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  ويژگيها -1
نكودر به روش حلقه بسته سرعت و يو ا DCبراي كنترل درب آسانسور با موتور  DSD1 كروپروسسورييم برد

 وه بر ايجادبا عملكردي انعطاف پذير عالطراحي و ساخته شده است. نرم افزار قدرتمند اين محصول موقعيت 
ويژگيهاي حركتي نرم براي درب آسانسور امكان تنظيم هوشمند منحني حركت را نيز فراهم مي سازد. بخشي از 

  اين محصول عبارتند از:
  خودكار نقاط دوراندازي متناسب با سرعت تنظيم شده توسط كاربرمحاسبه  -
  در باز شدن (توقف مستقيم در انتهاي بازشو بدون خزش) Direct Approachسيستم  -
  شكل Sحركت نرم و بدون ضربه با منحني  -
  عدم نياز به مگنت سوئيچهاي دوراندازي و حد -
  گشت خودكار بدون نياز به فرمان تابلوتشخيص هوشمند مانع در هنگام بسته شدن و باز -
  )Learningاندازه گيري خودكار عرض و جهت بازشو با انجام يكبار فرآيند يادگيري اوليه ( -
 شناسايي موقعيت انتهاي باز و بسته بصورت خودكار پس از روشن و خاموش شدن سيستم -

  وزنهاي مختلفثابت نگهداشتن منحني حركت براي دربهاي مختلف با ابعاد و  -
  عدد ولوم 3قابليت تنظيم سريع و آسان توسط كاربر بكمك  -
  براي دربهاي نيمه يا تمام اتوماتيك) فرمان يا دو فرمانامكان انتخاب نوع فرمان حركت (با يك  -
  راندمان باال و تلفات انرژي بسيار كم (توليد گرماي كمتر در برد) -
  قطع برقامكان كاركرد با باتري در هنگام  -
  ) شامل حالتهاي موتوري و ژنراتوريQuadrant 4عملكرد چهار ربعي ( -
 LEDتشخيص و اعالم خطا از طريق  -

  (اختياري) Keypadامكان انجام تنظيمات پيشرفته از طريق  -
  (سيستم مونيتورينگ)امكان اتصال به كامپيوتر براي تنظيم و مشاهده منحني حركت  -
  رساني نرم افزار از طريق كامپيوترامكان ارتقا و بروز  -
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  محركه درب سيستم ياجزا -2
  درب شامل قطعات زير مي باشد: محركهمجموعه 

  240~100مبدل تغذيه سوئيچينگ با ولتاژ وروديV AC  24و ولتاژ خروجيV DC 

 
 برد كنترل درب 

 
 

  موتورDC 24V كاناله ( 2راه اينكودر مبهA-B Quadrature(  
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 نقشه مدار فرمان -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
  نبنديد.          ارت توجه كنيد كه سيم نول را اشتباهاً به ترمينال          

 

 
 

 DSD1كنترل درب مدلمدار فرماننقشه  -1شكل شماره

! 
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 خروجي دستگاهترمينالهاي ورودي و  -4

 توضيح  نوع  عنوان ترمينال

A1 +24 24ولتاژ تغذيه دستگاه  وروديV DC * 
A2 GND 

A3 MOTOR+ سيمهاي موتور خروجي **  
A4 MOTOR- 

A5 COM 

 ورودي

  ها مشترك فرمان
A6 CLOSE فرمان بسته شو  
A7 OPEN (فقط براي درب تمام اتوماتيك) فرمان بازشو  

  در صورت اتصال معكوس سيمهاي تغذيه، برد روشن نمي شود.   *     
  )6(بخش در صورت تعويض جاي سيمهاي موتور، فرآيند يادگيري بايد مجدداً انجام شود.    **   

  معرفي اجزاي كنترل درب  -5
1- LED  (سبز و قرمز) هاي وضعيت 

كليد انتخاب وضعيت حركت  -2
  (دستي يا اتوماتيك)

ولوم هاي تنظيم سرعت تند،  -3
 سرعت كند و نيروي تشخيص مانع 

و  Keypadسوكت اتصال به  -4
 كامپيوتر

 Learning دكمه -5

 )RJ11سوكت اتصال اينكودر ( -6

ترمينالهاي ورودي و پين  7سوكت  -7
 خروجي 

 كليد روشن و خاموش -8
اجزاي كنترل درب -2شكل شماره  

1 

2 

3

4  5

6  7
8
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  تنظيمات -6
براي انجام تنظيمات  ارائه مي شود. كنترل دربعات الزم جهت راه اندازي و تنظيم الدر اين بخش اط

