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:بخش اول  
 معرفی

 
   ECP_TS16ی تابلوی هاو قابلیت هاویژگی 1-1

  آسانسورهای دوسرعته  طراحی شده برای 

  توقف 16تا  دهیسرویسقابلیت 

 ر توسط کاربرآسانسو پارامترهایکلیه  تنظیمقابلیت افزار هوشمند با نرم 

 های دودرب بدون استفاده از سنسور مجزاافزاری درب در کابینکنترل نرم 

  تند و کنددارای کنترل فاز و کنترل بار برای دو سرعت   

 آهنگ متنوع( 211) شده توسط کاربرهای دلخواه، ذخیرهدارای سیستم سخنگو با قابلیت اعالم طبقات و پخش آهنگ 

 سیستم حفاظت موتور دارای   

 

  ECP_TS16تجهیزات تشکیل دهنده تابلو  2-1
 برد اصلی   -1

آهنگ متنوع در سخخه گروه شخخاد، کالسخخیک و  121دارای مگابایت حافظه رم  16و  wav) قابلیت پخش برد سخخخنگو -2

 مذهبی (

 ک  اتوماتیو مدار شارژر  تغذیه برد اصلی ترمز، مگنت درب بازکن و مگنت یکسوساز برای تغذیه شامل مدار برد -3

  12V-1.2Ahتری با -4

 ترانس تغذیه  -5

 فاز  تک یمینیاتورکلید فاز و سه سه مینیاتوری کلید -6

 کنترل فاز -7

 دور تند و کند برایکنترل بار  -8

  250V- 16Aپریز  -9

  380Vفاز های ورودی سهترمینال -11

   شین ارت تابلو -11

   گیرسیم  -12
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   (Duct)های داخل تابلو کانال -13

 های سوکتی ورودی و خروجیترمینال -14

  110V- AC, DCتورهای اصلی با بوبین کنتاک -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وسایل جانبی تحویلی با تابلو  3-1

 دفترچه راهنمای نصب -1

 وسایل نصب تابلو به دیوار -2

 اهمی برای سخنگو 4بلندگو  -3

 پیچ گوشتی دوسو -4

 لیبل های زرد رنگ برای سرسیم ها -5

 سیم پل آماده -6

 چهار عدد بست کمربندی -7

 رآمپ 4چهار عدد فیوز  -8

 عدد سرسیم گرد جهت اتصال به  6 -9

  ترمینال های موتور

 راه اندازی تابلو مراحل  1-
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فاز و  کشی سهو سیم سازی موتورخانهآماده

 تابلودر T و S و Rاتصال به ورودی های 
 ( 8و 7) صفحه 

 

های موتور، مگنت ترمز،  اتصال ترمینال

به   PTCای، فن موتور و ترموستات جداره

 تابلو
 (8) صفحه 

 

 TP4تا  G90سیم کشی مدار سری استپ از 

اتصال شالتر باال و پایین، کلید استپ ته چاه، 

گاورنر پایین، گاورنر باال، استپ ته چاه، جعبه  

 پاخور درب کابین رویزیون، پاراشوت،
 ( 2) صفحه 

 

 سیم کشی مدار سری استپ

 کنتاکت و قفل درب ها

 ( 12و11و12) صفحه  

 

و  CA1,CANنصب لیمیت سوئیچ های 

و  (SLF)سنسورهای دور اندازی

 و همچنین آهنرباها (LEF)توقف
 ( 16و15و14و13) صفحه 

 

 اتصال تابلو به بورد کنترل کننده درب 
 ( 16) صفحه 
 

 ور  نمراتو ال  ه سیم کشی شستی های کابین ،
 ( 17) شکل صفحه 

 

 انجام تنظیمات نرم افزاری تابلو
 ( 21)صفحه 
 

پل کردن سنسورها و مدار سری استپ و راه 

 اندازی تابلو در مد رویزیون
 ( 12) صفحه 

رج کردن سیم پل هر کدام از سنسورها پس خا

از اطمینان از عملکرد صحیح و در نهایت راه 

 اندازی تابلو در مد نرمال  
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 بخش دوم:
 اندازینصب و راه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  معرفی ترمینال های تابلو  1-2
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 های تابلول ترمینالجدو
نام 

 ترمینال

نام  شرح

 ترمینال

 شرح

FLC ورودی برق برای روشنایی و پریز W فاز خروجی دور تند 

Earth اتصال زمین تابلو U1 فاز خروجی دور کند 

MP نول تابلو V1 فاز خروجی دور کند 

R فاز اصلی ورودی W1 فاز خروجی دور کند 

S فاز اصلی ورودی BR+ مزمثبت تر 

T فاز اصلی ورودی BR- منفی ترمز 

U فاز خروجی دور تند MP نول مصرفی 

V فاز خروجی دور تند MP نول مصرفی 

FAN کنتاکت درب کابین 69 فن موتور 

FTS برگشت قفل درب ها( استپ-انتهای سری 68 ترموستات جداره ای موتور( 

DM1 مثبت مگنت درب بازکن AX ارتباط سریال کارکدک 
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DM2 منفی مگنت درب بازکن BX ارتباط سریال کارکدک 

CL  روشنایی تایمردار کابین )قابل تنظیم با نرم

 افزار(

O کنتاکت فرمان درب بازکن 

CPL برق دائم روی کابین C کنتاکت فرمان درب بسته کن 

CPL2 برق برد سردرب CM  مشترک دو فرمان باال )باز و بسته شدن

 درب(

AL4  (-خل کابین )ولت دا 12المپ DO شستی درب بازکن داخل کابین 

AL3  ولت داخل کابین )+( 12المپ DC شستی درب بسته کن داخل کابین 

AL2 ( آژیر داخل کابین-) OPL  میکروسوئیچ حد باز شدن درب کابین

 )معموال پل می شود(

AL1 )+( آژیر داخل کابین CLL  میکروسوئیچ حد بسته شدن درب کابین

 ل می شود()معموال پ

DU چراغ جهت باال M نمراتور برای نشان دادن دهگان 

DD چراغ جهت پایین G نمراتور 

 نمراتور F برق تغذیه نمراتورها 24+

G22  مشترک سوئیچ های مختلف سیستم و شستی

 ها

E نمراتور 

G90 استپ )آغاز( -مشترک سری D نمراتور 

TP1 استپ  -سری C نمراتور 

TP2 استپ  -سری B نمراتور 

TP3 استپ  -سری A نمراتور 

TP4 (24+)مشترک نمراتور  24+ استپ کابین -برگشت سری 

 سنسور توقف LEF برگشت کنتاکت دوشاخ درب های طبقات 66

CA1 لیمیت سوئیچ شناسایی پایین SLF سنسور دورانداز 

CAN لیمیت سوئیچ شناسایی باال C1 . . . 

C8 
های شستی های کابین )در سیستم 

 1کارکدک این  ورودی ها شستی طبقات 

 خواهند بود( 8تا 

4BS کنتاکت برگشت ترمز(  فیدبک ترمز( 

FTO  مقاومت حرارتی داخل موتور(PTC) 

OVL اضافه بار کابین F1 . . . 

F8 
شستی های طبقات )در سیستم های 

 2کارکدک این  ورودی ها شستی طبقات 

 خواهند بود( 16تا 

FIR  تحریک از اعالم حریق ساختمانقابل 

REV برگشت رویزیون کابین 

RVU برگشت رویزیون کابین جهت باال RVD برگشت رویزیون کابین جهت پایین 
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 جدول برابری ترمینال ها

 فراز نوین اآر آرمان فراز پیمان آریان آسانسور پار کنترل ردیف

1 RL TR FLC FLC 

2 R R R R 

3 S S S S 

4 T T T T 

5 U U U U 

6 V V V V 

7 W W W W 

8 U1 U1 U1 U1 

9 V1 V1 V1 V1 

10 W1 W1 W1 W1 

11 N L3 MP MP 

12 L2 L3 MP MP 

13 L3 L6 CL CL 

14 L1 L5 CPL CPL 

15 BR+ BM1 BR1 BR- 

16 BR- BM2 BR2 BR+ 

17 RC+ VO DM1 DM1 

18 RC- VO DM2 DM2 

19 UAL LF1 DU DU 

20 DAL LF2 DD DD 

21 +24 VLL +24 +24 

22 GND 80/51/G22 G22 G22   
23 419 B90 TP1 TP1 

24 419A C90 TP2 TP2 

25 420 - TP3 TP3 

26 110 71 TP4 TP4 

27 401 66 66 66 

28 402 68 68 68 

29 400A  69  69  69 

30 P1-P2 FTO FTO FTO 

31 FIR FIR FIR FIRE 
32 DLS 403 CA1 CA1 CA1 

33 ULS 410 CAN CAN CAN 

34 4BS 4BS 4BS 4BS 

35 405 CRV REV REV 

36 406 JU1 RVD RVD 

37 407 JU2 RVU RVU 

38 MU-MD CF3 SLF SLF 

39 MU-MD CF1 LEF LEF 

40 CL1 … CLN DC1 … DCN C1 … CN C1 … CN 

41 DL1 … DLN DR1 … DRN H1 … HN F1…FN  
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 ابلواندازی تمراحل نصب و راه 2-2
   فازکشی سهسازی موتورخانه و سیمادهآم -1

