






خطر کلی 

ھشدارھای مھم 
                                                                           

خطر آسیب انسانی (مثل لبھ تیز و برنده و قطعات بیرون زده)

خطر آسیب بھ قطعات مکانیکی مثل نصب نادرست
                             

قطعات دارای جریان برق                         

نکاتی که از لحاظ امنیتی مهم هستند و هشدارهاي خطري که با عالئم زیر پیش بینی شده اند:
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٢

        مقدمه

شرکت اتوماتیـک یــاران بزرگتـرین تولیـد کننده درب هاي اتوماتیـک و تمـام اتوماتیـک در ایران می باشد. 

این شرکت فعـالیت خود را از دهه 70 شروع نمـوده و در حال حاضـر با بیش از350 نفر پرسنل در حـال فعالیت می باشد. از 

تولیـدات این شرکت مـی توان به سـاخت درب هـاي نیمـه اتومـاتیک و تمـام اتومـاتیک در دو نـوع تلسکوپی و سانتـرال در 

طیـف وسیعـی از رنگ و استیـل اشاره نمود. 

این شرکت با رعـایت اصول مشتـري مـداري، کیفیت و صداقت توانسته نه تنهـا سهم قابل توجهـی از بازار داخل را به عنـوان 

بزرگترین و برترین تولیـد کننـده بدست آورد، بلکه بخشـی از تولیدات خود را به کشورهاي همجوار نیز صادر کرده و موجبات 

سرافرازي و سربلنـدي ایران عزیزمان را فراهم سازد. از چشم اندازهـاي این شرکت در آینـده اي نزدیک تقویت توسعـه بخش 

صادرات، حفظ و ارتقاء کیفیت، آموزش، محصوالت جدید و تقویت خدمات پشتیبانی می باشد.

       هشدارها:

        مجموعـه اتومـاتیک یـاران مسئولیت هرگـونه خسـارت ناشـی از دستکاري محصول بسته بندي توسط مصرف کننده را 

نخواهد داشت.

قبل از شروع مونتاژ بررسی کنید که کاال مطابق سفارش ارسال شـده است و در حمل هیچ گونه آسیبی ندیده است.

با توجـه به سیـاست کاري تحقیقـات پیوستـه و مداوم یـاران پالس سلکو این حق را محفوظ می دارد که در محصوالت خود 

بدون اطالع تغییراتی ایجاد کند.

این ارقـام و توضیحـات و اطالعاتـی که در این دستـور العمـل قید شـده است فقط به منظـور اطـالع رسـانی بوده و الزام آور 

نمی باشند.

       

        براي حصول اطمینان از سالمت و ایمنی محصول از هرگونه تغییر و دستکاري خودداري کنید.

مسئولیت YAPSELECO فقط مربوط به اجزا و قطعات اصلی می باشد.

محصول YAPSELECO فقط براي استفاده در بخش آسانسور در نظر گرفته شده است. 

به منظـور جلوگیـري از هرگـونه آسیب به افـراد و صدمه به دارایی هـا و اموال ، رسیدگی و نصب و تنظیمات و تعمیرات باید 

توسط پرسنل مجرب و اموزش دیده و با استفاده از لباس و تجهیزات مناسب صورت بگیرد.

هرگونه اقدامات بنایی مربوط به نصب صحیح کاال باید براساس شیوه کار مطابق دستورالعمل هاي قابل اجرا صورت پذیرد.



٣

اتصال قطعات برقی به منبع برق شهري باید بر طبق اطالعات درج شده باشد.

تمام بخش هاي فلزي که محافظت کننده قطعـات برقی هستنـد باید بر طبق استاندارد EN81 به زمین وصل بشوند.

        قبل از وصـل کـردن تغـذیه درب به منبع برق شهـري چک کنیـد که مقـدار برق مورد نیاز، مطابق با منبع برق موجود 

(AC220V) باشد. قبل از انجام هرگونه کار بر روي اجزا و قطعات برقی برق را از سیستم قطع کنید.

YAPSELECO هیچ گونه مسولیتی در مورد نحوه اجراي بنایی و وصل کردن قطعات برقی به منبع برق ندارد.

YAPSELECO مسئـولیت هـرگـونه آسیب و خسـارت به سـاختمـان و افـرادي که از طریق باز کردن درب و غیره دچـار 

حادثه می شوند عهده دار نمی باشد.

