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 (ASRساخت شرکت آریان سیستم رو ) SELECOM PLUSروش شناسایی و راه اندازی درایو 

)درب های سلکومی( می باشد.این درایو بر روی درب کابین  Witturدرایو هیدرا پالس آریان سیستم رو بعنوان یک درایو بسیار مناسب، جایگزین درایوهای شرکت 

 در اندازه های مختلف عرضه می گردد. "درب کابین سلکوم پالس"سلکوم پالس و با کمان پیشرفته سلکومی با نام تجاری 

حل نصب، نیاز به شناسایی و تنظیم مجدد همراه با درب درایو هیدرا پالس آریان سیستم رو در کارخانه جهت سایز مورد نظر، شناسایی و تنظیم شده است.چنانچه در م

 طبقات باشد، مطابق دستورالعمل ذیل قابل انجام است.تقریباً همه تنظیمات آن عیناً مانند درب اصلی هیدروپالس شرکت ویتور می باشد.

بوده  onدر حالت  4توجه: جهت شناسایی همیشه الزم است دیپ سوییچ شماره 

)آبی  IDNTموش و سپس روشن شود.در این صورت نمایشگر و سیستم یکبار خا

 رنگ( روشن می شود که نمایانگر امکان انجام عمل شناسایی می باشد.

با توجه به شکل شماره یک و برچسب کانکتورها از اتصال درست  -1

 کانکتورها اطمینان حاصل کنید.

 در صورت قطع بودن کانکتورهای موتور و یا انکودر موتور، نمایشگر -

 خطا روشن و به شما اخطار می دهد.

 در این صورت عملیات شناسایی انجام نمی گیرد. -

ولت برق شهر و سیم ارت طبق جدول شماره دو  220از اتصال ورودی  -2

 اطمینان حاصل نمایید.

 

 

 

 

  اطمینان حاصل نمایید.با توجه به شکل شماره دو از اتصال پنل کنترل  -3

 درایو را خاموش کنید و ده ثانیه منتظر بمانید تا تمامی نمایشگرهای روی پنل کنترل درایو خاموش گردد. -4

 قرار دهید.  ONهای شماره یک و چهار )دیپ سوییچ شناسایی( را در حالت قرار دهید. تنها دیپ سوییچ OFFتمامی دیپ سوییچ های روی برد را در حالت  -5

 ( می باشند.ON( و در سمت باال روشن )OFFسوییچ ها در سمت پایین جایی که شماره آنها نوشته شده است خاموش ) دیپ -

 ( باشد.ON( و در موارد راست باز شو این دیپ سوییچ روشن )OFFدر صورتیکه درب کابین چپ بازشو باشد دیپ سوییچ شماره هفت خاموش ) -6

 ( روشن می باشد.IDNTتنها نمایشگر مربوط به شناسایی  )درایو را روشن کنید. در این حالت  -7

( روی پنل روشن شود سپس آنرا CLOSE( روی کنترل پنل را نگه دارید تا درب و کمان کامال بسته شود، و نمایشگر بسته شو )CLOSEکلید بسته شو ) -8

 رها کنید.

 ( روی پنل روشن شود سپس آنرا رها کنید.OPENد و نمایشگر باز شو )( روی کنترل پنل را نگه دارید تا درب کامل باز شوOPENکلید باز شو ) -9

 ( خاموش میشود. IDNT( روشن شده و نمایشگر شناسایی )NORMALوضعیت نرمال )  مرحله های هشت و نه را دو مرتبه تکرار کنید. در انتها نمایشگر -10

 رار کنید تا شناسایی تکمیل گردد.مرحله را تک در صورتیکه شناسایی در مرحله دهم تکمیل نشده باشد، این -11

 قرار دهید. OFFپس از تکمیل شناسایی دیپ سوییچ شماره چهار را در حالت  -12

 کند.بودن دیپ سوییچ شناسایی، با خاموش و روشن شدن درایور، سیستم وارد مود شناسایی می گردد و به صورت نرمال کار نمی ONاخطار: در صورت 