 به تابلو PTCو  فن موتور ،ایترموستات جداره مگنت ترمز، های موتور،اتصال ترمینال -2

 (110Vاستپ  -به تابلو )مدار سری آنها ها و اتصالکشی مدار کنتاکت و قفل دربسیم -3

 به تابلونها آل های دوراندازی و توقف و اتصاها و پرچمنصب لیمیت سوئیچ -4

..( به .، برد کنترل درب و ها، نمراتور، روشنایی کابین، روشنایی اضطراریاتصخال دیگر قطعات داخل چاهک )شستی  -5

   های مربوطه روی تابلوترمینال

  ریزیافزاری تابلو با ورود به مد برنامهتنظیمات نرم -6

 اتوماتیک کردن آسانسورقبل از  های الزمانجام تستو  اندازی تابلو در مد رویزیونراه -7

 آسانسوراندازی راه -8

 نکته: جهت راه اندازی اولیه آسانسور نیازی به هیچ گونه تغییر در نرم افزار تابلو فرمان نمی باشد 

 فازسهی کشو سیم سازی موتورخانهآماده 1-2-2
 .  کنیداختمان متصل به اتصال زمین س 2.5mmبا سیم به قطر حداقل  را و موتور اتصال زمین تابلوترمینال 

فاز، جای دوفاز  را به تابلو وصخل کنید. در صخورت روشخن نشخدن المپ سبز روی برد کنترل     (R,S,T)کابل سخه فاز اصخلی   

  جا کنید.ورودی به تابلو را جابه

 به تابلو PTC، فن موتور و  های موتور، مگنت ترمزترمینال صالات 2-2-2
 های به ترمینال را مگنت ترمزBR+ و BR-  د.کنیاز تابلو متصل 

  مقاومت حرارتی داخل موتور(PTC)  به ترمینال راFTO  د.  کنیتابلو وصل  

 های ترمینالU1, V1, W1  های پیچبهتر است سیم ،متصل شوند. برای ایمنی بیشتر های دور کند موتورپیچبه سخیم

 وصل نشوند.  (U, V, W)های مربوطه اندازی اتوماتیک آن به ترمینالدور تند موتور تا اتمام کار و راه
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 سیم کشی مدار سری استپ  3-2-2

 سیم کشی مدار مشترک در تمام درب ها 3-2-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تابلو فرمان پل شده و  TP4تا  TP3)جعبه رویزون سریال( مسیر  کارکدکدر سیستم های 

در مدار قرار  69و  66از طریق ترمینال های استتپ قارچی ، کنتاکت پاراشوت و کنتاکت درب داخل  

 گیرند.می

 (110Vاستپ  -ها و اتصال آنها به تابلو )مدار سریکشی مدار کنتاکت و قفل دربسیم 3-2-2-2
به داخل چاه برده و به یک سر کنتاکت دوشاخ درب باالترین طبقه وصل کنید و از سر دیگر آن  TP4ابتدا یک سیم از ترمینال 

ر باقیمانده، از سخخ ترین طبقه ادامه دهید وپایین دوشخخاخ تر ببرید. این عمل را تا کنتاکتطبقه پایین دوشخخاخ کنتاکت سخخیمی به

 وصل کنید.  66سیمی خارج کرده و به ترمینال 
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با هم سخخری  ها راقفل ، کنتاکتشخخروع کرده 69بار از ترمینال  این اما کشخخی کنید.کنتاکت قفل طبقات را نیز به روش باال سخخیم

ته وجود داش نیز نتاکت درب کابینکاست که  برای حالتی این وصل کنید. 68ه را به ترمینال طبق ترینپایین کنتاکت قفلو کنید 

که کنتاکت درصورتی  اما ل کنید.متص 69 سر دیگر آن را به ترمینال و 66ترمینال به  را یک سخر آن  در این صخورت  که ،باشخد 

در ادامه شخخیوه ختم کنید. 68 شخخروع و به ترمینال  66از ترمینال  باید ، کنتاکت قفل طبقات راه باشخخددرب کابین وجود نداشخخت

 های مختلف آمده است.استپ برای درب -بستن مدار سری

 های لوالیی ساده:درب -1
   .قفل استفاده شده است کنتاکت و دوشاخ کنتاکت از ،برای حفاظت هادر این درب

شوند. تابلو متصل می 66بوده و به ترمینال  110Vها دهد. این کنتاکتبودن درب طبقه خبر میبسته از ،ربد دوشخاخ  کنتاکت

  دهد.می 68را به ترمینال  110Vبا عمل کردن مگنت درب بازکن وصل شده و ولتاژ  ،کنتاکت قفل درب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نیمه اتوماتیک:درب -2
نیز  (1KT) شوند، کنتاکت درب کابینکه مانند حالت قبل بسته می کنتاکت قفل وکنتاکت دوشاخ  برعالوه هادر این نوع درب

 گردد. متصل می 69سری شده و به ترمینال  66وجود دارد که با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 69و  66از طریق دو رشته تراول به  69و  66ترمیتال های )جعبه رویزون سریال(  کارکدکدر ستیستتم های   

 .جعبه رویزیون وصل می شوددر  1KTو  1KTترمینال های  کابین نیز بهکنتاکت درب  وجعبه رویزیون متصل شده 
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  های تمام اتوماتیک:درب -3
استپ  -کنتاکت درب کابین با سری شخوند. متصخل می  68و  69های به ترمینال های درب طبقاتکنتاکت ،هادر این نوع درب

 گردند. به هم پل می TP4 و 66های ترمینال . همچنینشودمیسری  (TP4) کابین

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69و  66از طریق دو رشته تراول به  69و  66)جعبه رویزون سریال( ترمیتال های  کارکدکدر ستیستتم های   

 در جعبه رویزیون وصل می شود. 1KTو  1KTجعبه رویزیون متصل شده و کنتاکت درب کابین نیز به ترمینال های 

 

 یک:دو درب نیمه و تمام اتومات -4
 نشان داده شده است.   ی نیمه اتوماتیک وتمام اتوماتیک به ترتیبهاکشی دربطریقه سیم شکل زیردر 
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 ل آنها به تابلوهای دوراندازی و توقف و اتصاها و پرچمنصب لیمیت سوئیچ 4-2-2
 ،ر مقابل پرچم طبقه مقصد قرار گیردکه سخنسخور د  هنگامی .شخود توقف نصخب می در تراز هر طبقه یک آهنربا به عنوان پرچم 

   .وصل کنید LEFبه ترمینال  را این سنسور .شودکابین متوقف میترمز مکانیکی بسته شده و 

 بهیکی برای دورانخدازی در جهت باال و دیگری برای دوراندازی در جهت پایین   ،بین هر دو پرچم توقف، دو پرچم دورانخداز 

ور از دور موتگیرد، قرار متناظر با جهت حرکت  دوراندازی وقتی سنسور در برابر پرچم عته،برای موتورهای دوسر .رودکار می

، در 1m/sمعموال دوراندازی برای یک موتور دوسرعته  متصخل شخود.   SLFاین سخنسخور به ترمینال    کند.تند به کند تغییر می

 190cmبرابر  1m/sبا سرعت  3VFهای سیستماین فاصله برای  گیرد.مانده به تراز طبقه مقصخد صورت می  90cmفاصخله  

  ( 5)شکل  است.

 روند بر دو نوعند: سنسور با آهنربای تخت و سنسور با آهنربای گرد.سنسورهایی که برای دوراندازی و توقف به کار می

   ور از دهد و با عبدر سخخنسخخور با آهنربای تخت، با قرارگرفتن سخخنسخخور مقابل آهنربا، کنتاکت آن تغییر وضخخعیت می

 گردد  مجاورت آهنربا، کنتاکت آن به حالت قبل برمی

 شخخود. برای این نوع سخخنسخخورها از در سخخنسخخور با آهنربای گرد، وضخخعیت سخخنسخخور تا دیدن آهنربای بعدی حف  می

گیرند. با قرار گرفتن سنسور در کنار هم قرار می 5شخود که مطاب  شخکل   اسختفاده می  Sو  Nهای آهنرباهای با قطب

هخا، کنتخاکت آن تغییر وضخخخعیت داده و تا قرار گرفتن در برابر آهنربای با قطب مخالف در همان   یکی از قطخب  برابر

نشان داده شده از سه آهنربای گرد برای تولید پالس دوراندازی و از چهار  5ماند. همانطور که در شکل وضخعیت می 

موردنیاز  3VFهای طول پرچم توقف که در سخخیسخختمشخخود. بدین ترتیب افزایش آهنربا برای تراز طبقه اسخختفاده می

  (5شود. همچنین طول پرچم در دو جهت مختلف و به طور مستقل قابل تنظیم است. )شکل است، ممکن می

 

پایین     و (UP Shulter)کن باال قطع  و  (CA1)و پایین  (CAN)باال   شناسایی   های سوئیچ  لیمیت   گرفتن   قرار  محل 

( Down Shulter)  نشان داده شده است.  6در شکل 

قه ترین طبدهنده قرارگرفتن کابین به ترتیب در باالترین و پاییننشان CA1و  CANهای برخورد کابین به لیمیت سوئیچ

های ها همتراز با پرچم دوراندازی طبقات نهایی نصب شده و به ترمینال، این سوئیچ3VFباشد. در هر دو سیستم دوسرعته و می

CAN  وCA1 شوند. تابلو وصل می 

باالتر از تراز آخرین  15cmباشند که به ترتیب در فاصله کن باال و پایین میها مربوط به قطعترین لیمیت سوئیچباالترین و پایین