         پیشنهادات

اقالم را درون بسته بندي اصلی قرار بدهید و از قرار دادن در معرض هواي نامناسب و مرطوب و نور مستقیـم خورشید در مدت 

نگهداري و انبار کردن جلوگیري کنید.

از بیـن بردن محصـول باید به طـور منـاسب و بر طبـق قوانیـن محلی صورت بگیرد. قطعات جداشده را هرگزدر معرض محیط 

قرار ندهید.

قبل از بازیافت ماهیت مواد مختلف را چک کرده و بعد به روش صحیح هر کدام را بازیافت کنید.



توضیحات کلی

 

تسمه (1) سردرب (2) موتـور سردرب (3) ریل ها (4) پولی هاي موتور وهرزگرد (5-6)  برد سردرب (7) ترانسفورماتور (8) 

کمان درب (9) کالسکه ها که از طریق کمان به تسمـه دندانه دار وصل شده است (11-10) 

۴



نصب درب کابین 

۵



       هم تراز کردن لته درب با سردرب

ضربه گیر قرمز ریل، نشان دهنده محل عمودي مربوط به پنل چهارچوب کابین می باشد. 

درحالی که براي درب هاي نوع تلسکوپی ضربه گیر قرمز در امتداد پنل قفل می باشد. و براي درب هاي سانترال مرکز دقیق باز 

شدن درب در وسط ناحیه بازشو می باشد را مشخص می کند.

       مونتاژ پیچ و مهره هاي ثابت کننده پنل (گوشواره هاي آویز) 

هر لته باید حداقل داراي دو نقطه فیکس کننده باشد.

براي لته هاي استیل شده پیچ ها را مطابق شکل یک ببندید.

براي لته هایی که استیل نیستند پیچ و مهره ها را مطابق شکل دو ببندید.

واشر مخروطی نوع A باید بر روي باالي سطح ثابت کننده درب قرار بگیرد و واشر مسطح B باید در زیر قرار بگیرد.

۶

شکل 1شکل 2

طبقھ                                                                  کابین



مونتاژ و یا تعویض کفشک هاي لته 

کفشک بر روي پین نگهدارنده با یک فشارکم نصب می شود تا زمانی که زبانه مناسب داخل شیار قرار بگیرد (شکل 1). 

براي بازکردن قسمت پالستیکـی کفشک فقط کافی است که به سمت عقب فشـار داده و همزمان با یک پیچ گوشتی زبانه ها را 

یکی پس از دیگري فشار دهید.  

نصب و باز کردن کفشک به سهولت امکـان پذیر است حتـی اگر به لته وصل باشـد. در واقع کافـی است که آن هـا را 90 درجه 

به صورت افقی بچرخانید (شکل دو) وآن ها را به سمت بیرون بکشید و یا به دااخل شیار هاي سیل پاخور فشار دهید.

محوریت داشتن پین و داشتن شیارها تنظیمات زیادي را باعث میشود.

کفشک لتـه ها را مطـابق شکل 3 فیکس کنیـد. به این ترتیب در زمان فشـارهاي جانبی درب کفشک نمی تواند از سیل پاخـور به 

بیرون رود زیرا هر لته مجهز به 2 کفشک است که نمی گذارد لته ها از سیل خارج شوند. 

       در حین سرویس و باردید درب ها بررسـی کنیـد که کفشک هـاي کشویـی در سیـل پاخـور نصب شـده، کـامالً ایمـن و 

ثابت باشنـد  و پوشش پالستیکی آن نقصی نداشته باشد.

شکل 1شکل 2

شکل 3

٧



       نصب کمان فول (تمام اتومات)

بعد از مونتاژ کردن لته ها  براي نصب کمان فول از 4 عدد پیچ استفاده کنید (1) و همچنین تسمه موتور را از طریق بست 

مخصوص به شفت موجود روي کمان اتصال داده و خار نگهدارنده آن را جا بزنید. (2)

٨



تنظیم ارتفاع کمان فول

با باز کردن پیچ هاي مورد نظر که در شکل نشان داده شده است می توان کمان فول را به تنظیمات دلخواه تنظیم نمود. 