 

 درایو سلکوم پالس - 1شکل 

 پنل کنترل – 2شکل 
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 سیم کشی معرفی ترمینال ها و

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on 
 باال

 فرمان نگه داشتن
 انتهای کورسدر

راست رب د
 بازشو

 سرعت
 (2)مطابق جدول 

 شناسایی فعال
 فرمان دو سیم

 )تک ورودی(
KP یدستفرمان  فعال 

شماره دیپ 

 سوییچ
8 7 6 5 4 3 2 1 

Off 
 پایین

پیروی از فرمان 
 ورودی

 چپ بازشودرب 
 سرعت

 (2)مطابق جدول 
شناسایی غیر 

 فعال
سه فرمان 

 سیم)دو ورودی(
KP غیر فعال 

فرمان اتومات 
 تابلو

سرعت بازشو و بسته  مپنجدیپ سوییچ  دیپ سوییچ ششم
 شو

ON )باال( ON )( تندترین4) )باال 

ON )باال( OFF )( متوسط +3) )پایین 

OFF )پایین( ON )( متوسط 2) )باال- 

OFF )پایین( OFF )( کندترین1) )پایین 

 توضیحات لیبل پین شماره پین نام ترمینال

J6 

1 N پین اتصال سیم نول ورودی برق شهر 

 خالی ------ 2

3 E )پین اتصال سیم ارت )زمین 

 خالی ------- 4

5 L پین اتصال سیم فاز ورودی برق شهر 

شماره  نام ترمینال
 پین

 توضیحات لیبل پین

J4 

1 OPEN ورودی فرمان باز شو 

2 SC-
OUT 

 اتصال کوتاه گردد 4به پین 

3 CLOSE ورودی فرمان بسته شو 

4 SC-IN  اتصال کوتاه گردد 2به پین 

5 COM )مشترک )خروجی فرمان باز شو و بسته شو 

 توضیحات لیبل پین شماره پین نام ترمینال

J5 

1 M-  (1)سیم منفی موتور 
2 M- 
3 M+  (1)سیم مثبت موتور 
4 M+ 

 درب: حرکت هاتنظیم دیپ سوییچ -13

 

 :فرمانکانکتور  -2

 

 کانکتور موتور -3

 

 ردد.گدر صورت عدم وجود فرمان بازشو و یا بسته شو، درب متوقف شده و موتور خاموش می -

 88331012تلفن پشتیبانی :  در حالت عادی الزم است که فرمان باز شو و بسته شو به صورت مجزا به درایو اعمال گردد.-

 

 دیپ سوییچ هاتنظیم   -1جدول 

سیم منفی و مثبت موتور درب مدل هایی که درب کابین به چپ باز * 

 .می شود ویا به راست باز می شود جابجا می شوند

 های سرعت حرکت درب در حالت نرمال:تنظیم دیپ سوییچ -14

 

 یابی عیب

 یا رموتو کانکتور است ممکن ، بوق شدن شنیده و خطا نمایشگر زدن چشمک صورت در -1

  .باشد قطع آن های سیم از یکی

 یمس از یکی یا انکودر کانکتور که است ممکن ، خطا نمایشگر بودن روشن صورت در -2

 .باشد قطع آن های

 نگه با یا و شود بسته درب OPEN دکمه داشتن نگه با شناسایی عملیات در صورتیکه در -3

 دشو جابجا موتور مشکی و قرمز های سیم جای بایستی شود، باز درب CLOSE دکمه داشتن

  .گردد اصالح درب حرکت جهت تا

 تاس ممکن تق-تق صدای شدن شنیده یا و کورس انتهای در تسمه کردن رد صورت در -4

 باشد شده سفت کافی اندازه به تسمه کنید توجه. باشد شل تسمه

 

 سرعتتنظیم   -2جدول 

 انحصاراً مربوط به درب سلکوم پالس آریان سیستم رو می باشند 7و  4* پین های 

 :( 300VAC-160 ترمینال ورودی برق شهر ) -1