ده و ع شاستپ قط -شوند. در صورت برخورد کابین با آنها، مدار سریتراز اولین طبقه نصب می تر ازپایین 15cmطبقه و 

 شود. کابین متوقف می
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 در سیستم دوسرعتهو لیمیت سوئیچ ها رباها نمحل قرارگیری آه
 

 

 

 
سانتیمتر باالتر از تراز  15شالتر باال 

 طبقه آخر

تراز  از پایین ترسانتیمتر  15 پایینشالتر 

 اولقه طب

 

 91پرچم دوراندازی و سنسور شناسایی 

 سانتیمتر پایین تر از تراز آخرین طبقه

 سانتیمتر 321فاصله بین طبقات 

 91فاصله پرچم دورانداز هر طبقه 

 سانتیمتر تا تراز طبقه مربوط به خودش

 91پرچم دوراندازی و سنسور شناسایی 

 هطبق اولیناز تراز  باالترسانتیمتر 
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 VVVFرباها و لیمیت سوئیچ ها در سیستم نمحل قرارگیری آه

سانتیمتر باالتر از تراز  15شالتر باال 

 طبقه آخر

تراز  از رپایین تسانتیمتر  15 پایینشالتر 

 اولطبقه 

پرچم دوراندازی و سنسور شناسایی 

 نسانتیمتر پایین تر از تراز آخری 191

 طبقه

 سانتیمتر 321فاصله بین طبقات 

 191فاصله پرچم دورانداز هر طبقه 

 سانتیمتر تا تراز طبقه مربوط به خودش

پرچم دوراندازی و سنسور شناسایی 

 بقهط اولینتر از تراز  باالسانتیمتر  191
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 (SLF & LEF)نحوه اتصال مگنت سنسورهای دوراندازی و توقف  5-2-2

 
     LED مربوط به هر کدام از سن( سورهای فوقLEF  وSLF  در حالت نرمال روشن بوده و هنگامی که سنسور )

 .روبروی آهنربا قرار می گیرد خاموش شده و پس از عبور از جلو آهنربا مجدداً روشن می شود

 

 بخش کنترل کننده درب برای انواع درب هاسیم کشی اتصال تابلو به  6-2-2

 اتیک (( یک درب سماتیک ) تمام و نیمه اتومالف

 درب وصل کنید CMو  C  تابلو را به CMو  Cجهت راه اندازی کنتاکت های 

 انتخاب می شود DOOR SYSTEM  از منوی 1در این حالت گزینه 

 

 ( دو درب سماتیکب

 انتخاب می شود DOOR SYSTEM  از منوی 3در این حالت گزینه 

 درب ها تنظیم شود.باز یا بسته بودن هر یک از  28با استفاده از منوی شماره 

 

 و تمام سیما تکسان ( درب نیمه و تمام اتوماتیک فرماتورج

 انتخاب می شود DOOR SYSTEM  از منوی 2در این حالت گزینه 

 

 

 

 (درب اتوبوسید

 انتخاب می شود DOOR SYSTEMاز منوی  3و برای دو درب اتوبوسی گزینه  1برای تک درب اتوبوسی گزینه 

 

 تابلو به قطعات داخل چاهک  اتصال دیگر 7-2-2
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قبل از اتوماتیک کردن آسانسور های الزمو انجام تست اندازی تابلو در مد رویزیونراه 2-2-2  

 ردیف
ا رمراحل زیر  ،به تابلوای، مگنت ترمز و فن موتور جداره پس از اتصال موتور، ترموستات

 انجام دهید:
 تابلو را در مد رویزیون قرار دهید. روی برد ،  REV-NORMALبا استفاده از کلید  1

2 

ای هلترمینا برای این منظور با کمک سخخخیم پل های آماده موجود در یسخخخته لوازم تابلو، ورودی ها تابلو را پل دهید.

CA1, CAN, LEF, SLF, OPL, CLL, DO, 4BS, FTO, REV  را به ترمینالG22  های ترمینالسپس و

66, 68, 69, TP4 به ا رG90 .نقشه سیم کشی این پل ها در شکل صفحه بعد قابل مشاهده است. اتصال دهید 

   لو سیم پل مربوطه را از تاب هابه خاطر داشتته باشتید پس از نصب هریک از سنسورها و لیمیت سوئیچ

 را جایگزین کنید.  جدا کرده و کنتاکت سنسور یا لیمیت سوئیچ

 

 د.نفرمان می باش یاز تابلو زیون یاندازی اولیه آسانسور در حالت رو سیم های پل فقط برای راه       

قرار شخص داخل یا روی کابین  ،پل شتده است  G90به  TP4جه در زمانی که ترمینال به هیچ و     

 هیچ گونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت. AFNتفاق در صورت هر گونه ا .ه باشدفتنگر

 

4 
از فعال شدن کارکدک  1روی مقدار  21ورود به منوی تنظیمات و تنظیم منوی شخماره  در سخیسختم های کارکدک با   

 مطمئن شوید. برای اطاعات بیشتر به توضیحات مربوط به کارکدک در انتهای دفترچه مراجعه کنید.

5 

و ، روی برد اصلی تابلاز   RVDو  RVU دکمه های فاز موتور ، با فشردنبرای مطمئن شخدن از صخحت اتصال سه  

کسان ون ییکه جهت حرکت موتور با جهت فرمان رویز. در صخورتی تابلو را بررسخی کنید کنتاکتورهای شخدن  وصخل  

 جا شود.  ( جابهV1با  U1( و )Vبا  Uموتور )ای ه، ترتیب سیمنباشد

6 

با اهم مناسب  Earthتابلو باید به چاه  Earthاتصخال زمین موتور و سایر تجهیزات به اتصال زمین تابلو وصل شود.  

 متصل شود.  

           متصل شده است.  Earthبه ترمینال  F110از طری  کلید مینیاتوری  110Vدر تابلو، یک طرف ترمینال      توجه: 

 شود.  قطع می 110استپ کلید  -در صورت وجود اتصالی در مدار سری

 کنید.  از تماس با مدار سری ایمنی در تابلو جدا خودداری       احتیاط: 

7 

ها از نوع نصب شوند. این لیمیت سوئیچ CAN, CA1ی هالیمیت سوئیچ 16در طبقات نهایی، طب  دیاگرام صفحه 

شخخود. مربوط بر روی برد خاموش می LEDکند، برخورد می CA1هسخختند. زمانیکه کابین با  (NC)همیشخخه بسخخته 

 در داخل چاه نصب شوند. 16 نهادی در صفحههای پیشطب  اندازه SLF, LEFهای مربوط به سنسورهای پرچم

باید فعال بماند. در  CA1توجه داشخته باشید هنگام برخورد کابین به اولین تراز طبقه، میکروسوئیچ          :1توجه 

برای آخرین تراز طبقه نیز به همین ترتیب  CANغیراینصخخخورت عملکرد تابلو دچار اختالل خواهد شخخخد. در مورد 

 نیز توجه کنید. 19مت شرح عملکرد تابلو در مد شناسایی اولیه در صفحه . به قسباشدمی
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 :  2توجه 
همچنان خاموش  CANو CA1های LEDدقت شود که در طبقات نهایی بعد از دور انداختن و تا توقف کامل باید 

کان به خطا م باشخند. در غیراینصخورت، اگر بعد از توقف در طبقات نهایی سخیسختم ریست شود، تابلو برای شناسایی    

  افتد.می

8 

، بهترین اندازه 1m/sدر نظر گرفته شخود. در آسخانسخورهای با سرعت     LEFو  SLFهای طول مناسخب برای پرچم 

های برای سخخرعت باشخخد.می 20cm (LEF)و برای پرچمک توقف  15cm (SLF)برای طول پرچمک دورانداز 

 استفاده شود.   FASTتر باید از سنسورهای باال

11 

 پل کنید.   G22ترمینال را به  را به 4BS میکروسوئیچ              :1وجهت 

 OPLو  CLLسخخنسخخورهای مجهز به درایو می باشخخند، های تمام و نیمه اتوماتیک که در درب                : 2توجه

از  24ت پیغام متصل شوند، در غیراینصور G22باید به  OPLو  CLLهای ترمینالشوند مستقیما به تابلو وصل نمی

   شود.سوی تابلو صادر می

 

 پل های سنسورها و لیمیت سوییچ ها در ابتدای راه اندازی:

 
 پل های سری استپ در جعبه رویزیون های معمولی و کارکدک:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم کنترل بار و کنترل فاز
 ی باشند. عدد کنترل بار و بک عدد کنترل فاز م 2تابلو فرمان های دوسرعته دارای 
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آمپر قرار دهید. سخخخپس سخخخیم های ترمز  17ثانیه و ولوم باالیی را  روی  5ولوم پایین را روی _ کنترل بار دور کند  -1

ثانیه، مدار  5موتور را در آورده و در حالت رویزیون جهت بگیرید. باید چراغ قرمز روی کنترل بار روشخن شده و بعد از  

روشن نشود، ولوم آمپر را کمتر کنید و در صورتی که در  OverLoadقرمز  سخری استپ قطع شود. درصورتی که چراغ 

 ثانیه مدار سری استپ قطع نشود ولوم پایین را کاهش دهید. 5مدت زمان 

آمپر قرار دهید. سپس سیم های ترمز موتور  22ثانیه و ولوم باالیی را  روی  5ولوم پایین را روی _ کنترل بار دور تند  -2

ثانیه، مدار سخخری  5ر حالت نرمال جهت بگیرید. باید چراغ قرمز روی کنترل بار روشخخن شخخده و بعد از  را در آورده و د

روشن نشود، ولوم آمپر را کمتر کنید و در صورتی که در مدت  OverLoadاسختپ قطع شود. درصورتی که چراغ قرمز  

 ثانیه مدار سری استپ قطع نشود ولوم پایین را کاهش دهید. 5زمان 

 31ثانیه قرار داده و ولوم مربوط به درصد ولتاژ را روی  5ولوم مربوط به زمان قطع و زمان وصخل را روی   -فاز کنترل  -3

 درصد قرار دهید.

