ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU VỀ CÔNG NGHỆ KHÔNG CHỔI THAN

Lời nói đầu
Phân tích kế hoạch để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất:
Kích thước cổng/cánh
Trọng lượng
Vật liệu chế tạo
Lối đi
Chiều cao dầm
…

Hỗ trợ lựa chọn…
LƯU Ý: Các giá trị đo được giúp chọn động cơ phù hợp nhất, nhưng các biến số cần xem xét TRÊN HẾT là trọng
lượng tối đa cho phép và kích thước tối đa cho phép.
Ví dụ 1: Nếu cổng lùa có trọng lượng 1800 kg chuyển động với lực ban đầu là 8 kg thì phải sử dụng sản phẩm
BG3Q/2200.
Ví dụ 2: Nếu cổng lùa có trọng lượng 200 kg chuyển động với lực ban đầu là 15 kg (do nhiều loại ma sát) thì phải sử
dụng sản phẩm BH30/800.
Dòng CỔNG LÙA
Lực ban đầu tối đa
kg
lb
Từ 0 kg đến 10 kg
Từ 0 lb đến 20 lb
Dòng BE20, BR20, BM20, BH23, BR21
Từ 0kg đến 20 kg
Từ 0 lb đến 44 lb
Dòng SMARTY
Lực ban đầu tối đa
kg
lb
4
8,8
5
11
8
18
10
22
15
33
LƯU Ý: Nếu thông báo
điện tử (40 Kg).

Lực ban đầu tối đa
Dòng CỔNG LÙA
kg
lb
BM30/300/HS
15
33
BG30/1400/R
BH30/500/HS
20
44
BG30/1000/HS
BM30/400
55
BG30/1800/HS
25
BH30/600
30
66
BG30/1600
BH30/800
88
BG30/2200
40
hiển thị trên màn hình (3) thì trọng lượng đo được vượt quá giá trị tối đa cho phép của cân tải
Dòng CỔNG LÙA

Kiểu lắp đặt tiêu chuẩn – Cổng lùa
1

Nguồn điện

Cáp cách điện lõi kép H07RN-F
3x1,5 mm2

2

Thanh cảm ứng – Cáp 5x0,5 mm2 (tối đa 20 m)
Bộ thu

3

Thanh cảm ứng – Cáp 3x0,5 mm2 (tối đa 20 m)
Bộ phát

4

Đèn nháy

Cáp 2x1 mm2 (tối đa 10 m)

5

Ăng ten

Cáp RG58 50 Ohm (tối đa 10 m)

6

Công tắc xoay có Cáp 3x0,5 mm2 (tối đa 20 m)
khóa
Khóa điện tử bấm Cáp 3x0,5 mm2 (tối đa 20 m)
phím

7

Đèn báo cổng mở

Cáp 2x0,5 mm2 (tối đa 20 m)

8

Đèn trần

Cáp 2x1 mm2 (tối đa 20 m)

Kiểu lắp đặt tiêu chuẩn – Cổng mở cánh

1

Nguồn điện

2

Đấu nối
ĐỘNG CƠ 1
Đấu nối
ĐỘNG CƠ 2
Thanh cảm ứng –
Bộ thu
Thanh cảm ứng –
Bộ phát
Công tắc xoay có
khóa
Khóa điện tử bấm
phím
Đèn nháy
Ăng ten

3
4
5
6

7

8
9

Đèn báo cổng mở
Đèn trần

Cáp cách điện lõi kép H07RN-F
3x1,5 mm2
Cáp 3x0,5 mm2
Cáp 3x0,5 mm2
Cáp 5x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 3x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 3x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 2x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 2x1 mm2 (dài tối đa 10 m)
Cáp RG58 50 Ohm (dài tối đa 10 m)
Cáp 2x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 2x1 mm2 (dài tối đa 20 m)

Kiểu lắp đặt tiêu chuẩn – Thanh chắn

1

Nguồn điện

2

Thanh cảm ứng –
Bộ thu
Thanh cảm ứng –
Bộ phát
Công tắc xoay có
khóa
Khóa điện tử bấm
phím
Đèn báo cổng
thanh chắn

3
4

5

Cáp cách điện lõi kép H07RN-F
3x1,5 mm2
Cáp 5x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 3x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 3x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 2x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)
Cáp 2x0,5 mm2 (dài tối đa 20 m)

Ví dụ về đấu nối điện cho cổng lùa

Ví dụ về đấu nối điện cho cổng mở cánh

Ví dụ về đấu nối điện cho rào chắn

ĐẤU NỐI PHỤ KIỆN
1 CẶP THANH CẢM ỨNG

QUAN TRỌNG: Thanh cảm ứng được sử dụng với hệ thống tự động theo công nghệ KHÔNG CHỔI THAN chỉ là loại F4ES: R90/F4ES –
G90/F4ES – T90/F4S –M90/F4ES (MỚI) – G90/F4ESI (MỚI).

