  رّا را OK دکوِ حال 

P007.را ًطاى هی دّذ 
 

در غفحِ  ----را فطار دّیذ تا ػثارت  -دکوِ  

پایاى یافت ٍ توام ًوایص ظاّز ضَد. تزًاهِ ریشی 

اس حافظِ تزد ریوَتْای هؼزفی ضذُ تِ تاتلَ فزهاى 

 گزدیذ حذف

 

 ًحَُ تٌظیوات تاتلَ فزهاى -7

  تاتلَ فزهاى ػثارت رٍتزٍ را ًطاى هی دّذ 

دکوِ + را فطار دادُ ٍ تا پاراهتزی را کِ قػذ تٌظین  

را  P010آى را داریذ هطاّذُ ًواییذ. تزای هثال 

 اًتخاب ًواییذ.

 

را فطار هی دّین .  تاتلَ فزهاى ػثارت  OKدکوِ  

d100 .را ًطاى هی دّذ 
 

را کن یا سیاد کزدُ تا تِ  111ػذد  –تَسط دکوِ + یا  

 d080هقذار هَرد ًظز تزسین. تِ ػٌَاى هثال تز رٍی 

 تٌظین هی ًوایین.

 

. غفحِ ًوایص ػثارت فطار هی دّین را OK دکوِ حال 

P010 را ًطاى هی دّذ. هقذار هَرد ًظز حافظِ دّی

 ضذ.

 

در غفحِ  ----را فطار دّیذ تا ػثارت  -دکوِ  

پایاى یافت ٍ توام ًوایص ظاّز ضَد. تزًاهِ ریشی 

اس حافظِ تزد ریوَتْای هؼزفی ضذُ تِ تاتلَ فزهاى 

 .گزدیذ حذف

 

---- 

dEF- 

+ 

dEF- 
 

P007 

P007 

- ---- 

OK 

OK 

OK 

---- 

+ P010 

P010 

- ---- 

OK d100 

d080

0 

+ 

- 

OK 

r001 

+ P006 

r003 

---- 

OK 

+ - r003 

OK 

OK 



 پاناتین پارسطراحی و مهندسی                                                                       
 

 

 www.panatin.com 84688882020 شرکت پاناتین پارس

 

 

 
 

  

 P001 هؼزفی هیکزٍسَییچ ّا

 P002 تذٍى استفادُ

 P003 هؼزفی کَرس درب

 P004 پاک کزدى ّوِ ریوَت ّا

 P005 هؼزفی ریوَت

 P006 پاک کزدى یک ریوَت خاظ

 P007 تاسگطت تِ تٌظیوات کارخاًِ ٍ ریست کزدى تاتلَ فزهاى

  

 هؼزفی ًَع ریوَت HCS fixed part only 000ریوَت 

P008 ریوَتHCS rolling code  001 

 HT12E dip switch 002ریوَت 

  Start ًفز رٍ  Start ًفز رٍ

 P009 تؼزیف ػولکزد کاًال ّای ریوَت

CH4 CH3 009 CH2 CH1 001 

CH1 CH4 010 CH3 CH1 002 

CH2 CH4 011 CH4 CH1 003 

CH3 CH4 012 CH1 CH2 004 
 CH1 013 CH3 CH2 005 

 CH2 014 CH4 CH2 006 

 CH3 015 CH1 CH3 007 

 CH4 016 CH2 CH3 008 

 P010 تٌظین سزػت اٍلیِ .…………………………….…………10050

 P011 تٌظین سزػت آّستِ ..…..……1006030………………..………

 P012 تؼییي هحذٍدُ سزػت آّستِ ..….…..……502510………………..……

 P013 تذٍى استفادُ 

 P014 قذرت هَتَر در حال تاس ضذى …………….……………..……1009030…

 P015 قذرت هَتَر در حال تستِ ضذى …………………………..……1009030…

 P016 تذٍى استفادُ 

 P017 تذٍى استفادُ 

 000 لثِ ایوٌی
 اًتخاب ًَع ٍسیلِ ایوٌی

P018 
 Photoelectric barrier 001 

 P019 اًتخاب ضَد تستِ ضذى اتَهاتیک غیز فؼال هی گزدد. 0سهاى تستِ ضذى اتَهاتیک)تزحسة ثاًیِ(. اگز …255100.…………………………………

 P020 سهاى ضزٍع چطوک سدى فالضز قثل اس ضزٍع حزکت درب)تز حسة ثاًیِ( …1520.……………………………………