 

 (مد شناسایی اولیه ) آسانسور اندازیراه 12-2-2
را در حالت کابین  RVDقرار دادن همه سخخنسخخورها و سخخوئیچ های آسخخانسخخور را در مدار ، توسخخط دکمه جهت پایین پس از 

قرار دهید. در  NORMALبرسد. سپس تایلو را در حالت  CA1تا به سنسور شناسایی پایین رویزیون به پایین هدایت کنید 

ور پس از رسیدن کابین به پرچم توقف موت این حالت تابلو فرمان کابین را برای شخناسخایی ، با دور کند به حرکت در آورده و   

  از حرکت می ایستد.

 ن با فشردن شستی های کابین و طبقات می توانید از آسانسور در مد نرمال استفاده نمایید.هم اکنو

 

  



21 

 

 بخش سوم: 

 آن اتیمتنظنرم افزار و 
 

   افزار و تنظیم پارامترهانحوه ورود به نرم 1-3
ی دو پایه قرار داده و را بر روقرار گرفته  LCDکه باالی برای انجتام تنظیمتات نرم افزاری ابتدا باید جام ر روی بورد   

روی صفحه  FLOOR NUMBER 1پس از ورود به صفحه تنظیمات عبارت فشتار داده شود.   Resetست س کلید  

 استفاده می شود. Sk4تا  Sk1در همه تنظیمات از کلیدهای نمایش ظاهر می شود. 

  کلیدSk1 برای انصراف و برگشت به منوی اصلی بدون ذخیره تغییرات 

  کلیدSk2  افزایش مقادیربرای 

  کلیدSk3 برای کاهش مقادیر 

  کلیدSk4 برای ورود و ذخیره کردن 

 پس از اتمام تنظیمات نرم افزاری جام ر را از روی دو پایه خارج کرده و بورد را ریست نمایید.
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 افزاری  پارامترهای نرمجدول  2-3
 

ف
ردی

 

 توضیحات Default Min Max نام پارامتر

 

1 Floor Number 6 2 16 تعداد طبقات  

2 Numerator P 1 2 3 -19 +19 شاخص نمراتور طبقات  

3 Door System 1 0 2 :سیستم درب 

S= 0 )ساده( 

SA= 1 (و تمام اتوماتیک )نیمه اتوماتیک 

AA= 2 (بانیبیا -سیما تکسان )تمام اتوماتیک 

2SA= 3 )دو درب نرم افزاری( 

 

4 Move Time 18 7 99  ماکزیمم زمان مجاز حرکت کابین بین دو پرچم

 دورانداز )تایمر طول مسیر(

 

5 Light Time 35 5 45 مدت زمان روشنایی داخلی کابین پس از توقف  

6 Service Type 

1 0 4 

 نوع سرویس دهی به طبقات:

UP= 0 ) جمع کننده به سمت باال( 

DN= 1 )جمع کننده به سمت پایین( 

FU= 2 کننده( )تمام جمع 

PSH= 3 ) تک احضاری ( 

8-16 FLOOR=4 ساختمان های با تعداد(

 ( *16تا  8توقف بین 

 

7 Park Floor 0 0 16  از این پخخارامتر برای توقف کخخابین در طبقخخه

 توان استفاده کرد.می پارکموردنظر در مد 

 

8 Bit Off 1 0 16 1----- FTO                   2-------CAN 

3------CA1                   4--------TP4 

5-------66                     6----------69 

7-------68                     8--------DO  

9-------4BS                                       

 

9 Door Park Mode 0 0 9 بودن درب آسانسور در حالت پارک:    باز یا بسته

CLOSE= 1       OPEN= 0 

 

11 Slow Down Flag 0 0 1 :تعیین پرچم دوراندازی 
FIRST= 1        SECOND= 0 

 تنظیم شود 1روی مقدار  3VFدر سیستم های 

 

11 Lev Delay 0 0 35  پس از فعال شخخدن  در باز شخخدن درب ،تاخیر

 ( 3VFاستفاده در توقف ) سنسور 
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     = 0×100msec 

12 Brake Delay 5 1 20  در قطع کنتاکتورهای  تخاخیرU/D  در هنگام  (

 3VF) استفاده در 

 100msec×0 =توقف:                     

 

13 OverLapping 24 22 45  کنتاکتورهمپوشانی زمانی بینFast   وSlow 

جهت دوراندازی نرم در تابلوفرمان های 

 دوسرعته ) بر حسب میلی ثانیه (

 

14 Reset Mode 0 0 1 لیه هنگام روشن شدن تابلوشناسایی او 

None=0    Active=1     

 

15 Last message - - -  پیغام یا خطای آخر  5نمایش  

16 Display Out 0 0 2 7 Seg= 0 ) سون سگمنت( 

bin= 1 )باینری( 

Dec= 2 )هگزا دسیمال( 

 

17 Lev U Delay 0 0 20   زمخان تاخیر در توقف به سخخخمت باال در هنگام

 100msec×0 =               توقف:      

 

18 Lev D Delay 0 0 20  زمان تاخیر در توقف به سخخمت پایین در هنگام

 100msec×0 =توقف:             

 

12 Half floor - - - تنظیم نیم طبقه  

22 Carcodec 

0 0 2 
 فعال یا غیر فعال کردن سیستم کارکدک

Enable = 1  Disable = 0  

miniCarcodec=2                               

 

21 Multiplx key 0 0 1 ACT=1        INACT=0  

22 Door close: 

DC Time 

 ** برای بسته شدن درب کابین انتظارزمان  45 6 12
 تنظیم شود این عملکرد غیر فعال است 0روی  3در صورتی که منوی 

 

 رخ می دهد( Door Timeoutود و درب بسته نشده باشد خطای تمام ش DC) در هنگام بسته شدن درب در صورتی که زمان 

23 Door open: 

DO Time 

 **   برای باز شدن درب کابین انتظارزمان  55 2 6
 تنظیم شود این عملکرد غیر فعال است 0روی  3در صورتی که منوی 

 

را  23در هر طبقه را زیاد کنیم مقدار منوی چنانچه بخواهیم زمان توقف  ی که احضار چند طبقه با هم زده  شود**) در هنگام

 (زیاد می کنیم 

24 7-SEG Standby 0 0 1  تنظیم مدSTANDBY  7برای-SEG: 
ACT= 1             INACT= 0 

 

25 Releveling 0 0 1  فعال کردن سیستمReleveling: 

ACT= 1           INACT= 0 

 

26 Factory setting - - -  منوها به حالت پیش فرض  بردن تنظیمخات همه

 اولیه
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27 Password 0000 0000 9999    :قفل کردن پارامترهای تنظیم شخخده با تعیین رمز

ACTIVE= 1   CANCLE= 0 

 

پسورد را ثبت نمایید.  Sk4عدد داخواه برای پسورد را تعیین کرده و دوبار فشردن  Sk3و  Sk2با ورود به این منو به کمک کلید 

را فشار  Sk4دن پسورد نیز به شکل مشابه عمل می کنیم یعنی وارد منو شده ، پسورد را انتخاب کرده و یک بار برای کنسل کر

 دهید.

28 Adjust Two Door 
- - - 

تنظیم باز یا بسته بودن هر یک از درب ها برای 

 *** ب نرم افزاریکابین های دو در

 

( RIGHT)       ( و درب راست  LEFT( ، وضعیت درب چپ )  FLOORشماره طبقه )  28با وارد شدن به منوی *** 

یم پس از تنظمیتوان وضعیت باز یا بسته بودن هر یک از درب ها را تعیین نمود.  SK3و  SK2مشخص شده. به کمک کلید های 

 به سراغ درب بعد بروید SK4هر درب با فشردن کلید 

22 Control Type 0 0 1  = 0کششی =                  1هیدرولیک   

32 DO Relay 

0 0 7 
برای خروجی های  DOتعریف رله 

DO,DC,CL,DM,FAN,UP,DOWN,

FAST,SLOW 

 

می توان با  UP,DOWN,FAST,SLOWیا ترایاک های  DM,DC,CL,FANدر صورت سوختن هر کدام از رله های 

اختصاص داد و سپس با تغییر در  DOه رله یکی از خروجی های عنوان شده را ب  7تعریف این منو روی یک عدد از صفر تا 

 ( AFNاستفاده کرد ) تماس با DOسیم کشی از رله 

31 DM Relay 

3 0 7 
برای خروجی های  DMتعریف رله 

DO,DC,CL,DO,FAN,UP,DOWN,F

AST,SLOW 

 

می توان با  UP,DOWN,FAST,SLOWیا ترایاک های  DO,DC,CL,FANرله های در صورت سوختن هر کدام از 

با تغییر در اختصاص داد و سپس  DM رلهرا به  های عنوان شدهیکی از خروجی   7عریف این منو روی یک عدد از صفر تا ت

 ( AFNاستفاده کرد ) تماس با DMسیم کشی از رله 

32 Invalid day 0 0 1000 قفل کارکرد زمانی تابلو  

 

            AFN بر عهده نخواهد گرفت.  32و هیچ گونه مسولیتی در قبال فعال کردن من 

به کمک این منو می توان تابلو فرمان را به گونه ای تنظیم نمود که پس از چند روز کار کردن از کار بیفتد. برای این منظور تعداد 

بت شده و یک پسورد را به دلخواه ث 27را فشار دهید. سپس وارد منوی  Sk4وارد کرده سپس دکمه  32روز دلخواه را در منوی 

 کنید.
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  LCD یها و خطاهاپیام راهنمای 3-3
 رفع خطاها و توضیح ها و خطاهای نمایشگر جدول راهنمای پیام 1-3-3

 توضیحات پیام نمایش داده شده پیغام خطا کد

01 

*  

ONE DOOR IS 

OPEN, 66. 
های یکی از درب

 قات باز است.طب

ع حرکت درب لوالیی یکی از طبقات باز اسخخخت، در هنگام شخخخرو

د و اگر درب لوالیی یکی از طبقات باز شخخخوچخک می  66ورودی 

    .شودباشد، این خطا روی صفحه نمایشگر ظاهر می

02 
 * 

DO KEY IS 

ACTIVE. 
کلید درب بازکن باز 

 است.