ĐẤU NỐI PHỤ KIỆN
2 CẶP THANH CẢM ỨNG

QUAN TRỌNG: Thanh cảm ứng được sử dụng với hệ thống tự động theo công nghệ KHÔNG CHỔI THAN chỉ là loại F4ES: R90/F4ES –
G90/F4ES – T90/F4S –M90/F4ES (MỚI) – G90/F4ESI (MỚI).

ĐẤU NỐI PHỤ KIỆN
4 CẶP THANH CẢM ỨNG

QUAN TRỌNG: Thanh cảm ứng được sử dụng với hệ thống tự động theo công nghệ KHÔNG CHỔI THAN chỉ là loại F4ES: R90/F4ES –
G90/F4ES – T90/F4S –M90/F4ES (MỚI) – G90/F4ESI (MỚI).

ĐẤU NỐI PHỤ KIỆN
ĐÈN NHÁY

ĐẤU NỐI PHỤ KIỆN
CÔNG TẮC XOAY CÓ KHÓA

Đấu nối và dò sóng cho khóa điện tử bấm phím H85/TDS – H85/TTD

Đấu nối và dò sóng cho khóa điện tử bấm phím H85/TDS – H85/TTD
Giao diện cấu hình theo điều khiển bằng khóa điện tử phím bấm
1) Nhấn nút trong 10 giây

2) Sau đó các đèn LED sáng luân phiên…

3) Nhấn 3 lần

Đấu nối và dò sóng cho khóa điện tử bấm phím H85/TDS – H85/TTD
Ví dụ về lưu mã người dùng

Đấu nối và dò sóng cho khóa điện tử bấm phím H85/TDS – H85/TTD
Ví dụ về kích hoạt người dùng

Cài đặt lại mật khẩu về cài đặt mặc định – khóa điện tử bấm phím H85/TDS – H85/TTD

Phiên bản phần mềm
H85/TDS r1.3
H85/TTD r1.1
H85/DEC r1.2

Quy trình dò sóng của khóa điện tử bấm phím H85/TDR

Lưu mã người dùng trên khóa điện tử vô tuyến bấm phím H85/TDR
Ví dụ về lưu mã người dùng

Kích hoạt mã người dùng trên khóa điện tử vô tuyến bấm phím H85/TDR
Ví dụ về kích hoạt mã người dùng

Nẹp an toàn

Đấu nối nẹp an toàn

Lưu và sao chép thông số bộ phát

Thay đổi trạng thái SYNUS từ mã cố định sang mã nhảy và ngược lại

Lưu và sao chép thông số bộ phát
Lưu

Nhấn nút

Sao chép (ví dụ)

Đèn LED nhấp nháy 3 lần

Nhấn nút bộ phát

Đèn LED bật sáng

Màn hình hiển thị

LÙI

TĂNG GIÁ TRỊ

TIẾN

GIẢM GIÁ TRỊ

LẬP TRÌNH
Trạng thái lệnh

Nguồn
Ví dụ

KIỂM TRA CẢNH BÁO LỖI
Trạng thái thiết bị
an toàn

Dừng

Thông số

Ví dụ

Giá trị thông số

Chế độ TEST (kiểm tra) – ví dụ đối với dòng B70/1DC
Nhấn nút TEST (kiểm tra) trên điều khiển điện tử giúp xác định sự cố ngay lập tức:

Không có thiết bị an toàn nào ở trạng thái cảnh báo và không có công tắc giới hạn nào được kích hoạt.
Nhả tay cầm hoặc mở khóa.
Tiếp điểm STOP (N.C.) mở. Nối tiếp điểm STOP.
Tiếp điểm nẹp cảm biến COS1 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt nẹp cảm biến, hãy tắt bằng thông số 73 00.
Tiếp điểm nẹp cảm biến COS2 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt nẹp cảm biến, hãy tắt bằng thông số 74 00.
Tiếp điểm thanh cảm ứng FT1 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt thanh cảm ứng, hãy tắt bằng thông số 50 00.
Tiếp điểm thanh cảm ứng FT2 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt thanh cảm ứng, hãy tắt bằng thông số 53 00.
Cả hai công tắc hành trình đều ở trạng thái lỗi. Kiểm tra kết nối và cài đặt của công tắc hành trình.
Phát hiện công tắc hành trình mở cổng nếu cổng đang mở.
Phát hiện công tắc hành trình đóng cổng nếu cổng đang đóng.
Sửa đổi lựa chọn vị trí tự động bằng thông số 71.
Nhấn và giữnút PROG cho đến khi thông báo DATA and APP- hiển thị trên màn hình. Thực hiện lại quy trình dò sóng.

Lưu ý trước khi khởi động: B70/1DC – B70/1DCHP
1) Lựa chọn model động cơ.

Lưu ý trước khi khởi động: B70/1DC – B70/1DCHP
2) Lựa chọn vị trí lắp đặt (nhìn từ bên trong cổng).

3) Cài đặt thông số A2 / A3 / 21
A2 00
00
01-15
99
A3 00
00
01
21 30

00-90
92-99

Tự động đóng cổng sau khi tạm dừng (từ trạng thái cổng mở toàn phần).
Tắt.
Từ 1 đến 15 lần đóng cổng sau khi thanh cảm ứng được kích hoạt.
Khi đạt đến số lần đóng cổng đã cài đặt, cổng sẽ duy trì trạng thái mở.
Cổng đóng không giới hạn số lần.
Tự động đóng cổng sau khi mất nguồn điện.
Tắt. Cổng không tự động đóng khi khôi phục nguồn điện.
Bật. Nếu cổng KHÔNG mở toàn phần, khi khôi phục nguồn điện, cổng sẽ đóng sau đèn nháy báo hiệu trong 5 giây (không phụ
thuộc vào giá trị đã cài đặt bằng thông số A5). Cổng đóng ở chế độ “khôi phục vị trí” (vui lòng xem chương 20)
Cài đặt thời gian đóng cổng tự động
Bộ hẹn giờ bắt đầu từ trạng thái mở cổng và tiếp tục theo thời gian đã đặt. Khi đạt đến thời gian đã đặt, cổng sẽ tự động đóng lại. Bộ
đếm thời gian khởi động lại nếu một thanh cảm ứng được kích hoạt.
Thời gian tạm dừng có thể được cài đặt từ 00 đến 90 giây.
Thời gian tạm dừng có thể được cài đặt từ 2 đến 9 phút.

Lưu ý trước khi khởi động: B70/1DC – B70/1DCHP
4) Di chuyển cổng vào vị trí đóng và nhấn nút TEST

Quy trình dò sóng B70/1DC – B70/1DCHP

Cài đặt thông số cơ bản: B70/1DC – B70/1DCHP

Cài đặt thông số cơ bản: B70/1DC – B70/1DCHP

CHẾ ĐỘ INFO: B70/1DC – B70/1DCHP

Có thể sử dụng chế độ INFO để xem một số thông số được đo bằng bộ điều khiển.

