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راھﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺎﺑﻠﻮ دﯾﺎﮐﻮ ﮐﻨﺘﺮل

راھﻧﻣﺎی ﻧﺻب و راه اﻧدازی ﺗﺎﺑﻠو ﻓرﻣﺎن دﯾﺎﮐو ﮐﻧﺗرل ﻣدل : D5
از اﻋﺗﻣﺎد و ﺣﺳن اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم ،ﺷرﮐت دﯾﺎﮐو ﮐﻧﺗرل در راﺳﺗﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ ﻓﻧﺎوری در ﺻﻧﻌت آﺳﺎﻧﺳور ﺑﺎ ھدف دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯾت و ﺧدﻣت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر داﻧش و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﭘرﺳﻧل ﺧود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ارزﺷﻣﻧد ﺗرﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷرﮐت و ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﺗوﺻﯾف از وﺿﻌﯾت رﻗﺑﺎ ،ﻓرﺻت ﺑﺎزار ،ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ،اﻧﺗظﺎرات ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺗوان ﺗﮑﻧﯾﮑﺎل و ﻣزﯾت
ھﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ و ﻣﺣوری اﻗدام ﺑﮫ طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت اﯾن ﻣﺣﺻول ﻧﻣوده اﺳت .دﯾﺎﮐو ﺑﺎ ﻧﮕرش ھم راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و
اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت در ﻗﺑﺎل ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن در طراﺣﯽ اﯾن ﻣﺣﺻول ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﮐم ﻧظﯾر ﻧرم اﻓزاری و ﺳﺧت اﻓزاری و
اﻣﮑﺎن ﻧﺻب و راه اﻧدازی آﺳﺎن اﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ،اﯾن ﺣﻖ را ﺑرای ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود ﻗﺎﺋل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﯾن ﻣﺣﺻول ﺑﺎ ﻣﺣﺻوﻻت
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﮑن را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﻟذا ﻣﺎ ارزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧود را در اراﺋﮫ ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣوارد دﻗﯾﻖ اﯾﻣﻧﯽ،
ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﮫ اﺻول و ارزش ھﺎ در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﺷﺗرﯾﺎن و ﺻداﻗت در ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺎس اﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎزی ﺗﺑﻌﯾن ﮐرده و ﺧود را ﺑرای
اﺟرای دﻗﯾﻖ و ﺻﺣﯾﺢ اﯾن ارزش ھﺎ ﻣﻌﺗﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻣﯾد دارﯾم ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻧظرات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود ﻣﺎ را در ارﺗﻘﺎء ﻓرھﻧﮓ و داﻧش
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﮭﺑود ﻣﺳﺗﻣر در ﺗﻣﺎم ﻓرآﯾﻧد ھﺎ و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﯾﺎری ﻓرﻣﺎﺋﯾد.
ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻣﺣﺻوﻻت و ﺧرﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد:
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ﺳﮭوﻟت در ﻧﺻب و راه اﻧدازی و ﺗﻧظﯾم ﺳﺎده ی ﮐﻠﯾﮫ ی ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی اﺟراﯾﯽ
ﺗﺷﺧﯾص ﭘﺎرﮔﯽ ﺳﯾم ھﺎ slf , lef
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از زﻣﺎن ﺣرﮐت ﮐﺎﺑﯾن
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از  5ﺗوﻗف ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از  2ﺳﻧﺳور SLFو LEF
اﻣﮑﺎن راه اﻧدازی اﻧواع ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ و ﮐﺷﺷﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻧﺻب رﯾﻣوت در دو ﺣﺎﻟت ﮐﺎری اﺗوﻣﺎت و دﺳﺗﯽ
ﻗﺎﺑﻠﯾت رﯾوزﯾون از داﺧل ﺗﺎﺑﻠو
ﺗﻌﯾﯾن زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯾر در ﺷﯾر ﺑرﻗﯽ ﺑﻠﯾن آﻟﻣﺎن ﺑر روی ﺑرد
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از  2ﺷﯾر در وﻟﺗﺎژ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف 220v , 24v
اﻣﮑﺎن اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻧﺟﺎت اﺿطراری دﺳﺗﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ )ﺑرای ﺷﯾر  24وﻟت(
ﻧﻣﺎﯾش ﺗﻣﺎم وﺿﻌﯾت ورودی ﯾﺎ ﺧروﺟﯽ ھﺎ ﺑر روی ﺑرد ﻣﺗوﺳط LED
دارای ﺳر اﯾﻣﻧﯽ TP
ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺟﺎم ﻧرﻣﺎل و رﯾوزﯾون ﺑﮫ ﺻورت اﺗوﻣﺎت

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  :ﺣﺴﯿﻨﯽ 09112178650:
رﻣﻀﺎﻧﯽ 09113118433 :
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ﻧﻣﺎی ﺑرد  D5ﮐﻔﯽ:

ﭼﯾدﻣﺎن آھن رﺑﺎ ھﺎی ﺳﻧﺳور ھﺎی SLFو :LEF
ﮐﺎﺑﯾن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗراز طﺑﻘﮫ ﻗرار دارد ﺳﻧﺳور  LEFﺑﺎﯾد ﺧﺎﻣوش و ﺑﻌد ﺣرﮐت LEFروﺷن ﺑﺎﺷد.
ﺳﻧﺳور  SLFﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺎﺑﯾن در ﺗراز طﺑﻘﮫ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺑﺎﺷد ﺳﻧﺳورھﺎی SLFوLEFھر دو ﺑﺎﯾد
ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷﻧد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﺳور  SLFدر طول ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺧﺎﻣوش ﺷود ﺗﺎﺑﻠو ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷود)اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﯽ اﺳت ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯾﮫ ﭘﺎرﮔﯾﮫ ﺗراول
ﮐﺎﺑل(
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