 کند. این پیغام، فعال شدن کلید درب بازکن داخل کابین را اعالم می

03 
 * 

CA1 NOT 

ACTIVE. 
ن پایی میکروسوئیچ حد

 دیده نشده است.

که کابین به طبقه پایین برسخخخد و شخخخود این خطا هنگامی ظاهر می

 فعال نشده باشد.   CA1ترین طبقه را نمایش دهد، اما نمراتور پایین

04 
 * 

CAN NOT 

ACTIVE. 
میکروسوئیچ حد باال 

 دیده نشده است.

که کابین به طبقه باال برسخخخد و شخخخود این خطخا هنگخامی ظاهر می  

 فعال نشده باشد.   CANترین طبقه را نمایش دهد، اما مراتور باالن

05 

 * 

CA1 IS 

ACTIVE. 
 CA1میکروسوئیچ 

 فعال است.

در حالت  CA1این خطا پس از رسخخخیدن کابین به میکروسخخخوئیچ 

شخخود. )توجه شخخخود در حالت رویزیون کابین با  رویزیون ظاهر می

 رود.( تر نمیبرخورد به این میکروسوئیچ پایین

06 

 * 

CAN IS 

ACTIVE. 
 CANمیکروسوئیچ 

 فعال است.

در حالت  CANاین خطا پس از رسخخیدن کابین به میکروسخخوئیچ  

شخخود. )توجه شخخخود در حالت رویزیون کابین با  رویزیون ظاهر می

 رود.( تر نمیبرخورد به این میکروسوئیچ باال

07 

*  

 CA1 IS OPEN.  میکروسوئیچCA1  باز

 است.

دائما قطع  CA1کند که میکروسخخخوئیچ طخا هنگامی بروز می این خ

دهد که تشخیص می CANشخده باشخد و کابین پس از برخورد به   

CA1 ( شماردهم قطع بوده است. )در این حالت نمراتور تابلو نمی.     

08 

*  

 CAN IS OPEN.  میکروسوئیچCAN  باز

 است.

دائما قطع  CANکند که میکروسخخخوئیچ این خطا هنگامی بروز می

دهد که تشخیص می CA1شخده باشخد و کابین پس از برخورد به   

CAN   هم قطع بوده اسخخخخت. )در این حخخالخخت نمراتور تخخابلو

     شمارد.( نمی

09 
*  

CA1 & CAN   

ACTIVE. 
CA1  وCAN  با هم

 اند.فعال شده

کند که یا همزمان هر دو میکروسخخوئیچ با این خطا هنگامی بروز می

 .  ده باشند و یا سیم مشترک آنها قطع شده باشدهم فعال ش

10 

*  

LE-F & SL-F 

ACTIVE 
خطا در مگنت دورانداز 

 و توقف.

معنخای آن این اسخخخت کخه همزمخان مکنخت توقف و دوراندازفعال     

ه شخخود و باین خطا هنگام شخخروع حرکت کابین چک می اند.شخخده

. علت: کندمحض آن کخه ایراد فو  حخل شخخخود کخابین حرکت می   

   باشد.معموال قطع شدن سیم مشترک سنسورها یا خرابی آنها می

11 

*  

CHEK DOOR 

LOCK, 68. 
عمل ای اگر پس از جخذب شخخخدن مگنخت درب بخازکن، قفل طبقه    قفل درب بررسی شود.

باعث نمایان شخخخدن خطای فو   68نکند، عدم برگشخخخت ورودی 

   شود.می

12 

*  

S.S. WIRING 

FAULT. 
خ اشتباهی راستپ -کشی سریاین خطا به آن معناسخت که در سیم  استپ -خطا در سری

، بر  ترمینال 66داده اسخخت. به طورملال با قطع شخخدن بر  ترمینال 

 استپ است.   -هنوز برقرار است که این برخالف نقشه سری 68

13 
*  

OPEN SERI- 

STOP. 
طع شده است. ق TP4این خطا به معنای آن اسخت که بر  ترمینال   استپ باز است. -سری

 استپ قطعی بوجود آمده است.(-)در سری
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14 

 * 

68 BEFORE 

DM. 
قبل از گرفتن مگنت 

درب بازکن، قفل برقرار 

 است.

ه قفل وجود تای دسپل باشد و یا در طبقه 68و  66اگر بین ترمینال 

دار شخخده بر  68، یعنی قبل از مگنت درب بازکن، نداشخخته باشخخد 

 شود. الرم زده و خطای فو  ظاهر می، در این حالت تابلو آباشد

15 

 * 

ONE KEY 

FUALT 
که بعد از اعمال شخستی، کابین به سمت طبقه موردنظر  در صخورتی  خطا در شستی احضار

 ،ندها کنسل نشود و در آن طبقه متوقف شود ولی شستیحرکت کن

تواند علت میشود. نمایش داده می LCDصخفحه  برروی  این خطا

 باشد.   ستی یا اشکال در سیستم دوپلکاز اتصالی در شس

16 

*  

CONTACTORS 

ERROR 
اگر قبل از فرمان دادن به کنتاکتورهای جهت، کنتاکت آنها چسخخبیده  خطا در کنتاکتورها

م شخخود و پیغاباشخخد، به کنتاکتورهای سخخرعت دیگر فرمان داده نمی

 .  شوندیل مسها هم کنیفو  نمایان شده، شست

17 

*  

MOVEMENT 

TIMEOVER 
اگر بعد از حرکت کابین پرچم دورانداز دیده نشود، این خطا ظاهر  زیادی زمان حرکت

، از تخسخخقسخخمت متفاوت باشخخد: ن دوتواند از علت میشخخود. می

درجا چرخیدن موتور که خیلی خطرناک اسخخت و باعث سخخوختن  

دوم، امکان دارد مگنت دورانداز،  شود وموتور و ضررهای مالی می

از طبقات را ندیده باشخخد که با تعویض مگنت دورانداز پرچم یکی 

 .  شودو یا تنظیم پرچم طبقه مربوطه ایراد فو  حل می

18 

*  

LEVEL TIME 
LONG 

زیادی زمان بین 

 دوراندازی و توقف

اگر بعخد از دورانخداختن پرچم توقف دیده نشخخخود این خطا ظاهر   

نت مگ ،تسختواند از سه قسمت متفاوت باشد: نعلت میشود. می

، دوم، آهنربا یا پرچم توقف طبقه موردنظر باشددورانداز ایراد داشته

تنظیم نبخاشخخخد )در جای خود نباشخخخد( و سخخخوم، گزینه مربوط به   

 دورانداختن با پرچم اول یا دوم به درستی تنظیم نشده باشد.

19 
*  

OVERLOAD 

CABIN 
بین )در صخورتیکه نصب شده  اگر میکروسخوئیچ اضخافه بار روی کا   اضافه بار در کابین.

 شود. باشد( عمل کند این خطا روی نمایشگر ظاهر می

20 

*  

FIRE این خطا از جانب سیستم اطفای حری  ساختمان فعال شده و بروز  آتش

ود تنها شکه باعث میدهد می سخوزی در سخاختمان را هشخدار   آتش

یس سرو طبقات هاییهای کابین فعال باشند و دیگر به شستشستی

 دهد.نمی

21 

*  

ERROR IN  LE-

F 
اگر کخابین بخه محض دورانخداختن پرچم توقف را ببیند، پیغام فو      خطا در توقف

شخخخود. علخت: این ایراد می توانخد از خراب بودن مگنت   ظخاهر می 

 LEFبخه پرچم  SLFتوقف و یخخا نزدیخخک بودن بیش ازحخد پرچم  

 باشد.  

