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مـا یـک شـرکت دانش بنیـان متخصـص در زمینـه طراحـی و 

تولیـد محصـوالت الکترونیکـی هسـتیم. اعتقـاد مـا بـر ایـن 

اسـت کـه محصـوالت مـا بایـد بهتریـن گزینـه بـرای بزرگتریـن 

بـه  مـا  ایـران،  آسانســـور  در صنعـــت  باشـند.  بـازار  بخـش 

عنـــوان بزرگتـــرین تولیـد کننـــده تابلـو فرمـان آسانسـور، بـا 

برند داتیس شناخته می�شویم.

راه ���ـــ�ی ��ـــ�...

کارخــانه داتیــس در تهــران
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دفتر مرکزی و کارخانه

دفتر تجاری و کنترل کیفیت مواد اولیه

دفتر منطقه ای فروش و صادرات

دفتر فروش و پشتیبانی فنی

دا��� �� و��� ���ن



بهره گیری از تجهیزات خودکار کنترل کیفیت

SMD خط مونتاژ پر سرعت

بیش از ۲۰۰ نفر نیروی انسانی

بیشترین سهم از بازار تابلوفرمان در ایران

بیش از ۵۰ نماینده و عاملیت فروش مستقیم

شبکه خدمات گسترده در سرتاسر کشور

ر��� ��زار

گواهینامه های استاندارد:

CE اروپا

ISO 9001

EN81-1

بیش از ۱۰۰ هزار محصول نصب شده و فعال

انتخاب دقیق و موشکـافانه مواد اولیـه

���� ا�����ن
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کنترلر با کارایی باال، مناسب برای ساختمان هایی با حد اکثر ۱۰ توقف

ارتباط تابلو فرمان با جعبه رویزیون کارکـدک با تراول کابل ۱۲ رشتـه

Open-Loop حرکتی بسیار نرم در حالت

Xima مجهــــز به درایـو Light با کنتـرلر

���������ن دا���
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EN81-1

1.6m/s حداکثر تا

موتور گیربکس (القایی)

Open-Loop (V/F, Sensorless Vector)

7.5 (جریان خروجی ۱۸ آمپر) kW

۱۶ آمپر

استاندارد

سرعت  آسانسور

نوع موتور

روش کنترل

توان درایو

حداکثر جریان موتور
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حفظ دقیق موقعیت کابین حتی در صورت قطع برق در حین حرکت

امکان تعریف نیم طبقه برای طبقاتی با فاصله کوتاه

کارکرد آسانسور در صورت جابجایی فاز

سیستم کنترل فاز دیجیتالی مقاوم در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ خط

امکان ثبت و نمایش ۱۶ خطای آخر

امکان مسدود کردن هر کدام از شاسی های احضار کابین و طبقات

دورانــدازی در هر طبقــه با پرچــم اول و دوم بـه صــورت مستقــل

امکان تعریف طبقه پارک و عملکرد در حالت آتش نشانی

قابلیت تعریف ترمینال های شاسی ها و نمراتورها روی ترمینال های رزرو

قابلیت تعریف دورپارک به صورت مجزا برای هر طبقه

قابلیت راه اندازی با تراول کابل ۱۲ رشته

دارای کابل سوکتی شاسی کابین با سیم های رنگی جهت سهولت نصب

(کـلیــه سیــم کشــی ها سمــت جعــبه رویــزیون انجــام شــده اســت)

�� �� ی ����� و��
۱۰ توقف (قابل افزایش تا ۲۶ توقف با افزودن برد گسترش)

(Integrated) تکنولوژی یکپارچه

Full Collective, Down Collective, Selective Collective

دو درب مجزا (بدون سنسور اضافه)

حذف فرمان شاسی کابین با دو بار کلیک

دارد (با استفاده از ارتباط سریال)

تعداد توقف

ارتباط برد و درایو

انواع شاسی احضار

کنترل درب

Cancelling  سیستم

UPS  قابلیت افزودن

هوشمندی

Short Floor

حفاظت

قابلیت های نرم افزاری

جعبه رویزون
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EN81-1

1.6m/s حداکثر تا

موتور گیربکس (القایی)

Open-Loop (V/F, Sensorless Vector)

Close-Loop (Vector Control)

7.5 (جریان نامی ۱۸ آمپر) kW

11kW (جریان نامی ۲۴ آمپر)

15kW (جریان نامی ۳۲ آمپر)

استاندارد

سرعت  آسانسور

نوع موتور

روش کنترل

توان درایو

کـنتـــرلر با تکنولـــوژی پیــشرفتـــه و مـنعطـــف

15kw 7.5 تا kw امکان استفاده در توان های

PID بدون نیاز به تنظیمات

L200 مجهـــــز به درایـو Light با کنتـرلر

���������ن دا���



حرکت بسیــار نرم و بهینـه به واسطه اطالع کامـــل درایو از موقعیت
آسانسور توسط انکودر و سنسورهای مغناطیسی