CHẾ ĐỘ INFO: B70/1DC – B70/1DCHP
THÔNG SỐ
CNt
Lun
rPM
AMP
bUS

CMP

ASC
TIn
UP

OC

R1.65
nPtE
Hibu

CNt

CHỨC NĂNG
Hiển thị vị trí của ĐỘNG CƠ, được biểu thị bằng số vòng quay và so với tổng chiều dài, tại thời điểm kiểm tra (ví dụ: 0,113 = động cơ lắp bên trái 71 00; 0113 = động cơ lắp bên phải 71
01).
Xem tổng chiều dài hành trình đã lập trình của ĐỘNG CƠ, theo số vòng quay của động cơ.
Xem tốc độ động cơ ĐỘNG CƠ, tính bằng đơn vị vòng trên phút (rPM).
Xem độ hấp thụ dòng điện của động cơ, tính bằng Ampe (ví dụ: 001,1 = 1,1 A…..016,5 = 16,5 A).
Nếu ĐỘNG CƠ đứng yên, giá trị hấp thụ dòng điện là 0. Kích hoạt chức năng lệnh để kiểm tra độ hấp thụ dòng điện.
Đèn báo hệ thống hoạt động tốt. Để kiểm tra quá tải (ví dụ: quá nhiều tiện ích được kết nối với đầu ra 24 V) hoặc nếu điện áp nguồn quá thấp, hãy so sánh chỉ số của các thông số với các giá
trị dưới đây khi động cơ đứng yên:
điện áp nguồn = 230 V AC (danh định), bUS = 28,5
điện áp nguồn = 207 V AC (-10%), bUS = 25,5
điện áp nguồn = 253 V AC (+ 10%), bUS = 31,6
Hiển thị dòng điện, được biểu thị bằng Ampe, được sử dụng để bù cho biến dạng được phát hiện bởi ĐỘNG CƠ, ví dụ, do nhiệt độ bên ngoài thấp (ví dụ: 0 = 0 A ... 4 = +6 A). Khi cổng bắt
đầu chuyển động từ vị trí mở toàn phần hoặc đóng toàn phần, bộ điều khiển phát hiện biến dạng cao hơn giá trị được lưu trong bộ nhớ trong chu kỳ dò sóng chuyển động, bộ điều khiển sẽ tự
động tăng dòng điện đi đến ĐỘNG CƠ.
Hiển thị ngưỡng dòng điện, được biểu thị bằng Ampe, tại đó chức năng cảm biến chướng ngại vật (phòng chống va đập) của ĐỘNG CƠ được kích hoạt. Giá trị này được bộ điều khiển tính
toán tự động liên quan đến cài đặt của thông số 30 và 31. Để động cơ hoạt động chính xác, AP phải luôn thấp hơn giá trị ASC.
Cho biết thời gian ĐỘNG CƠ thực hiện để phát hiện chướng ngại vật, như được đặt bằng thông số 31, tính bằng giây. Ví dụ. 1,000 = 1 giây / 0,120 = 0,12 giây (120 ms). Đảm bảo rằng thời
gian chuyển động dài hơn 0,3 giây.
Nếu bộ điều khiển có khả năng xác định vị trí của cổng khi tiến hành kiểm tra thì thông báo sau đây sẽ hiển thị trên màn hình:
UP_Đã biết vị trí, hoạt động bình thường.
UP1_Chưa biết vị trí, đang khôi phục vị trí.
Cho biết trạng thái của hệ thống tự động (mở/đóng).
OC OP Mở hệ thống tự động (động cơ hoạt động).
OP CL Đóng hệ thống tự động (động cơ hoạt động).
OP -O Hệ thống tự động mở toàn phần (động cơ không hoạt động).
OP -C Hệ thống tự động đóng toàn phần (động cơ không hoạt động).
UF U_ Điện áp nguồn quá thấp hoặc quá tải.
UF _H Quá dòng động cơ.
Xem phiên bản phần mềm của bộ điều khiển trong 3 giây.
Hiển thị số lần can thiệp bảo vệ nhiệt của biến tần. Nếu nó hiển thị một số khác với 0000, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng không có điểm ứng suất quá mức và nếu cánh cổng đang tại chốt
chặn cơ thì không được kích hoạt công tắc hành trình.
Kiểm tra cài đặt của thông số 30 và 31.
Hiển thị thông tin về bộ giới hạn điện áp điện tử (CHỈ VỚI HỖ TRỢ KỸ THUẬT CỦA ROGER TECHNOLOGY)

Chế độ TEST (kiểm tra): Ví dụ đối với EDGE1
Nhấn nút TEST (kiểm tra) trên điều khiển điện tử giúp xác định sự cố ngay lập tức:

Không có thiết bị an toàn nào ở trạng thái cảnh báo và không có công tắc giới hạn nào được kích hoạt.
Tiếp điểm STOP (N.C.) mở. Nối tiếp điểm STOP.
Tiếp điểm nẹp cảm biến COS1 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt nẹp cảm biến, hãy tắt bằng thông số 73 00.
Tiếp điểm nẹp cảm biến COS2 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt nẹp cảm biến, hãy tắt bằng thông số 74 00.
Tiếp điểm thanh cảm ứng FT1 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt thanh cảm ứng, hãy tắt bằng thông số 50 00.
Tiếp điểm thanh cảm ứng FT2 (N.C.) đang mở. Kiểm tra kết nối. Nếu không lắp đặt thanh cảm ứng, hãy tắt bằng thông số 53 00.
Sửa đổi lựa chọn vị trí tự động bằng thông số 71.
Nhấn và giữnút PROG cho đến khi thông báo DATA and APP- hiển thị trên màn hình. Thực hiện lại quy trình dò sóng.