22 

*  

G22 IS NOT 

READY. 
قطع  G22بر  

 باشد.می

روی برد اصخلی فعال نشخخده باشد این   G22که ترمینال درصخورتی 

شخخخود. علت: اگر به هر دلیلی کنترل فاز ظاهر می LCDخطا روی 

شود و چون قطع می G22تابلو بسخوزد،   24Vقطع کند و یا فیوز 

شخخود، تا وصخخل کامل آن، تابلو هیچ به بر  سخخه فاز تابلو مربوط می

و قطع رله کنترل فاز در شرایطی  24Vر  پذیرد. قطع بفرمانی نمی

که ولتاژ ورودی مناسخب نباشد از جمله عوامل نمایش خطای فو   

 باشند.  می

23 
*  

MOTOR HOT .که موتور اصخلی به حدی گرم شخود که سنسور   در صخورتی  موتور گرم شده استFTO 

شخود. اگر کابین در حالت توقف باشد  عمل کند این خطا ظاهر می
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کنخد و اگر در حخال حرکت باشخخخد به اولین طبقه که   یحرکخت نم 

رسخخد توقف کرده و تا خنک شخخدن دوباره موتور در همان طبقه می

 ماند.  باقی می

24 

*  

ERROR IN 4BS  خطا در میکروسوئیچ

4BS. 

نمایش داده  LCDعمل نکند این خطا در  4BSاگر میکروسوئیچ 

اصخخلی تابلو،  شخخود. علت: اگر بعد از جذب شخخدن کنتاکتورهایمی

حداکلر تا یک ثانیه مگنت ترمز عمل نکند، برگشخخت میکروسخخوئیچ 

ترمز به تابلو نیامده و تابلو بعد از مدتی فرمان قطع را به کنتاکتورها 

 کند.  دهد و از سوختن موتور جلوگیری میمی

25 

*  

MOTOR MOVE 

INVERS 
خطا در جهت حرکت 

 موتور

ین برای شخخناسخخایی، به جای اگر کابین هنگام حرکت به سخخمت پای

سخوئیچ شناسایی پایین به سوئیچ شناسایی باال برخورد کند، خطای  

، یعنی شخخخودن میکند نمایافو  کخه ازجخابجایی فازها حکایت می  

جهت حرکت کابین اشختباه است. تذکر: اگر کابین هنگام توقف در  

مربوط به آن روی برد  LEDعبور کند ) CANبخاالترین طبقخه از   

شخخود( و در همین لحظه تابلو ریسخخت شخخود، کابین برای  روشخخن 

شخخخنخاسخخخایی بخه جهت پایین حرکت کرده و به محض برخورد با   

CAN یکی دیگر از دالیل دهدتوقف کرده این خطا را نشخخان می .

      های باال باشد.های لیمیت سوئیچیمتواند جابجایی سمی

26 

*  

START 

TIMEOVER  
بسته نشدن درب بعد از 

 مال شستیاع

ثانیه بعد از اعمال شخخسخختی، کابین حرکت نکند، پیغام فو    31اگر 

ولی در  شخخوند.کنسخخل میها نمایان شخخده و شخخسخختی  LCDروی 

 .پذیردصخورت اعمال دوباره شخسختی، تابلو شخسختی احضار را می     

علت: این پیغام معموال در صخخخورت باز نگه داشخخختن درب طبقات 

   شود.ظاهر می

27 

*  

OPL & CLL 

ACTIVE. 
میکروسوئیچ ابتدا و 

انتهای درب باهم فعال 

 اند.شده

در صورتی که از جعبه رویزیون معمولی استفاده شده منوی شماره 

 روی گزینه صفر تنظیم شود 21

 CLLو  OPLدر صخخورتی که جعبه رویزیون کارکدک باشخخد باید 

 پل شود G22از داخل جعبه رویزیون به 

28 

 * 

69 BEFORE 

CLL 
چ حد انتهای درب سوئی

 خراب است.

این پیغام، یعنی برگشخخخت کنتاکت دوشخخخاخ درب اتوماتیک کابین 

(1KT)  .قبل از تحریک شدن میکروسوئیچ انتهای درب آمده است

خراب بودن میکروسوئیچ انتهای درب باشد. از  ناشی تواندعلت می

، های سخخخماتیک وجود نداردالبته چون این میکروسخخخوئیچ در درب

 ن جنبه خبری دارد. نمایش آ

29 

*  

DOOR 

TIMEOUT 
زیادی زمان بسته شدن 

 درب کابین

اتوماتیک اگر به هر دلیلی زمان حرکت درب هخای  علخت: در درب 

ثانیه( بیشتر شود، پیغام فو  نمایان  Tکابین از زمان مشخص شده )

   شود. افزاری توجهبه قسمت تنظیمات نرم شود.می

30 

*  

START ERROE اگر بنا به هر دلیلی آسانسور در شروع کار دچار اختالل گردد پیغام  ر لحظه شروعخطا د

)که  LCDشخخود ایراد خط اول و مشخخخص می گرددفو  ظاهر می

بروز کرده  باشخخد( در لحظه شخخروع به کارهمزمان زوی صخخفحه می

 است.  

31 
 * 

MOVE TO 

PARK. 
حرکت به سمت طبقه 

 پارک.

. )درصخخورتی که تنظیم طبقه پارک حرکت به سخخمت طبقه پارکینگ

 انجام شده باشد.(  
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32 

 * 

NO REAL 

REQUEST. 
ها واقعی درخواست

 نیست.

اگر بیش از دوبار پیاپی کابین حرکت کند ولی درب لوالیی طبقات 

را پاک کرده خطای  های دیگرقطع نشخخود( شخخسخختی 66باز نشخخود )

 شود. فو  ظاهر می

33 

 * 

FLOOR KEY IS 

ACTIVE. 
تی طبقه فعال شده شس

 است.

، شخسخختی داخل یا  که در هنگام بسخته شخخدن درب طبقه در صخورتی 

بیرون همان طبقه فعال باشخخخد، این پیغام نمایان شخخخده و باعث باز 

     شود.شدن درب آن طبقه می

34 
 * 

WRONG 

PASSWORD. 
کد ورود به تنظیمات 

 اشتباه است.

 .Password، تنظیم 3-2مراجعه به بخش 
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تنظیمات سخنگو -4-3  

 دارای برد سخنگوجداگانه با قابلیت پخش آهنگ از روی حافظه رم می باشد. ECP_TS16تابلوی 
آهنگ های روی حافظه رم در چهار گروه دسخخته بندی شخخده اند و به کمک دیپ سخخوییچ های روی برد می توان گروه آهنگ  

در حالی که می  وع بصخخورت پیش فرض در نظر گرفته شخخده اسخختآهنگ متن 111دلخواه را انتخواب نمود. در هر گروه تعداد 

 را به رم سخنگو اضافه نمود. WAVتوان آهنگ های دلخواه با پسوند 

 

Music100     تاmusic200     (                     تنظیم دیپ سویچ بردکالسیک - ) گروه یک 

 

Music200   تاmusic300    برد تنظیم دیپ سویچ                  (          مذهبی  -)گروه دو 

 

Music300   تاmusic400    برد تنظیم دیپ سویچ            (                  شاد  – )گروه سه 

 

Music400   تاmusic500     برد تنظیم دیپ سویچ      (                    الیت – چهار)گروه 

  غیر فعال می باشد. OFFفعال و در حالت  ONد که در حالت مربوط به اعالم طبقات می باش 1دیپ سویچ 

جایگزین نمود ) البته   wavهر کخدام از آهنگهخای موجود در رم  را می توان پاک نمود و آهنگ مورد عالقه خود را با فرمت   

نرم افزار باشخخخد جهت تبدیل می توان از   monoبا   8bitحتما  wav شخخخود تادقت   wavبه   mp3هنگام تبدیل فایل 

jetaudio  .) استفاده نمایید 

آهنگهای متوالی    playerهنگام کپی یا جایگزین دقت نمایید شخماره آهنگها به ترتیب و توالی هم باشند در غیر این صورت  

 آهنگ ها را از اول پخش می نماید. را پخش و جایی که  شماره ها را پشت سر هم نوشته نشده پخش نمی گردد و

 مربوط به راهنمای تبدیل آهنگ و نحوه ذخیره بر روی حافظه داخل رم سخنگو موجود می باشد. wordفایل 
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 بخش چهارم:
 و رفع خطاها عیب یابی

 

 

 

 روش رفع آن عیب ردیف

1 

 
 تابلو روشن نمی شود

 سه فاز اصلی در خروجی فیوز سه فاز تابلو چک شود -1

 RVRSغ رادر صورت روشن شدن چ -1چک کردن کنترل فاز )  -2

در صورت چراغ  -2جابجایی دو فاز در ورودی انجام شود 

PHASE  در صورت روشن شدن  -3یکی از فازها قطع می باشد

و روشن نشدن تابلو کنترل فاز معیوب می  RELAYچراغ سبز 

 باشد.(

 ولت روی تابلو 222چک کردن فیوز  -3

2 
شستی های احضار )طبقات و 

 جای خود عمل نمی کنند.کابین( 

سیم کشی از برد اصلی تا ترمینال های ریلی داخل تابلو جابجا شده  -1

 است.

سیم کشی از ترمینال های تابلو تا شستی های احضار طبقات یا کابین  -2

 جابجا شده است.

3 

شستی های احضار )طبقات و 

کابین( ورودی خود را نگه نمی 

 دارند.

و  تابلو تابلو در حالت رویزیون می باشد و یا کلید رویزیون روی -1

 جعبه رویزیون خراب است.

 ( AFNقطعات روی برد اصلی خراب است ) تماس با  -2

4 

کابین در حین حرکت پس از 

مدتی می ایستد اما مجددا با 

 شستی جدید حرکت می کند

برای مدت کوتاهی برگشت رویزیون و سری استپ قطع می شود که  -1

اول در ترمی تواند از قطعی در سیم برگشت رویزیون و سری استپ 

 کابل باشد.