پیچ هاي ثابت (1) پیچ قطعه متحرك (2)  

  اتصال دهنده با امکان تغییر از125 تا 250میلی متر             اتصال دهنده با امکان تغییر از 0تا 100 میلی متر                               

٩



موقعیت فاصله اتصال دسته قفل ها با کمان فول

١٠



       جایگذاري اجزا و قطعات بر روي آستانه درب

 

با توجه به لبه داخلی شیار ها به صورت عمودي تراز کنید 

١١



١٢

تنظیمات بسته شدن درب

درب را با فاصله یک میلیمتري از ضربه گیر روي چهارچوب قرار دهید (3) وقتی که کالسـکه بر روي الستیک ضربه گیـر 

قرار دارد (2) در این موقعیت قالب قفل باید یک میلی متر از لبه قسمت ثابت قفل عبورکرده و فاصله پیدا کند (در هنگام 

چرخش قفل) (1)  

        
        هیچ عملیات دیگري روي مجموعه قفل مجاز نیست (اعم از خم کردن، برش دادن، جوش دادن و یا هرگونه تغییر).

شیار سوم(از چپ) شیار پنجم( از راست)



تنظیمات قرقره هاي قفل

از آچار CH-17 براي باز کردن پیچ هـا استفاده کنید (1) و قرقره هاي قفل را هم راستا کنید (2) از پائین ترین طبقه شروع 

کنید چرا که کابین به سمت باال حرکت می کند. غلطک ها را مطابق آنچه که در صفحه10 و 11 نشـان داده است قرار دهید. 

اطمینان حاصل کنیـد که بین قرقره هاي قفل و پاخور کابین فضاي کافی براي حرکت وجود دارد.

١٣



تنظیمات باز شدن کامل درب

از شو و بسته شو درب از طریق یک پایه قابل تنظیم انجام می شود (1)   تنظیمات حد ب

براي تنظیمات حد بازشو و بسته شو درب پیچ ها را باز کرده و پس از تنظیم لته ها با پنل، آن ها را سفت کنید. (2) 

١۴

2

2

2



قرقره هاي ثابت روي ریل

این قرقره ها طوري طراحی شده که شیار آن با ریل تماس کامل نداشته باشد.

بنابراین آن ها در مرکز گردش جاي نمی گیرند. به شکل 1 توجه کنید.

قرقره هاي روي ریل باید مطابق شکل 1 باشد و شیار آن  به صورت V  باشد اما اگر به صورت شکل 2 قرار گرفتند و شیار 

آن به صورت U شد به دلیل فرسایش زیاد بوده و می بایستی تعویض گردند (شکل 2).

عالئمی که نیاز به تعویض قرقره ها را نشان می دهند.

(1) صداي زیاد بلبرینگ ها که از طریق نفوذ کثیفی و گرد و خاك بین ساچمه بلبرینگ ایجاد می شود.

(2) صداي خیلـی زیاد به دلیـل تغییـر شکل غیـر عادي که این معموال به دلیل اینکـه درب هـا براي مدت طوالنـی ثابت 

باقی می مانند اتفاق می افتد.

       بدون داشتن هیچ گونه از مشکالت مطرح شده که در باال ذکـر شد ما پیشنهـاد می کنیـم که هر 7 سال قرقره هاي

باال و پائین ریل را تعویض کنید.

شکل 1 شکل 2

١۵



براي روان شدن و حرکت نرم کـالسکه از تنظیمات قرقره لنگی ریل استفاده فرمایید تا کالسـکه ها حرکت خوب و مطلوبی را 

داشته باشند. 

به غلطک ها اجازه چرخش آزاد را بدهید و طوري تنظیم فرمایید تا قرقره هاي لنگی زیر ریل بطور کامل آزادانه بچرخند. (4)

١۶



تنظیمات کشش تسمه دندانه دار 

 a به منظور تنظیم کشش تسمه دندانه دار (1) تسمه را فشار دهید (طبق شکل) از پیچ گوشتی استفاده کنید (3) و ابعاد

را تنظیم کنید و بعد موقعیت تسمه را با پیچ سفت کنید (4).

     

 کشش تسمه دندانه دار مدل می دی   

 

کشش تسمه دندانه دار مدل سوپرا                                                 

کشش تسمه دندانه دار مدل اکو

١٧



سرویس و نگداري درب:

        به منظور جلوگیـري از خرابی و نگهـداري درب در شرایط مطلوب کارکرد، موارد زیـر باید به صـورت دوره اي چک 

شود تا استـانداردهـاي اولیـه و الزم درب با رعـایت نکات زیـر به ما کمک مـی کند درب ها در وضعیت خوب و استاندارد 

قرار بگیرند.

