
تابلو فرمان داتیس با کنترلر 

Product Catalogue 2018

آدرس دفتر مرکزی: تهران، کارگرشمالی، خیابان دوم،  پالک40، واحد 1و3

تلفن دفتر مرکزی:88337571 )10 خط(

تلفن مرکز پشتیبانی:88355621 )5 خط(

آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، 

TF137 خیابان بوعلی سینا، کوچه چهارم، قطعه

w w w. d a t i s - e l e v a t o r. i r

Product Catalogue 20182019





کابل سوکتی شاسی داخل کابین





10 )افزایش تا 26 توقف با برد گسترش(





11 10

• تشخیص اتوماتیک جهت انکودر
• تنظیم اتوماتیک تمام پارامترهای کنترلی 

   )حذف مرحله سعی و خطا برای تنظیم پارامترها(

ـ Auto Tune هوشمند 
Close-loop در حالت   

ـ حرکت ایده آل

)PG-Card( ـ قابلیت اتصال کارت انکودر

• حرکت نرم با حذف حداکثری نوسانات مکانیکی
• همسطح سازی دقیق کابین در طبقات 

• کاهش مصرف برق تا %70

• اتصال کارت انکودر از طریق کابل شبکه به درایو
• عدم نیاز به افزودن سیم به انکودر 

)به دلیل کافی بودن متراژ کابل متصل به کارت PG و 
از  ناشی  نویز  انکودر،  به  کارت  نمودن  نزدیک  امکان 

بین می رود(  از  انکودر  به  افزودن سیم 
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)Kw(توان درایو

)A( میزان جریان خروجی

نام درایو
ابعاد درایوتوان درایوروش کنترل موتور

Open-LoopClose-Loop

Xima L100

Xima L200

7.5W

102

132

11H

205

285

15D

160

178

انواع سیستم کنترل سرعت و
Close - Loop ویژگی های 

انواع سیستم کنترل سرعت و
Close - Loop ویژگی های 

میزان جریان دهی متناسب با توان درایو

انواع درایوهای مورد استفاده





شاسی
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