5 
یک یا چند شستی طبقات یا 

 کابین دائما روشن می باشند

شستی طبقات معیوب است و یا سیم اتصال بدنه دارد که در این  -1

حالت پس از چند ثانیه طبقه ای که شستی آن خراب است بصورت 

اتوماتیک حذف شده و آسانسور به کار خود بدون در نظر گرفتن آن 

 دهد. طبقه ادامه می

قطعات روی بورد اصلی در قسمت ورودی شستی ها خراب است )  -1

 ( AFNتماس با 
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6 
آسانسور از یک یا چند طبقه 

 احضار نمی گیرد

شستی طبقات معیوب است و یا سیم اتصال بدنه دارد که در این  -1

دقیقه  طبقه ای که شستی آن خراب است بصورت  2حالت پس از 

کار خود بدون در نظر گرفتن آن  اتوماتیک حذف شده و آسانسور به

 طبقه ادامه می دهد.

قطعات روی بورد اصلی در قسمت ورودی شستی ها خراب است )  -1

 ( AFNتماس با 

7 

بر روی برد اصلی وصل  DMرله 

می شود اما سری استپ ترمینال 

خطای  .بسته نمی شود 68

(CHECK DOOR 

LOCK 68) 

در صورت  )روی برد تغذیه  Door Magnetچک کردن چراغ  -1

 روشن نشدن  ، فیوز شیشه ای بر روی برد تغذیه چک شود(

و  DM1در صورت تعویض فیوز شیشه ای و  سوختن مجدد آن ابتدا  -2

DM2  را از ترمینال پایین تابلو جدا نموده، سپس فیوز را تعویض و

آسانسور را  تست نمایید. چنانچه اینبار فیوز نسوزد ایراد مربوط 

 تراول کابل یا مگنت درب می باشد. اتصالی در سیم کشی

 222را بوسیله ولتمتر یا یک المپ  DM2و  DM1ولتاژ خروجی  -3

 ولت چک شود. 

ولتاژ وجود دارد  DM2و  DM1اگر در جعبه رویزیون در ترمینال  -4

 ایراد از مگنت درب می باشد.

8 

LED  خروجی دور تند بر روی

بورد اصلی روشن می شود اما 

 نمی کند.عمل  FASTکنتاکتور 

به طور صحیح بسته  CBNو  CB1ترمینال های دورانداز اجباری  -1

 نشده اند. 

 (AFNایراد از برد اصلی می باشد ) تماس با  -2

9 

در آسانسورهای با درب لوالیی 

)درب ساده( کابین با درب باز 

 68حرکت می کند و پیغام 

BEFOR DM  نمایش داده می

 شود.

تاکت های دو شاخ درب های ایراد در سیم کشی سری استپ و کن -1

 بیرون می باشد.

 مسیر توسط نصاب پل شده است -2

11 

پس از مدتی کار همه شستی های 

طبقات و یا کابین فرمان می 

 گیرند.

 اتصال بدنه مگنت درب بازکن -1

 ضعیف بودن برق تابلو -2

 نبستن سیم ارت -3

 رد شدن سیم های قدرت از کنار سیم کشی شستی -4

 (AFNبا  خرابی در بورد اصلی ) تماس -5

11 

پس از عمل کردن کنتاکتورها در 

ابتدای حرکت، ترمز با کمی 

 تاخیر موتور را رها می کند

 برق شبکه ضعیف است -1

ولتاژی که از تابلو به مگنت ترمز می رسد از حد مورد نیاز کمتر  -2

 است

 فنرهای ترمز بسیار محکم بسته شده اند -3

 در بوبین ترمز ایراد وجود دارد -3
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12 
توقف از پرچم  کابین هنگام

LEVEL  رد می شود 

 کم بودن فاصله پرچم دوراندازی طبقات -1

 کوتاه بودن پرچمک توقف -2

 شل بودن ترمز -3

)درست عمل نکردن آهنربای LEVELخرابی سنسور و یا آهنربای  -4

LEVEL  در یک طبقه خاص باعث رد شدن لول و توقف کابین در

 طبقه بعدی می گردد(

13 

ه د بدر ابتدای حرکت و لتاژ بور

شدت کم می شود و گاهی بورد 

 ریست می شود

 ولت 24اتصالی در مدار  -1

ولت ترانس چک  222پایین بودن ولتاژ ورودی تابلو ) ولتاژ ورودی  -2

 شود(

14 

با اعمال فرمان همه چیز در حالت 

عادی است اما خروجی های 

 فرمان کنتاکتورها فعال نمی شوند

1- LED  باید سمت چپ برد اصلی بررسی شود. همیشهLED های زیر

 4BS ، DO)حداقل یکی روشن باشد( ، SLFوLEFروشن باشند: 

،  OPL   ،CLL  ،REV  ،FTO  ،CAN  ،CA1  ،TP4  ،66 

هیچ کدام ازکنتاکتورها روشن هستند ولی  بردهای  LEDچنانچه  -2

جذب  نمی شوند، یا ایراد از کنتاکتور ها می باشد یا از برد اصلی ) 

 ( AFNتماس با 

15 
ابین در طبقه خاصی می ایستد و ک

 دیگر حرکت نمی کند

 فعال شده است FTOورودی  -1

 فعال شده است OVLسوئیچ اضافه بار  -2

 توجه شود   LCDبه پیغام روی  -5

16 
کنتاکتورها به سرعت قطع و وصل 

 می شوند

 ولتاژ شبکه ضعیف است -1

 ایراد در مسیر سری استپ وجود دارد -2

 ها ایراد دارد( کمکی کنتاکتورN.Cکنتاکت بسته ) -3

 (AFNبخش خروجی قدرت بورد اصلی ایراد دارد ) تماس با  -4

17 
روشنایی اتوماتیک کابین قطع 

 نمی شود

 دائما باز)قطع( است 66ورودی  -1

دائما باز )قطع( است که می تواند از کنتاکت فتوسل  DOورودی  -3

 باشد.

18 
کارکرد تابلوعادی است اما موتور 

 کار نمی کند

 وتورچک کردن ترمز م -1

 پل دیود بر روی برد تغذیه -چک کردن ولتاژ ترمز از خروجی + و  -2

 چک کردن ولتاژ خروجی تابلو -3

 اشکال در کنتاکتورها -1

19 
کابین سر طبقه توقف کرده اما 

 درب را باز نمی کند

روی برد اصلی چک شود. هنگام بسته شدن  DOو  DCابتدا رله  -1

 DCشدن درب خاموش، و هنگام باز  DOروشن و  DCدرب باید 

روشن گردد. در صورت درست عمل نمودن برد  DOخاموش و 

 چک شود. CMو  C و  Oیکش سیم
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21 

پسس از دریافت فرمان حرکت ، 

 درب کابین بسته نمی شود.

( DOOR MOVE 

TIMEOVER) 

 یک درب باز است. -1

 سوئیچ ابتدا و انتهای درب با هم قطع هستند -2

 قطع است DOورودی  -3

است و یا ایراد در سیم ارتباطی وجود درایو سر درب خراب  -1

 دارد.

21 
نمراتور برخی از طبقات را اشتباه 

 اعالم می کند

ابتدا سوکت مربوط به نمراتور از ترمینال پایین تابلو جدا شود سپس 

آسانسور در مد نرمال تست شود و به عدد نمراتور روی برد دقت نمایید. 

کشی یا اتصالی  در صورت صحیح بودن نمراتور اشکال از سیم

 نمراتورهای کابین و طبقه می باشد.

 سیستم نجات عمل نمی کند 22

چک کردن اتصال صحیح باطری ها و اطمینان از وصل بودن فیوز  -1

 مینیاتوری اضطراری

 اطمینان از سالم بودن فیوزهای شیشه ای روی برد نجات اضطراری -2

لی در تابلو اص CMو  Cبرد درب به  CMو  Cاطمینان از اتصال  -3

 سیستم های کارکدک دار

 تابلو CPL2اطمینان از اتصال تغذبه برد درب از ترمینال  -4

 سیستم کارکدک عمل نمی کند 23

 از داخل برنامه تابلو فعال نشده است 22منوی شماره  -1

به درستی از تابلو به برد کارکدک متصل  G22و  24+ترمینال های  -2

 نشده

 هجابه جا وصل شد BXو  AXجای سیم های  -3

ولتی قرار  222یک رشته سیم کنار  BXو  AXسیم تراول های  -4

 گرفته اند و نویز می گیرند
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 AFNراهنمای نصب و تنظیم سیستم نجات اضطراری 

 راه اندازی سیستم نجات اضطراری در تابلو فرمان تلفیقی -1
گردند.پس از راه دارد که با یکدیگر سری می سخاعت نیاز -آمپر 7ولت  12عدد باطری  4تابلو فرمان تلفیقی برای راه اندازی به 

را به ترتیب به سر ملبت و منفی باطری ها نصب کنید. تابلو را  GNDو  48+اندازی کامل تابلو فرمان در مد نرمال سیم های 

طراری جذب فاز را قطع نمایید. پس از چند ثانیه کنتاکتور بر  اضخخ 3در مد نرمال قرار داده سخخپس در حین حرکت کابین فیوز 

ثانیه شخروع به حرکت کرده و در جهتی که آمپر کمتری از باطری ها کشیده شود به   3شخده و موتور در هر دو جهت به مدت  

بر روی برد نجات خاموش شده ،موتور از کار می افتد و  LEFحرکت ادامه می دهد. زمانی که کابین به سر طبقه برسد چراغ 

 درب کابین باز می شود.