بهره وري فنی بستگی به فاکتور هاي متفاوتی دارد مثل:

مقدار استفاده 

سال هاي استفاده 

وزن درب 

وضعیت آب و هوایی و وضعیت محیطی 

تمیزي محیط 

تعمیرات صحیح 

و غیره 

و می تواند تاثیر بگذارد بر روي:

سایش بین لته ها

حرکت روان درب 

شرایطی که قطعات تحت تاثیر سایش و فرسودگی قرار می گیرند

بهره وري قفل ها و اتصاالت مرتبط

و در انتها هر قطعه دیگري که امکان دارد تحت تاثیر نوع کاربري قرار بگیرد

        تمـام پیچ هایی که براي مونتاژ محصوالت استفـاده می شوند به منظـور سفت کردن و محکم بستـن مطابق جدول 

        زیر نشان داده شده است.

(Nm) حداقل نیروي چرخشی (Nm)  پیچ حداکثر نیروي چرخشی

١٨



تنظیمات درایو:

درب را در حـالت باز نگاه دارید و بعد از روشـن شدن بـرد، درب به صـورت پیش فرض بسته مـی شود. اگر درب باز ماند 

سیم هـاي موتـور را جا به جا کنیـد دراین زمـان چراغ ID و close روشن می شوند و این زمانی است که درب به انتها 

رسیده و چراغ ID چشمک زده که نشان دهنده شناسایی انتهـاي درب می باشد و learn (شناسایی) صورت می گیرد.

بعد از دریافت اولین فرمان open، درب به صورت آرام باز می شود که در این زمان open LED روشن می شود و 

زمانی که درب کامال باز شد، شناسایی تمام می شود و چراغ ID خاموش می شود.

اتومات و دستی:

 

automatic/manual روشن شود.

KP عملکرد

زمانیکه مانعـی در مسیـر حرکت درب قرار گیـرد، درب باز شده و LED پاور روشن و خاموش می شود و آژیر درایو فعال  

می گردد.

براي تنظیم KP ، پتانسیومتر KP را در جهت عکس عقربه هاي ساعت می چرخانیم تا حساسیت باالتر رود.

نکتـه: زمانیکـه چراغ close/open روشن و خاموش شوند نشان دهنده ي این است که اتصاالت موتور و یا انکودر 

دچار مشکل شده است.

power LED: روشن بودن درایو

ID LED: مرحله شناسایی در طول حرکت

open LED: کامال باز است

close LED: کامال بسته است

automatic/manual LED: در حالت manual (دستی) روشن می باشد و در حالت automatic (آماده فرمان)

خاموش می باشد.

اتصاالت برد:

AC 24 V -1 : ورودي 24 ولت از ترانسفورماتور

  X1-2

   X2-3

                 com: مشترك فرمان     

                 open: فرمان باز شدن در حالت (3W) 3 سیم    

                 close: فرمان بسته شدن در حالت (3W , 2W) 2سیم و 3 سیم

motor -4 : موتور سردرب

- تنظیمات برد: براي انتخاب سرعت و نوع فرمان دو سیم و یا سه سیم می توان از deep switch زیر استفاده کرد: 

               speed 1 -1: سرعت کم

               speed 2 -2: سرعت متوسط 

               speed 3 -3: سرعت زیاد 

(3W)  فرمان سه سیم (2W)2 : فرمان دو سیمW-3W-4               

١٩

,LED را با هـم به مـدت 3 ثانیـه پاییـن نگـاه داشتـه تا چـراغ open و close براي ایـن منظـور کلیـد هـاي



انتخاب نوع فرمان

2W: در این حالت 2 رشته از سیم هاي  فرمان متصل می گردد که با پل شدن ترمینال close و com درب بسته شده و 

با برداشتن پل درب باز می شود.

3W: در این حالت 3 رشته از سیم هاي فرمان متصل می گردد که با پل شدن ترمینال Com وclose درب بسته شده و با 

پل شدن open و com درب باز می گردد و در صورت باز بودن هر دو ترمینال، درب متوقف می گردد. 

