
 :ایران اسانسور صنعت در استفاده مورد سلکوم کابین دربهای انواع

 eco مدل دربهای-1

 midi مدل دربهای-2

 supra مدل دربهای-3

 : به دارد بستگی کابین درب نوع انتخاب

 درب شدن بسته ک باز حرکتی ترافیک میزان

 درب عرض

 ... و درب سر وزن

 :فرماتور و سلکوم طبقه دربهای نصب جهت نیاز مورد فضاهای حداقل

 121cm: تلسکوپی07 درب

 117cm: سانترال07 درب

 130cm:تلسکوپی07 درب

 107cm:سانترال07 درب

 112cm:تلسکوپی 07 درب

 107cm:سانترال07 درب

 

 :سلکوم کابین درب پروگرام و لرن

 کمان با بسته کامال حالت در شود،درب تنظیم on  روی 0و6و1 های برد،شماره روی سوییچ دیپ0 شود،از برداشته فرمانها شود،سوکت قطع D1 سوکت

 .کنید رها را لرن برد،کلید شدن روشن از بعد ثانیه 1کنید، وصل را D1 تغذیه سوکت و داشته نگه را برد روی لرن فشاری باشد،کلید باز

 میشود بسته نرمال حالت در درب  L2  و com های پایه کردن پل با و میشود باز نرمال حالت در درب  L1 و com های پایه کردن پل با حال 

 ی رو های الدی اول ردیف در دوم الدی که برد روی رنگ زرد state الدی تا کنید تکرار باال شیوه به را نرمال حالت در درب کردن بسته و باز عملیات

 شود خاموش میباشد برد

 .باشد نرمال مد در کارکرد اماده درب تا کرده نصب برد روی را فرمان تابلو فرمانهای سوکت میتوانید و شده لرن درب حال

 



 :فرماتور کابین دربهای انواع

3vf 4 

3vf 4+ 

3vf 1 

3vf 1+ 

 V - mecanical ac2227 

 

 

 +4و  4 فرماتور vvvfکابین درب پروگرام و لرن

 شود خاموش برد روی 1/7 کلید 

 شود برداشته فرمانها سوکت

 بگیرد قرار( بسته نیمه یا باز نیمه)وسط درحالت درب

 شود تنظیم شو بسته یا بازشو جهت با متناسب سوییچها دیپ

 شود روشن 1/7 کلید حال

 باشد داشته حرکتی هیچ نباید درب

 کنید رها و فشرده یکبار را برد روی 11 کلید ثانیه1 از بعد

 .شود می جمع کمان و بسته کامال مجددا-میشود باز کامل دوباره-میشود بسته درب

 .میباشد نرمال مد در کارکرد اماده و شده پروگرام و لرن درب

 .بگیرد قرار نرمال مد در اسانسور و کنید وصل را فرمان سوکت میتوان حال

 

 

 

 



 :فرماتور کابین دربهای در ها سوییچ دیپ دمانچی

 :بازشو راست درب

 off:1 دیپ

 on : 2 دیپ

 off : 3 دیپ

 on:  4 دیپ 

 :سانترال و بازشو چپ درب

 off : 1 دیپ

 on:  4و3و2 دیپ

 

 .شود بسته با باز درب 17 شماره تست فشاری کلید با و شود کشیده فرمان های سوکت بابد دستی مد برای فرماتور vvvf دربهای در

 باشد on روی 4 دیپ

 نباشد جابجا re و tr سرهای کنید چک

 سبز به سبز سوکت و زرد به زرد سوکت

 .باشد شده رعایت سبز و زرد کابل وسیاه سفید سیم ترتیب

 .میشود وصل 10 ترمینال به ان سیاه سیم و 10شماره ترمینال به ان  سفید سیم که میباشد  trزرد کابل

 .میشود وصل درب سر برد روی 27 ترمینال به ان سفید سیم و 10 ترمینال به ان  سیاه سیم که میباشد re سبز کابل

 .شود رعایت باید حتما بندی سیم ترتیب این

 عمل اگر و دهید قرار مانع را ها چشمی جلوی اریکب بسته فرمان از بعد نرمال حالت در و بگیرد قرار  on روی1 دیپ بود،یکبار اوکی موارد تمامی اگر

 .کنید off را 1 دیپ کرد،مجددا

 