 P021 استفادُ تذٍى 

 P022 استفادُ تذٍى 

 000 در حیي حزکت ریوَتْا ػول ًوی کٌذ

 P023 ػولکزد ریوَت در ٌّگام تاس یا تستِ ضذى

در حیي حزکت ریوَت ػول هی کذ ٍ 

درب را هتَقف ٍ یا حزکت را هؼکَس 

 کزد

 

 

001 
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اطویٌاى قثل اسآساد ضذى قفل قثل اس تاس ضذى درب. در ایي حالت یک اًیِ هَتَر ّا در جْت تستِ ضذى  000 غیز فؼال

 درب کار هی کٌذ تا قفل آساد ضَد ٍ تؼذ درب ّا تاس هی ضَد.
P024 

 فعال

001 

 000 تاس         تستِ         تاس
 تؼییي ًَع ػولکزد درب تا ّز تار فطزدى ریوَت

P025 

 تستِ      تَقف      تاس       تَقف 

001 
 

 

 

 

 

هؼکَس ضذى حزکت درب ٌّگام تستِ 

 ضذى 
000 

 P026 ًحَُ ػولکزد چطوی در حیي تاس ضذى

 هتَقف ضذى تاس حیي در را درب حزکت

 تزداضتِ هاًغ کِ ٌّگاهی ٍ کٌذ هی

 در.دّذ هی اداهِ خَد حزکت تِ ضَد

 درب حزکت ًیش ضذى تستِ ٌّگام

 .ضَد هی هؼکَس

001 

 

 

 فالضز ثاتت است.  

 
000 

 P027 تؼییي کارکزد فالضز

 001 فالضز چطوک سى است.

فالضز ثاتت است ٍػذد تٌظین ضذُ در 

ایي قسوت سهاى تاخیز خاهَش ضذى 

   فالضز تؼذ اس تستِ ضذى را ًطاى 

 هی دّذ

>001 

 000 خالظ کزدى  غیزفؼال است
 P028 آساد کزدى درگیزی تیي چزخ دًذُ ّای گیز تکس

 001 است فؼال  کزدى خالظ

 P029 استفادُ تذٍى  

 000 قفل

 P030 ضذى ًفز رٍتٌظیوات تاس 

 001 قفل

تا هذت سهاًی کِ دکوِ ًفزرٍ را فطار 

دادُ ٍ ًگِ هی دارین درب تاس هی ضَد 

ٍ یا تستِ هی ضَد. ٌّگاهی کِ دست 

خَد را اس رٍی ریوَت تز هی دارین 

 حزکت هتَقف هی ضَد

002 
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تاس ضذى ًفز رٍ. هقذار هؼزفی ضذُ 

هقذار تاس ضذى درب را تزحسة درغذ 

 ضذى کاهل ًطاى هی دّذ.تاس 

002< 

ضتاب سزیغ.تا فزهاى استارت هَتَرتا 

 سزػت تٌظین ضذُ ضزٍع تِ حزکت 

 هی کٌذ
000 

 تؼییي ضتاب حزکت

 
 

P031  ضتاب آّستِ. تا فزهاى استارت

هَتَرتِ آراهی سزػت هی گیزد تا تِ 

 سزػت تٌظین ضذُ تزسذ 
001 

0……………………………10 

 .ضذى تستِ ٌّگام هاًغ تا تزخَرد غَرت در درب الؼول ػکس

 .جْت حزکت درب تز ػکس هی ضَد -000

 درب تزای سهاى هطخع ضذُ تز ػکس هی گزدد. تدر غَرت اًتخاب هقادیز غیز غفز جْت حزک
P032 

0……………………………10 

 ػکس الؼول درب در غَرت تزخَرد تا هاًغ ٌّگام تستِ ضذى.

 .جْت حزکت درب تز ػکس هی ضَد -000

 درب تزای سهاى هطخع ضذُ تز ػکس هی گزدد. تاًتخاب هقادیز غیز غفز جْت حزک در غَرت
P033 

 P034 استفادُ تذٍى 



 پاناتین پارسطراحی و مهندسی                                                                       
 

 

 www.panatin.com 84688882020 شرکت پاناتین پارس

 

 پیبم ّبی خطب

 : SPAZIOًکبتی دس هَسد  

- (Err1)  دٍس است بذٍى دس ًظش گشفتي هیکشٍسَییچ. 05، حذاکثش تؼذاد چشخش 

-  (Err2)ببس است. 05تؼذاد دفؼبت استفبدُ پشت سش ّن  ، بیشتشیي 

 دس هَاقغ اضطشاسی کِ بشد هبًَس کَسسی سا اًجبم هی دّذ :

