
 

  ولت ویرا220جدول تنظیوات برد 

 راهنمایی پیش فرض ماکسیمم مینیمم واحذ توضیحات پارامتر

O1  15 99 0 ثانیه 1زمان بازشذن درب   

O2  15 99 0 ثانیه 2زمان بازشذن درب   

C1  15 99 0 ثانیه 1زمان بسته شذن درب   

C2  15 99 0 ثانیه 2زمان بسته شذن درب   

S1  5 99 0 ثانیه 1زمان آهسته بازشذن درب   

S2  5 99 0 ثانیه 2زمان آهسته بازشذن درب   

S3  5 99 0 ثانیه 1زمان آهسته بسته شذن درب   

S4  5 99 0 ثانیه 2زمان آهسته بسته شذن درب   

S5 0 99 0 ثانیه 1زمان استارت آهسته باز شذن درب   

S6  0 99 0 ثانیه 2زمان استارت آهسته بسته شذن درب   

S7  0 99 0 ثانیه 1زمان استارت آهسته بسته شذن درب   

S8  0 99 0 ثانیه 2زمان استارت آهسته بسته شذن درب   

P1  زمان اضافه باز شذن پس از عبور از چشم

 1درب 

   0 9 9- ثانیه

P2  زمان اضافه باز شذن پس از عبور از چشم

 2درب 

   0 9 9- ثانیه

N1  2 6 1   1انتخاب دور آهسته موتور   

N2  2 6 1   2انتخاب دور آهسته موتور   

N3  2 6 1   1انتخاب دور استارت موتور   

N4  2 6 1   2انتخاب دور استارت موتور   

AC بسته شذن خودکار X6صفر غیرفعال 20 99 0 ثانیه 

CP صفر غیرفعال 10 99 0 ثانیه بسته شذن خودکاربعذ از چشم 

dP 0.6 40 0 دهم ثانیه تاخیر عملکرد چشم برای عابر   

Od 2 60 0 ثانیه تاخیر بازشذن   

Cd 3 99 0 ثانیه تاخیر بسته شذن   

Pd غیرفعال _  _   فعال سازی تک لنگه   

Pt 0 99 0 ثانیه کسرزمان تک لنگه   

CS غیرفعال _  _ غیرفعال/فعال فشارنهایی بسته شذن   

ST 1.5 5.0 1 ثانیه زمان فشارنهایی بسته شذن   

Rs  حرکت معکوس در ابتذا بازشذن برای قفل

 برقی

   غیرفعال _  _ غیرفعال/فعال

Np غیرفعال _  _ غیرفعال/فعال قطع فرمان توقف باز شذن   

FL فعال چشمک زن فعال _  _ غیرفعال/فعال انتخاب فالشر 

       

PA زمان رله پارکینگ X6صفر غیر فعال 0 99 0 ثانیه 



PL  تنظیم زمان وصل رله پارکینگ درحالت کار

 با ریموت

   0.5 99 0.5 ثانیه

SA رخیره پارامترها    _ _  _   

 

 



 نقشه سین کشی

 



بلوک دیاگرام هدار

 