  مراجعه كنيد.  2-3-6دستي قرار گيرد. براي توضيحات بيشتر به بخش  سيستم در وضعيتبايد 
 (Learning) يادگيري  6-1

گفته مي شود يادگيري ر اصطالح د بازشو درب و شناسايي جهت بازشو عرضاندازه گيري فرآيند به 
  د.شوانجام بايد حداقل براي يكبار يند آفراين  درب، لراي استفاده از كنترب
: فرآيند يادگيري و تنظيمات اوليه روي كليه بردهاي ارسال شده همراه درب در محل كارخانه وجهت

موتور و يا نياز به تنظيمات سيم بندي انجام مي پذيرد. بنابراين انجام آن تنها در صورت تعويض برد يا 
  بيشتر بايد صورت گيرد.

  نحوه انجام فرآيند يادگيري  6-2
در اين حالت نياز نيست  كنترل درب را خاموش كنيد. درب را بكمك دست در حالت بسته قرار دهيد.

. باشد سانتيمتر) 10(كمتر از  ه فقط بايد به انتهاي بسته نزديككه درب كامال بسته باشد بلك
 ،نگهداشته و كنترل درب را روشن كنيد. پس از روشن كردن كنترل دربرا   Learningدكمه
 LEDدر اين حالت نرا رها كنيد. ثانيه نگهداشته و سپس آ 3 را براي مدت زمان  Learningدكمه
  .ده و سپس روشن مي ماندچشمك ز بار 3قرمز 

شناسايي  انتهاي بسته شو راموقعيت حركت مي كند تا  كمبا سرعت ابتدا درب   در فرآيند يادگيري
  .بطور كامل باز مي شودسرعت كم درب با كند. پس از شناسايي انتهاي بسته شو، 

  دقت كنيد حتما اينكودر نصب شده باشد.           
تا درب  قرار داشته باشدب مانعي در مسير حركت در در حين انجام فرآيند يادگيري نبايد هيچ           

  به درستي انجام نخواهد شد. يادگيريدر غير اينصورت فرايند بتواند بطور كامل باز و بسته شود 
قبل از شروع فرآيند يادگيري درب بايد حتماً در نزديكي انتهاي بسته شو قرار داشته باشد در            

 د شد. نداده خواهاشتباه تشخيص غير اينصورت جهت باز شو و بسته شو  

! 

! 

! 
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  راه اندازي   6-3
در اين حالت مي توان سيستم را در دو حالت  سيستم آماده كار است.م فرآيند يادگيري، تمااپس از 

  دستي يا اتوماتيك قرار داد.
 )Autoوضعيت اتوماتيك ( 6-3-1

قرار مي گيرد.  (كاركرد عادي) ه را در وسط قرار دهيد سيستم در وضعيت اتوماتيكحالتاگر كليد سه 
   ند.شوكنترل آسانسور اجرا مي تابلو ورودي از در اين وضعيت فرمان هاي 

قرمز رنگ با سرعت كم و وقتي درب كامالً  LEDدر وضعيت اتوماتيك، وقتي درب كامالً بسته باشد، 
 باز باشد، با سرعت زياد چشمك مي زند.

 )Manualوضعيت دستي (  6-3-2

در اين براي كنترل عملكرد درب و همچنين تغيير پارامترها در نظر گرفته شده است. دستي وضعيت 
د تا در صورت نياز از صحت عملكرد آن باز و بسته كررا به صورت دستي درب مي توان  وضعيت

  مطمئن شد.
گر بسته و ا بمشخص شده است قرار دهيد، در        را به سمت چپ كه با عالمت   حالتهاگر كليد سه 

   باز مي شود. بمشخص شده است، قرار دهيد در          مت راست كه با عالمت به س
در نظر گرفته كنترل آسانسور تابلو ارسالي از و بسته شو شو باز هاي  فرماندستي وضعيت در توضيح: 

  نمي شوند.
كامل سيكل تغييرات اعمال شده در پايان يك ، در وضعيت دستيدرصورت تغيير پارامترها  توضيح:

در هنگام ذخيره شدن  خواهند شد.ذخيره ) باشد بستهباز يا  ب بطور كاملدرزمانيكه حركت (
  د.سريع درمي آيقرمز رنگ به حالت چشمك زن  LEDپارامترها، 

  شناسايي پس از خاموش و روشن شدن  6-4
موقعيت انتهاي درب بايد توسط برد كنترل مجدداً پس از هر بار خاموش و روشن شدن سيستم، 

شود. براي اين كار پس از هر بار روشن شدن مجدد، درب با سرعت كم متناسب با فرمان شناسايي 
    باز يا بسته مي شود تا به موقعيت انتهاي باز يا بسته برسد.  ورودي

           
         

 
        

         
 

  DSD1كنترل درب مدل  راهنماي  سيماتكسان                                                           
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  تشخيص مانع نيرويتنظيم  6-5
 با استفاده از ولوم              نيروي درب براي تشخيص مانع در زمان بسته شدن كه موجب توان  مي  

نيروي بسته شدن با چرخاندن ولوم در جهت ساعتگرد  برگشت خودكار درب مي شود را تنظيم كرد.
   مي يابد. كاهشو با چرخاندن در جهت پاد ساعتگرد  افزايشدرب 

درب ناشي از برخورد ود نيروي باعث مي ش افزايش آن زيرا بايد با دقت صورت گيرد اين ولومتنظيم 
نيز ممكن است باعث بازگشت بي دليل درب بدون برخورد  آنش بيش از حد كاه شود وبا مانع بيشتر 

  شود. با مانع
  حركت تنظيم منحني  6-6

 .دنرا نشان مي دهدر زمان باز و بسته شدن درب منحني حركت )، 9(صفحه  4و  3شماره  هاي شكل
  انجام مي شود:               و             از طريق دو ولوم منحني حركت  تنظيم 

در بسته شو بصورت  تندسرعت بازشو مي باشد.  هنگامبراي تنظيم سرعت تند در            ولوم -
 .درنظر گرفته مي شود بازشوتنظيم شده براي  سرعتدرصد كمتر از  15اتوماتيك 

شو  ازسرعت خزش در ب مي باشد.بسته شو  هنگامبراي تنظيم سرعت خزش در           ولوم  -
 .درنظر گرفته مي شودبسته شو سرعت تنظيم شده براي در صد بيشتر  40 بصورت اتوماتيك

كه تنظيم آنها از طريق ولوم هاي داخلي صورت  توضيح: پارامترهاي قابل تنظيم ديگري نيز وجود دارند
يري از مي گيرد. در اغلب موارد احتياجي به تنظيم اين پارامترها وجود ندارد به همين دليل و براي جلوگ

  در دسترس كاربر قرار داده نشده اند. اين پارامترها عبارتند از:اين ولوم ها پيچيده شدن تنظيم، 
  (منطقه باز يا بسته شدن كمان) شو فاصله خزش در هنگام بسته  -
  )Decelerationو   Accelerationشيب منحني افزايش و كاهش سرعت (  -
  بوسيله جامپر )سيم 3سيم يا  2با حركت (انتخاب نوع فرمان   -

  بصورت پيش فرض متناسب با نوع درب در كارخانه تنظيم مي شوند.اين پارامترها 
نيمه يا تمام اتوماتيك) را   - برد جديد، حتماً نوع درب (تلسكوپي يا سانترال  سفارش: هنگام           

  ذكر نماييد.
 

! 
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 د. ندر زمان باز و بسته شدن را نشان مي دهدرب منحني حركت  زير هاي شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازشو زماندر درب حركت  منحني -3شكل شماره 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

  
 بسته شو زماندر درب حركت  منحني -4شكل شماره 

  
  توضيح: قسمت هاشور خورده به اين معني است كه بودن يا نبودن فرمان در آن قسمت تاثيري ندارد.
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  عيب يابي -7
  كدهاي وضعيت  7-1
 LED  سيستم را نمايش  كاركردوضعيت حالتهاي مختلف چشمك زدن، روي برد بوسيله قرمز رنگ