پیش هی آیذ کِ بشد بِ صَست خَدکبس دس هشحلِ ای قشاس هی گیشد کِ بشای بذست آٍسدى 

کَسس ببیذ هیکشٍسَییچ ّب سا کبهل بشٌبسذ ٍ بؼذ اص ایٌکِ کَسس کبهل سا بشٌبسذ پیغبم 

 ظبّش هی شَد سپس سیستن آهبدُ بِ کبس است. ----ب حزف شذُ ٍ ػالهت خط

بشق سیستن سا قطغ ًوَدُ ٍ سپس دسة سا بب دست ببص ٍ بستِ ًوبییذ تب هتَجِ بشَیذ کِ  -

هبًؼی یب اصطحکبکی بیي یشاق ّب ٍ اتصبالت دسة ًببشذ سپس دسة سا بِ صَست ًیوِ ببص 

 قشاس دّیذ.

صَست خیلی سا ساُ اًذاصی ًوبییذ دس ایي حبلت دسة بِ  ٍ سیستنبشق سا ٍصل ًوبییذ  -

آّستِ ششٍع بِ بستِ شذى هی کٌذ تب بِ هیکشٍسَییچ بشسذ، تَجِ داشتِ ببشیذ کِ 

سیستن ایي هشحلِ سا بِ دسستی اًجبم دّذ کِ کَسس کبهل سا بشٌبسذ ٍ اگش دس صَست ًیبص 

 یذ ٍ هشاحل ببال سا تکشاس ًوبییذ.بِ تٌظیوبت قذست ٍ سشػت هَتَس بَد آى ّب سا تٌظین ًوبی

اگش سیستن کَسس سا ًشٌبخت دٍببسُ هقبدیش سا دادُ ٍ توبهی هشاحل فَق سا تکشاس ًوبییذ تب  -

 ایٌکِ کَسس هَسد ًظش دس حبفظِ رخیشُ شَد.

 چشوی ٍ یب ٍسبیل جبًبی حفبظتی دسست کبس ًوی کٌٌذ. 

ّستٌذ بِ طَس صحیح ٍ سبلن کبس هطوئي شَیذ چشوی ٍ ٍسبیل جبًبی کِ بِ بشد هتصل  -

 هی کٌٌذ.

سین ّبی هَتَس هتصل بِ بشد ًیستٌذ یب ایٌکِ بشد دستَسالؼول ًوی گیشد یب بِ هَتَس اسسبل  

 ًوی کٌذ.

سین ّبی هَتَس بِ بشد کبهال چک شَد ٍ ٍلتبط خشٍجی تشهیٌبل بِ ٍسیلِ هَلتی هتش اًذاصُ  -

آى اگش ٍلتبطی القب ًوی شذ بب ششکت توبس گشفتِ ٍ  گیشی شَد دس ٌّگبم ساُ اًذاصی

 ساٌّوبیی بخَاّیذ.

 ٍلتبط هٌبغ تغزیِ بیشتش اص هحذٍدُ ٍلتبط هصشفی بشد است. 

ببیذ هقذاس ٍلتبط ٍسٍدی ٍ خشٍجی تشاًس سا بب هَلتی هتش بذست آٍسیذ ٍ اگش ٍلتبط خشٍجی  -

 ساٌّوبیی بخَاّیذ. ٍلت است بب ششکت توبس گشفتِ ٍ 73آى بیشتش اص 

هوکي است هَتَس بیش اص حذ هؼوَل گشم شذُ ببشذ صیشا هبًؼی بیي کَسس دسة ٍجَد  

 داسد یب بشد ٍاکٌشی بِ دستَسات ًذاسد.

توبهی هَاًغ سا بشداسیذ ٍ سؼی کٌیذ دسة کبهال سٍاى ٍ ساحت حشکت کٌذ سپس پس اص ساُ اًذاصی 

جبیگضیي شَد ٍ بشای ایٌکِ بتَاى دس اداهِ دستَساتی بِ بشد  "Err 6پیغام " "bLoc"بجبی پیغبم 

 بذّیذ چٌذ ثبًیِ صبش کٌیذ ٍ بب ػجلِ دستَسالؼول ّب سا دًببل ًکٌیذ.

Err 1 

Err 2 

Err 4 

Err 5 

Err 6 
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