Lưu ý trước khi khởi động: EDGE1 – B70/2DC
1) Chọn model động cơ.

Lưu ý trước khi khởi động: EDGE1 - B70/2DC
2) Chọn số động cơ được lắp đặt bằng thông số 70. (Thông số này được cài đặt mặc định là 2 động cơ).

3) Cài đặt thông số A2 / A3 / 21
A2 00
00
01-15
99
A3 00
00
01
21 30

00-90
92-99

Tự động đóng cổng sau khi tạm dừng (từ trạng thái cổng mở toàn phần).
Tắt.
Từ 1 đến 15 lần đóng cổng sau khi thanh cảm ứng được kích hoạt.
Khi đạt đến số lần đóng cổng đã cài đặt, cổng sẽ duy trì trạng thái mở.
Cổng đóng không giới hạn số lần.
Tự động đóng cổng sau khi mất nguồn điện.
Tắt. Cổng không tự động đóng khi khôi phục nguồn điện.
Bật. Nếu cổng KHÔNG mở toàn phần, khi khôi phục nguồn điện, cổng sẽ đóng sau đèn nháy báo hiệu trong 5 giây (không phụ
thuộc vào giá trị đã cài đặt bằng thông số A5). Cổng đóng ở chế độ “khôi phục vị trí” (vui lòng xem chương 20)
Cài đặt thời gian đóng cổng tự động
Bộ hẹn giờ bắt đầu từ trạng thái mở cổng và tiếp tục theo thời gian đã đặt. Khi đạt đến thời gian đã đặt, cổng sẽ tự động đóng lại. Bộ
đếm thời gian khởi động lại nếu một thanh cảm ứng được kích hoạt.
Thời gian tạm dừng có thể được cài đặt từ 00 đến 90 giây.
Thời gian tạm dừng có thể được cài đặt từ 2 đến 9 phút.

Lưu ý trước khi khởi động: EDGE1 - B70/2DC
4) Di chuyển cổng vào vị trí đóng toàn phần

Quy trình dò sóng EDGE1 - B70/2DC

Cài đặt thông số cơ bản: EDGE1 - B70/2DC

CHẾ ĐỘ INFO: EDGE1 - B70/2DC

Có thể sử dụng chế độ INFO để xem một số thông số được đo bằng bộ điều khiển.

CHẾ ĐỘ INFO: Ví dụ cho EDGE1
THÔNG SỐ
P3.25
CNt1
CNt2
Lun1
Lun2
rPM1
rRP2
AMP1 AMP2
bUS