-انکودر2

-انکودر1

A و B: سیگنال هاي انکودر

G: منفی 5 ولت 

5+: مثبت 5 ولت

24V  DCموتور :  motor
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DETAIL A
SCALE 1 : 5

 L٧ 

DETAIL B
SCALE 1 : 10

Car Door 800 (mm)

L1 1255
L2 90
L3 2010
L4 2430
L5 420
L6 1200
L7 120
L8 90
L9 35
L10 37
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Door size
    (mm)

Length Depth Panel height Panel width Door height* Type Illustration

Car Door

*The size of door drive's box is -210mm

700 1105 100 2010 370 2640-210 R/L

800 1255 100 2010 420 2640-210 R/L

900 1405 100 2010 470 2640-210 R/L

1000 1555 100 2010 520 2640-210 R/L
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DETAIL A
SCALE 1 : 5

٢٣



٢۴

 L١١ 

 L١٠ 

 L۶ 

 L١ 

 L۴ 

 L۵ 

 L٣ 

 L٩ 

 L١٢ 

 L٧ 

 L٨ 

 L٢ 

C

 L١٣ 

 L١۵ 
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DETAIL C
SCALE 1 : 5

landing door 800 
(mm)

L1 1350
L2 1050
L3 285
L4 130
L5 2010
L6 2305
L7 120
L8 420
L9 120
L10 350
L11 960
L12 1200
L13 90
L14 37
L15 35
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Door size
   (mm)

Length* Depth Panel height Panel width Door height Type Illustration

landing Door

*The size of telescopic door panel should be considered as 20 more milimeters

while the door panels are in opening situation

700 1180+20 150 2010 370 2300 R/L

800 1330+20 150 2010 420 2300 R/L

900 1480+20 150 2010 470 2300 R/L

1000 1630+20 150 2010 520 2300 R/L
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یادداشت:



Door controller Setting.s:

After that the controller is turned on, the door will close by default. (If the door opened, replace the motor’s wires) At this time, the Power LED, ID LED 
and Close LED will turn on and this is when the door has reached at the end and the Power LED will switch off for a moment and will switch on again, 
which indicates the end of the door and Learn will come about.
After receiving the first Open command, the door will be open slowly, the Open LED will turn on at this time and when the door is fully opened, the 
recognition would be completed and the ID ED will be turned off.

Automatic and manual:

For this purpose, hold the Close and Open keys at the same time for 3 seconds in order to turn on the Manual/Automatic LED.

KP Function

When an obstacle is placed in the direction of the door movement, the door is opened and the LED Power will be on and off and the controller alarm will 
be activated.
To adjust the KP, rotate the KP potentiometer in the anticlockwise direction to increase the sensitivity.
Note: Whenever the Open/Close LED are turned on / off, it indicates that the motor or encoder connections are in trouble.

Power LED: Controller on
ID LED: Identification step during movement
Open LED: It's completely open
Close LED: It's completely closed
Manual/Automatic LED: In manual mode is on and in automatic mode is off

Controller Connections:

A-AC 24 Volt from transformer
B-X1
C-X2
Com: common command
Open: open command in (3W) 3wires mode 
Close: shutdown command (2 W and 3 W) 2wires and 3wires mode

D- Dip switch
1: Speed 1: Low speed
2: Speed 2: medium
3: Speed 3: High Speed
4: 2w-3w

Select command type

2W: In this case, two strings of the command wires are connected and by bridging Close and Com terminal the door will close and by removing the 
bridge, the door will open.

3W: In this case, three strings of the command wires are connected and by bridging Com and Close terminal the door will close and by bridging Open 
and Com terminal the door will open. If both terminals will be opened, the door will stop.

E-Encoder 2
F- Encoder 1
A and B: Encoder signals
G: -5V 
+5: +5V
5. Motor: ± 24VDC Motor
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Introduction

YAPSELECO

YAPSELECO

YAPSELECO
YAPSELECO YAPSELECO

YAPSELECO

YAPSELECO

The Automatic Yaran company is the well-known producer of elevator doors since 25 years 

more than 350 person work at company (doors) that could produce all kind of doors such as semi automatic, cabin 

automatic doors and landing doors in both telescopic and central type.

Also this company has been able to pass the highest europian and international standards for all kind of product 

that this company present to internal 

& international market. 

And proudly today,most of the market is dedicated to Automatic Yaran products and we try to keep it &make it better 

everyday than yesterday.

ago in Iran. 

2



Symbols used

Introduction

Foreword and warnings

Suggestions

General description

Landing door alignment with car door

Bottom sliding shoes assembly, maintenance and replacement

Fixing of the coupler 

Adjustment of coupler height

Position of the coupler between the landing lock rollers

Placing the mechanisms on the theresholds

Adjastment of door closing 

Adjasting the lock rollers

Adjasting the clear opening

Sliding rollers

Sliding rollers adjustment

Adjustment of toothed belt tension

Warnings on how to keep the doors in good operating conditions

Door controller Settings

KP Function

Select command type
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