حفظ دقیق موقعیت کابین حتی در صورت قطع برق در حین حرکت

اصالح هوشمند توالی پالس های A و B انکودر

امکان تعریف نیم طبقه برای طبقاتی با فاصله کوتاه

کارکرد آسانسور در صورت جابجایی فاز 

سیستم کنترل فاز دیجیتالی مقاوم در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ خط 

امکان ثبت و نمایش ۱۶ خطای آخر

امکان مسدود کردن هر کدام از شاسی های احضار کابین و طبقات

دوراندازی در هر طبقه با پرچم اول و دوم به صورت مستقل

امکان تعریف طبقه پارک و عملکرد در حالت آتش نشانی

قابلیت تعریف ترمینال های شاسی ها و نمراتورها روی ترمینال های رزرو

قابلیت تعریف دورپارک به صورت مجزا برای هر طبقه

قابلیت راه اندازی با تراول کابل ۱۲ رشته

دارای کابل سوکتی شاسی کابین با سیم های رنگی جهت سهولت نصب

(کـلیــه سیــم کشــی ها سمــت جعــبه رویــزیون انجــام شــده اســت)
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۱۰ توقف (قابل افزایش تا ۲۶ توقف با افزودن برد گسترش)

(Integrated) تکنولوژی یکپارچه

Full Collective, Down Collective, Selective Collective

دو درب مجزا (بدون سنسور اضافه)

حذف فرمان شاسی کابین با دو بار کلیک

دارد (با استفاده از ارتباط سریال)

تعداد توقف

ارتباط برد و درایو

انواع شاسی احضار

کنترل درب

Cancelling  سیستم

UPS  قابلیت افزودن

هوشمندی

Short Floor

حفاظت

قابلیت های نرم افزاری

جعبه رویزون
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EN81-1

2.5m/s حداکثر تا

(PM سنکرون، مغناطیس دائم) موتور گیربکس (القایی) و گیرلس

Open-Loop (V/F, Sensorless Vector)

Close-Loop (Vector Control)

7.5 (جریان نامی ۱۸ آمپر) kW

11kW (جریان نامی ۲۴ آمپر)

15kW (جریان نامی ۳۲ آمپر)

استاندارد

سرعت  آسانسور

نوع موتور

روش کنترل

توان درایو

منـاسب برای آسانسـورهای گیرلـس و گیربکـس

کنترلر با تکنولوژی HPC، تجربه نرم ترین حرکت بدون نیاز به تنظیم حتی یک پارامتر 

15kW 7.5 تا kW امکان استفـاده در توان های

حرکت شیرجه ای و توقف ایده آل

با کنتـرلر Light مجهز به درایو                              ۱

���������ن دا���



HPC حرکت بسیـار نـرم و بهینـه با استفـاده از تکنـولوژی

دورانـدازی شیرجه ای با اطالع کامـل درایو از موقعیت آسانسور صرفا 
به واسطه انکودر و بدون نیاز به سنسورهای مغناطیسی

حفظ دقیـق موقعیـت کابیـن حتی در صورت قطع برق در حـین حرکت

Auto Tune هوشمند و گام به گام

کنترل ایده آل و بدون Rollback در شروع و پایان حرکت 

امــکان تعــریف نیـم طبقـه بـرای طبقــاتی با فاصــله کـوتاه

کارکرد آسانسور در صورت جابجایی فاز 

سیستم کنترل فاز دیجیتالی مقاوم در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ خط 

امـکان ثبـت و نمـایش 16 خـطای آخر

امــکان مســدود کــردن هر کــدام از شاسـی هـای احضــار 

امکان تعریف طبقه پارک و عملکرد در حالت آتش نشانی 

قابلیت تعریف ترمینال های شاسی ها و نمراتورها روی ترمینال های رزرو

قابلیت راه اندازی با تراول کابل 12 رشته

دارای کابل سوکتی شاسی کابین با سیم های رنگی جهت سهولت نصب

(کـلیــه سیــم کشــی ها سمــت جعــبه رویــزیون انجــام شــده اســت)
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۱۰ توقف (قابل افزایش تا ۲۶ توقف با افزودن برد گسترش)

(Integrated) تکنولوژی یکپارچه

Full Collective, Down Collective, Selective Collective

دو درب مجزا (بدون سنسور اضافه)

حذف فرمان شاسی کابین با دو بار کلیک

دارد (با استفاده از ارتباط سریال)