CMP1

CMP2

ASC1

ASC2

TIn1

TIn2

AbS1

AbS2

CHỨC NĂNG
Xem phiên bản phần mềm của bộ điều khiển trong 3 giây.
Hiển thị vị trí của ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG CƠ 2, được biểu thị bằng số vòng quay và so với tổng chiều dài, tại thời điểm kiểm tra.
Xem tổng chiều dài hành trình đã lập trình cả ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG CƠ 2, được biểu thị bằng số vòng quay của động cơ.
Xem tốc độ ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG CƠ 2, tính theo đơn vị vòng trên phút (rPM)
Xem độ hấp thụ dòng điện của ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG CƠ 2, tính bằng Ampe (ví dụ: 001,1 = 1,1 A…..016,5 = 16,5 A).
Nếu ĐỘNG CƠ 1/ ĐỘNG CƠ 2 đứng yên, giá trị hấp thụ dòng điện là 0. Kích hoạt chức năng lệnh để kiểm tra độ hấp thụ dòng điện.
Đèn báo hệ thống hoạt động tốt. Để kiểm tra quá tải (ví dụ: quá nhiều tiện ích được kết nối với đầu ra 24 V) hoặc nếu điện áp nguồn quá thấp, hãy so
sánh chỉ số của các thông số với các giá trị dưới đây khi động cơ đứng yên:
điện áp nguồn = 230 V AC (danh định), bUS = 37,6
điện áp nguồn = 207 V AC (-10%), bUS = 33,6
điện áp nguồn = 253 V AC (+ 10%), bUS = 41,6
Hiển thị dòng điện, được biểu thị bằng Ampe, được sử dụng để bù cho biến dạng được phát hiện bởi ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG CƠ 2, ví dụ, do nhiệt độ
bên ngoài thấp (ví dụ: 0 = 0 A ... 4 = +3 A). Khi cổng bắt đầu chuyển động từ vị trí mở toàn phần hoặc đóng toàn phần, bộ điều khiển phát hiện biến
dạng cao hơn giá trị được lưu trong bộ nhớ trong chu kỳ dò sóng chuyển động, bộ điều khiển sẽ tự động tăng dòng điện đi đến ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG
CƠ 2.
Hiển thị ngưỡng dòng điện, được biểu thị bằng Ampe, tại đó chức năng cảm biến chướng ngại vật (phòng chống va đập) của ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG
CƠ 2 được kích hoạt. Giá trị này được bộ điều khiển tính toán tự động liên quan đến cài đặt của thông số 30, 31 và 32. Để động cơ hoạt động chính
xác, AP phải luôn thấp hơn giá trị ASC.
Cho biết thời gian ĐỘNG CƠ thực hiện để phát hiện chướng ngại vật, như được đặt bằng thông số 31/32, tính bằng giây.
Ví dụ. 1,000 = 1 giây / 0,120 = 0,12 giây (120 ms). Đảm bảo rằng thời gian chuyển động dài hơn 0,3 giây.
Đèn chỉ báo trạng thái ĐỘNG CƠ 1 / ĐỘNG CƠ 2 tốt. Trong điều kiện bình thường, giá trị này thấp hơn 500. Nếu giá trị này vượt ngưỡng 2000, bộ
điều khiển sẽ tắt động cơ. Giá trị trên 500 cho thấy các đặc tính của cáp nối không phù hợp cho hệ thống hoặc cáp nối quá dài hoặc có tiết diện không
phù hợp, hoặc có thể là dấu hiệu cho thấy động cơ không chổi than đang gặp sự cố điện.

UP

OC

UF
HOUr

nPtE

bLOc

Nếu bộ điều khiển có khả năng xác định vị trí của cổng khi tiến hành kiểm tra thì thông báo sau đây sẽ hiển thị trên màn hình:
UP_Đã biết vị trí, hoạt động bình thường.
UP1_Chưa biết vị trí của CÁNH 1, đang khôi phục vị trí.
UP1_Chưa biết vị trí của CÁNH 2, đang khôi phục vị trí.
UP12 Chưa biết vị trí của cả hai cánh, đang khôi phục vị trí.
Cho biết trạng thái của hệ thống tự động (mở/đóng).
OC OP Mở hệ thống tự động (động cơ hoạt động).
OP CL Đóng hệ thống tự động (động cơ hoạt động).
Op -O Hệ thống tự động mở toàn phần (động cơ không hoạt động).
Op -C Hệ thống tự động đóng toàn phần (động cơ không hoạt động).
UF U_ Điện áp nguồn quá thấp hoặc quá tải.
UF _H Quá dòng động cơ.
Hiển thị số giờ còn lại sau khi kích hoạt cảnh báo bảo trì. Số này theo sau dấu – (trừ). Nếu số giờ còn lại là giá trị có 4 chữ số thì dấu trừ (-) sẽ được
thay thế bằng dấu chấm. Ví dụ -1234 giờ còn lại cho đến khi có cảnh báo bảo trì = .1234
Nhấn (mũi tên đi xuống) để xem số giờ bảo trì lần trước. Lần bảo trì đầu tiên được kiểu thị là 0.0.0.0.
Nhấn (mũi tên đi lên) để trở lại giá trị số giờ còn lại.
Hiển thị số lần can thiệp bảo vệ nhiệt của biến tần. Nếu nó hiển thị một số khác với 0000, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng không có điểm ứng suất quá
mức và nếu cánh cổng đang tại chốt chặn cơ thì không được kích hoạt công tắc hành trình.
Kiểm tra cài đặt của thông số 30 và 31.
Hiển thị 00= hãm động cơ không hoạt động; 10 = hãm động cơ 1 hoạt động; 02 = hãm động cơ 2 hoạt động; 12 = hãm cả hai động cơ hoạt động; -- -= chức năng hãm động cơ không khả dụng

