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 درب کابین دیارا ECOراهنمای برد درایو 

 درب: کردن لرن روش

 کابین یباال های کلید وسطت و داده قرار )تنظیم دستی( باال حالت در را 1 سوئیچ دیپ و نموده تنظیم را ها سوئیچ دیپ نظر مورد درب نوع به توجه با ابتدا در

 LED REFSW  درب شدن بسته با ضمن در و گردد روشن LED O1 که زمانی تا داریم نمی بر شاستی روی از را دستمان و دهیم می را شدن بسته فرمان

 و است ردیدهگ لرن  درب .گردد خاموش LED STATE و گردد روشن LED O2 و گردد باز کامال درب تا گیریم می را شدن باز شاستی آن از بعد و گردد روشن

 کنید: هر نوع درب مطابق جدول زیر تنظیم و دیپ سوییچ ها را برای دهیم قرار نرمال حالت در را درب و پایین را یک سوئیچ دیپ توانید می

 درب چپدیپ سوییچ 

 8 7 6 5 4 3 2 1 

ON 
        

OFF         
 

 درب راستدیپ سوییچ 
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 درب سنترالدیپ سوییچ 
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 مد نمایشگاهیدیپ سوییچ 

 8 7 6 5 4 3 2 1 

ON 
        

OFF         

روی قاب حتما سنسور  ی نصب شده روی کمانربادقت نمایید که آهندر تنظیم سنسور مگنت  : *** نکته بسیار مهم

 LED REFSW . روش تشخیص اینکه آهنربای روی کمان و سنسور روی قاب برد همدیگر را دیده اند این است کهرا ببیندبرد 

درب و همچنین لرن نشدن درب و بد بسته شو در غیر این صورت مشکالت متعددی از قبیل ضربه زدن انتهای  روشن گردد.

 ربا می باشد.این آهنموقعیت نامناسب کار کردن درب و در بعضی موارد باز ماندن درب و فرمان نگرفتن مربوط به 
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 کانکتورها

 

 

 

1X ورودی ها : 

 

COM ها یمشترک ورود نیپ 

1I .ورودی فرمان باز شدن از تابلو به برد 

2I  از تابلو به برد.ورودی فرمان بسته شدن 

3I بسته شدن آهسته درب بدون توجه به سنسورهای نوری و ... 

4I 
 باشد، TEST اگر حالتاز تابلو دریافت می شوند و  باشد،فرمان ها RUNکه اگر در وضعیت  Service Driveورودی 

 از کلیدهای فرمان سرویس می گیرد.

 

 

2X خروجی ها : 

1O نشان می دهد. باز بودن کامل تا انتها را 

2O .بسته بودن کامل تا انتها را نشان میدهد 

3O 

ن به کمک ولوم روی برد درصورت درخواست از طریق محدودیت تعیین شده نیروی بسته شد  re-openانجام شدن 

 یا سنسور نوری درب را نشان می دهد.

4O  شود.اگر درب بیشتر از محدوده تعیین شده باز شود،این خروجی ست می 

3X برق ورودی برد.اتصال به ثانویه ترانس 

4X اتصال به موتور 

5X  اتصال به باتری پشتیبان 

8X .در اینجا کاربرد ندارد (optional) 

10X ورودی انکودر موتور 

12X ورودی کنتاکت های سنسور مغناطیسی برای تشخیص انتهای درب 

15X ( فرستنده سنسور پرده نوریcurtain of light) 

16X ( گیرنده سنسور پرده نوریcurtain of light) 

40X  کلیدهای( ورودی کلیدهای رویژنTest Drive) 

60X اتصال مربوط به ارتباطات با پردازنده 

 دیپ سوئیچ ها

 پایین باال شماره سوئیچ

1 
 1Xحالت نرمال فعال می شود.فرمان ها از ورودی های  حالت تست فعال می شود/حالت لرن دستی

 دریافت می شود/حالت اتوماتیک

2 
یا  و.یعنی در اثر برخورد با مانع ReOpen حالت اتوماتیک برای

 پرده نوری هنگام بسته شدن،درب مجدد باز شود.

 غیرفعال می شود. ReOpenحالت اتوماتیک برای 

3 
 درب دائما باز و بسته مد نمایشگاهی فعال می شود طوریکه

 شود.

 X1 یها یشود.فرمان ها از ورود یحالت نرمال فعال م

 شود. یم افتیدر

 راستحرکت درب به سمت  چپحرکت درب به سمت  4

5 & 6 

ر صورت باینری در چهابه  تخاب سرعت باز و بسته شدن دربان

:روبرووضعیت با توجه به شکل   

 
 
 
 

 
 



 گروه صنعتی دیارا 

 تولید کننده درب های اتوماتیک آسانسور

 طرح سلکوم

 

 

@diaragroupco  @diaragroupco  8137  850  0912  7 - 46839105 -021  

 64پالک  –سی متری زاگرس  –شهرک صنعتی زاگرس  –شهر قدس  –تهران    

 

 

7 

فعال می شود، یعنی در  open force limitationحالت 

وضعیت باز شدن درب نیز میزان تعیین شده نیرو توسط 

 اعمال می شود. close forceپتانسیومتر 

برای باز شدن درب غیرفعال  force limitationحالت 

 می گردد.

8 
در این حالت نیرویی در انتهای درب همیشه آن را نگه می 

 دارد/در صورت نداشتن مگنت

باز  یرو تنها زمانی اعمال می شود که فرماندر این حالت ن

 یا بسته در حال دریافت باشد/درصورت استفاده از مگنت

LED ها 

LED های ورودی 

1I  1زمانی که ورودیI   بهCOM .متصل شود 

2I  2زمانی که ورودیI  بهCOM .متصل شود 

3I  3زمانی که ورودیI  بهCOM .متصل شود 

4I  4زمانی که ورودیI  بهCOM .متصل شود 

IPD .زمانی که مانعی به وسیله پرده نوری دیده شود 

LED های خروجی 

1O  1زمانی که رله خروجیO  .عمل کند 

2O  2زمانی که رله خروجیO  .عمل کند 

3O  3زمانی که رله خروجیO  .عمل کند 

4O  4زمانی که رله خروجیO  .عمل کند 

POWER وصل باشد. زمانی که منبع تغذیه 

 STATE 
 

،حالت خاموش به معنی نرمال Learningو  StartUPدائم به معنی  چشمک زدنحالت 

 .اتفاق افتاده است Errorیعنی  بودن ثابت نروشبودن.در صورت 

 

 
 

 WDOG و یا خطایی اتفاق افتاده استکار افتاده است. میکرو پروسسور از. 

 REFSW ست. درب نزدیک به انتها 

 Learn دکمه

 روع کرد.شرا دوباره از ابتدا باید  ریست می گردد و عملیات لرن کردن برنامه میکرو ثانیه( این دکمه، 2)حدود  با فشردن و نگه داشتن

 

** قابل توجه : در صورت وارد نمودن تنظیمات جدید در خصوص سرعت باز و بسته شدن درب و تنظیم نیروی آن توسط *

 .  کردپتانسیومتر حتماً باید برنامه میکرو را ریست 

 Close Force ولوم

درب  راه بسته شدنبرای مثال اگر مانعی سر  به کمک این پتانسیومتر قدرت درب هنگام بسته شدن تعیین می شود.

  (می گردد. افزایش نیرو پیچاندن به سمت چپ باعث) میزان فشار وارد شده با تغییر این ولوم تغییر می کند. ، باشد

 
 

 