تعداد توقف

ارتباط برد و درایو

انواع شاسی احضار

کنترل درب

Cancelling  سیستم

UPS قابلیـت افزودن

هوشمندی

Short Floor

حفاظت

قابلیت های نرم افزاری

جعبه رویزون
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UPS 1.2 kVAUPS 1.8 kVA
تابلو فرمان های داتیس

7.5 kW با توان

7.2A ،12V ۲ عدد باتری

220VAC ،تک فاز

560VDC 220 وVAC

تابلو فرمان های داتیس
(گیــربکس و گیــرلس)

15kW تــا توان

7.2A ،12V ۳ عدد باتری

380VAC ،سه فاز

220VAC

سازگاری

مشخصات باتری

ولتاژ ورودی

ولتاژ خروجی

عملکرد بسیار سریع در زمان قطع شدن برق اصلی (کمتر از 0.1 ثانیه تأخیر)

افزایــش عمــر باتــری ها به واسطــه استفــاده از تکنولــوژی شــارژ شـنـــاور

حداکثر ایمنی در زمان عملیات نجات با انتقال کابـین به سـطح طبقه و بـاز نمودن درب 

UPS 1.2kVA & 1.8 kVA

���ت ا���ا�ی دا���
�����
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پیام اضطراری کابین

ارتباط

نحوه شارژ

تشخیص  جهت

نرم افزار کاربردی

۴ زبانه (فارسی، انگلیسی، ترکی و عربی)

(Lan) ارتبــاط ســریال با تابلو از طـریق کابل شبکـــه

فناوری شارژ شنــاور به منظــور افزایش عمر باتـری ها

تشخیص خودکار جهت بهینه متناسب با وزن کابین

حفظ شمارنده طبقـه پـس از انجـام عمــلیات نجــات

سیستـم مشاهده وضعیت باتری

مشــاهده پیــام ها و خــطاها روی LCD کنترلر

کارخــانه داتیــس در تهــران
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PG-i12
مخصوص انکودرهای افزایشی (Incremental) ۱۲ ولت

PG-EnDat

PG-SinCos
SinCos encoder ERN1387

Endat encoder ECN1313/ECN413

(PG Card)

برای موتورهای القایـی (گیربکس) و PM (گیرلس)

کاهش نویز سیستم به واسطه اتصال LAN میان کارت انکودر و درایو

��رت ا���در دا���

PG-i5
مخصوص انکودرهای افزایشی (Incremental) ۵ ولـت
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در هر زمان و در هر مکان، پروژه های خود را مشاهده و مدیریت کنید

داشـبـوردی با کـاربری آسـان

(4G) پشتیبــانی از اینتــرنت نســل چهـــار

اتصال آسـان Datis Cloud به کنتـرلر با کابـل شـبکـه

DATIS Cloud

Datis Cloud مشاهده لیست تمامی پروژه های مجهز به

مشـاهده لوکیشـن پروژه ها روی نـقشه

مشاهـــده آنالیــن وضعیــت آسانســور

امکان احضار کابین به طبقه مورد نظـر

فعـال یا غیرفعــال کــردن آسانســور از راه دور

امکان تـنظیـم و تـغییر پـارامـترها

امکان مشاهده خطاها به همراه جزئیات

�� ������
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امکان انتقـال و اعمـال پارامتـرهای مورد نظــر روی درایــو

امکان جستجوی راه حل های مورد نیاز و تنظیم پارامترها

امکان ثبــت نمــودار کیفیــت حرکت با استفـاده از گوشــی هوشمــند

امـکان به اشـتراک گذاری فایل هـای ذخیـره شـده بـه منظـور تحلیـل 

توسط داتیس و اعمال تغییرات الزم از راه دور

مشاهده اطالعاتی از قبیل توان درایو، نسخه سخت افزاری و نوع کنترل

انتقال  اطالعات

عیب یابی

شتاب سنج

ذخیره فایل

اطالعات درایو

X-Touch مشاهــده وضعیـــت لحــظه ای درایــو در داشبــورد

خواندن و ویرایش مقادیر پارامترهای درایو

به روزرسانی نرم افزار درایو به آخرین نسخـه

مشاهده تاریخچه خطاها

گوشی هوشمند خود را به ابزاری تخصصی
               بـرای کنتـرل درایـو تبدیـل کنیـد

X-Touch
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مرکز خدمات پیشـرفته با کارشناسان مجرب

شبکــه خدمـات گستـرده در سرتاســر کشـور

امکان بــازگشت محصول تا دو مـاه

۲۴ مــاه گارانتــی بـدون قیـد و شـرط

۱۰ ســال خدمـات پـس از فـروش

خدمات بهینـه، پاسخی به اعتماد مشتریان

����ت دا���
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