  موارد را شرح مي دهد: مي دهد. جدول زير اين

 توضيح قرمز LED وضعيت كد

  سيستم در وضعيت دستي قرار دارد  1كد 

 2كد 
 

  درب كامالً باز

 3كد 
 

  درب كامالً بسته

  4كد 
 

  برخورد با مانع

  

  جدول عيوب متداول  7-2
  .سيستم روشن نمي شود  ايراد :

  هستند.هاي سيستم خاموش  LED  ها : LED وضعيت
   برد تغذيههاي سيم بستنعدم  -
  مراجعه كنيد) 4(به نقشه صفحه  ) تغذيهA2(ترمينال GND ) و A1(ترمينال 24+هاي سيم جابجا بستن  -
  مراجعه كنيد) 4(به نقشه صفحه  هاي تغذيه و موتورسيم جابجا بستن  -
  خرابي كليد روشن/خاموش -
  سوختن فيوز -

  حركت نمي كند. بدر هنگام انجام فرآيند يادگيري، در  ايراد :
    ها : LED وضعيت

  )مراجعه كنيد 5در صفحه  2. به شكل شماره (اينكودر را به سوكت مربوطه وصل كنيد عدم نصب اينكودر -
  خرابي اينكودر -

  داده نمي شود.تشخيص ي درب تهانحدود ابتدا و ا هنگام حركت،  ايراد :
  خاموش قرمز LED  ها : LED وضعيت

  )از اتصال صحيح  سوكت اينكودر اطمينان حاصل كنيد(اينكودر مشكل دارد.  -
  است. بصورت صحيح انجام نشده) Learningفرآيند يادگيري ( -
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  طي مي كند. كمتمام مسير را با سرعت  بدر  ايراد :
    ها : LED وضعيت

  درب (سيستم را خاموش و روشن كنيد)گم كردن موقعيت  -
  )از اتصال صحيح  سوكت اينكودر اطمينان حاصل كنيد( خرابي اينكودر -

  ند.شوفرمان باز و بسته بر عكس اجرا مي ، حالت اتوماتيكدر   ايراد :
    ها : LED وضعيت

  )مراجعه كنيد 4به نقشه صفحه ( .ندشده ااشتباه بسته فرمان  هاي ورودي -
  ند.شوفرمان باز و بسته بر عكس اجرا مي دستي، در حالت   ايراد :

    ها : LED وضعيت
  )مراجعه كنيد 4به نقشه صفحه ( .ندشده ااشتباه بسته هاي موتور  سيم -

  بدون برخورد با مانع برمي گردد. بدر  ايراد :
  4كد   ها : LED وضعيت

  را زياد كنيد)  كم تنظيم شده است. (ولوم             روي مقدار خيلينيروي تشخيص مانع  -
  هاي پرده نوري اشتباه بسته شده اند. سيم -
  پرده نوري ايراد دارد. -

  فرمان تابلو را اجرا نمي كند. بدر  :ايراد 
  1كد   ها : LED وضعيت

  )قرار دهيد وسطه را در حالت حالتكليد سه است. ( سيستم از حالت دستي خارج نشده -
  پس از بسته شدن خود به خود باز مي شود. بدر(درب تمام اتوماتيك)   ايراد :

    ها : LED وضعيت
  اتوماتيك مي باشد. (برد كنترل را تعويض كنيد)برد كنترل مربوط به درب نيمه  -

  .سيستم در هنگام بازشو منحني بسته شو را مي پيمايد و بالعكس  ايراد :
    ها : LED وضعيت

  فرآيند يادگيري را مجدداً انجام دهيد. ،كنيد. درصورت حل نشدن مشكل جابجارا هاي موتور  سيم -
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S‐DRS‐S‐UM‐0010 

   مشخصات فني -8
  تغذيه سوئيچينگمشخصات فني منبع   8-1

 250V AC~100  ولتاژ وروديمحدوده 

 24V DC  ولتاژ خروجي
 4.5A  جريان خروجي
 100W  توان خروجي
  حفاظت در برابر اتصال كوتاه خروجي  حفاظت

  
  كنترل  درببرد مشخصات فني   8-2

 24V DC  ولتاژ ورودي

24V DC~0  ولتاژ خروجي

 Closed-Loop PWM  روش كنترل

 PWM 16.6 kHzفركانس 

C° 50~10-  محدوده دمايي عملكرد

6A Fast Fuse  حفاظت

  