 
 :توجه

 .سیستم نجات در مد رویزیون عمل نمی کند 

  در تابلو فرمان تلفیقی از ترمینالCPL 2از ترمینال داخل کابین و برای تغذیه روشخخنایی و تهویه CPL 
 درب کابین استفاده می شود. سر برد برای تغذیه

 

 ی سیستم نجات اضطراریافزار و تنظیم پارامترهانحوه ورود به نرم -2
بر  S4تا  S1فشخخار داده شخخود. در همه تنظیمات از کلیدهای  S1نرم افزاری ابتدا کلید برای انجام تنظیمات 

 روی برد نجات اضطراری استفاده می شود. در همه این تنظیمات:
 برای ورود به منوی اصلی و همچنین انصراف و برگشت به منوی اصلی بدون ذخیره تغییرات S1کلید 

  برای افزایش مقادیر   S2کلید 
                          برای کاهش مقادیر   S3د کلی

 برای ورود و ذخیره کردن S4کلید 

 

 

 

 

 



34 

 

 سیستم نجات اضطراری افزاریجدول پارامترهای نرم

پیش     

 فرض

1 Lev Delay 10 مدت زمان تاخیر در توقف هنگام رسیدن به سر طبقه 
2 Speed motor  توسط این پارامتر می توان سرعت حرکت موتور در مد نجات را  –فرکانس تغذیه موتور

 دتعیین نمو

3.5 

3 Move Time 100 ماکزیمم زمان مجاز حرکت کابین پس از شروع حرکت موتور 
4 Door Type 0 نوع درب آسانسور 
5 3ph Time  6 فاز برد سردرب 3زمان تغذیه 
6 Door hz  35 فاز برد سردرب3فرکانس تغذیه 
7 Default 0 بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه 
8 Min Vin  چنانچه در زمان حرکت  –الزم باطری برای حرکت موتور در مد نجات حداقل ولتاژ

 موتور، ولتاژ خروجی باطری به مقدار این پارامتر برسد آنگاه سیستم از کار خواهد افتاد

40 

9 Limit charge 73 شارژ باطری ها محدود کننده دیجیتالی 
10 Torque  98 ین می گرددتوسط این پارامتر قدرت موتور تعی -گشتاور موتور 

11 Light time 10 مدت زمان روشنایی داخل کابین پس ازرسیدن به سر طبقه در مد نجات 
12 Vout  ولتاژAC  ولت برای روشنایی داخل کابیین و تغذیه  221توسط این پارامتر مقدار ولتاژ  –خروجی

 برد سردرب تعیین می گردد
70 

13 U/D Test 2 یین و یا تست حرکت در هر دو جهتحرکت موتور در جهت باال ، پا 

14 Door test  با فعال گردن این گزینه،به هنگام عملکرد سیستم اضطراری ابتدا درب کابین باز شده و پس از چند

 درب در ابتدای حرکت( Kpثانیه بسته شده و موتور حرکت می کند ) جهت جلوگیری از 
1 

15 % Im Motor 2 وتور در مد نجاتمقدار جریان مجاز برای حرکت م 

16 Test Time  مدت زمان تست جریان موتور در جهت باال و پایین ، به منظور تشخیص جهت مناسب برای

 حرکت ) بر حسب ثانیه (
1 

17 Revision  فعال یا غیر فعال شدن حرکت در مد رویزیون 

 ند (=در رویزیون هم نجات عمل می ک2= در رویزیون نجات عمل نمی کند        1) 
1 
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 AFNراهنمای نصب جعبه رویزیون کارکدک 
تابلو را روی صفر قرار داده )غیرفعال  22منوی شماره برای راه اندازی اولیه تابلو فرمان بدون سیستم کارکدک می توانید 

) فعال کردن سیستم تنظیم کرد 1را روی  22منوی ، یزیون کردن سیستم کارکدک( و پس از اتمام همه اتصاالت جعبه رو

 ظاهر می شود. LCDدر پایین صفحه CARCODECهنگامی که سیستم کارکدک فعال شود کلمه  .کارکدک(

 سیستم کارکدک -1

تواند ،می  BXو  AXاین سیستم با انتقال سریال اطالعات از تابلو فرمان به جعبه رویزیون و بالعکس توسط دو رشته سیم 

 رشته کاهش دهد.  11توقف را تا  16تعداد سیم تراول الزم برای راه اندازی حداکلر 

 AFN امکانات جبعه رویزیون کارکدک-2

 سادگی راه اندازی و نصب آسان -

 رشته 11کاهش تعداد رشته های تراول کابل تا  -

 قابلیت راه اندازی کابین های دو درب بدون اضافه کردن رله به برد -

 ولت 221در مقابل اتصالی به بر   BXو  AXاسیت عدم حس -

 فیلتر سه مرحله ای اطالعات سریال و نویز پذیری بسیار پایین -

 ولت 12مدار شارژر برای شارژ باطری  -

 BXو  AXقابلیت تشخیص اتصال کوتاه و یا جابجایی  -

 قطعات موجود در جعبه رویزیون -3

زنگ اضطراری ) بیزر(   -5پریز بر          -4استپ قارچی        کلید  -3برد کارکدک         -2جعبه فلزی          -1

       ) هنگام حرکت دادن به هر جهت باید فشرده شود ( RUNشستی  - 7(    NOR-REVکلید گردان دوحالته )  - 6

 سیم گیر  -11      شکل برای نصب جعبه به یوخ کابین Uپیچ های  - DOWN        9و  UPشستی های  - 8

 مراحل نصب جعبه رویزیون-4

 :تابلو فرمان های بدون سیستم نجات اضطراریدر 
ولتی به همراه بست باطری از داخل تابلو فرمان به جعبه رویزیون و اتصال فیش آن به ترمینال های  12انتقال باطری  -1

BT+  و BT- 

یم و رشته  اضافه تراول برای انتقال سانتقال برد سخنگو از داخل تابلو فرمان به روی برد کارکدک )در صورتی که د -2

 های  بلندگو به کابین وجود داشته باشد نیازی به انتقال برد سخنگو نمی باشد(

 هنگام انتقال برد سخنگو ، حتما تابلو فرمان و برد کارکدک خاموش باشند!
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 (REV,MP,CPL,G22,+24,AX,BX,LEF,SLF,66,69اتصال تراول کابل از تابلو تا جعبه  رویزیون ) -3

 های متناظر در برد کارکدک روشن می شوند.LEDپس از اتصال همه سیم های تراول ، با وصل ولتاژ تغذیه تابلو 

روی برد تابلو و روی برد کارکدک  SEG-7اگر ارتباط بین برد تابلو و برد کارکدک به درستی برقرار شده باشد 

 روی هر کدام از بردها چشمک زن می شوند. TXو  RXهای LEDعداد یکسانی نمایش می دهند و همچنین 

 جابجا باشند ، بیزر روی هر دو برد تابلو و کارکدک شروع به بو  زدن می کند. BXو  AXدر صورتی که 

 چشمک می زند. TX و RXهای LEDقطع باشد فقط یکی از  BXیا  AXدر صورتی که یکی از سیم های 

 

در تابلو فرمان  F8تا  F1و سپس  C8تا  C1ترتیب به ترمینال های سیم های مربوط به احضار طبقات به 

 (11تا  9به شستی طبقات  F8تا  F1و  8تا  1به شستی طبقات  C8تا  C1متصل می شوند ) 

 اتصال سنسورها ،شستی ها و میکرو سوییچ ها -4

 شوند. سنسور ها و شستی ها و سوییچ های روی کابین مطاب  شکل زیر به جعبه کارکدک متصل می

شود و پل  G22را از داخل جعبه رویزیون به ترمینال  OPL , CLL , DOبرای راه اندازی اولیه ورودی های 

 به هم پل شود. PR2و  PR1به هم و ترمینال های  1KTو  1KTهمچنین ترمینال های 

 اتصاالت زیر در جعبه رویزیون انجام شود:پس از انجام تست اولیه  

 به کنتاکت درب کابین  1KTو  1KTترمینال های  -

 به پاراشوت کابین PR2و  PR1ترمینال های  -

 داخل کابین و چشمی درب DOبه شستی  DOترمینال  -

 به مگنت درب باز کن ) درصورتی برقی بودن کمان قفل ( DM2و  DM1ترمینال های  -

 در باالی برد کارکدک به سنسورهای توقف و دورانداز SLFو  LEFترمینال های  -

 به المپ های تایمردار کابین MPو  CLهای  ترمینال -

 به ترتیب به ملبت و منفی باطری -BTو  +BTترمینال های  -

 به شستی زنگ داخل کابین SWو  SWترمینال های  -

 به المپ اضطراری داخل کابین -LAMPو  +LAMPترمینال های  -

-STOP,STOP,MP,220,REV,RVD,RVU,G22,BT+,BT)  ترمینال هایی که از قبل سیم کشی شده اند

,BZ+,BZ- ( .نباید جابجا شوند 

 در تابلو فرمان های تلفیقی ) با سیستم نجات اضطراری (

 

 تمام مراحل فو  که در تابلو های بدون نجات انجام می شود در تابلو های تلفیقی نیز وجود دارد.

رشته تراول اضافی می باشد  2با تابلو های معمولی نیاز به تنها تفاوت سیستم کارکدک در تابلوهای تلفیقی 

 . CMو  Cکه عبارتند از  

C  وCM  از تابلو فرمان بهC  وCM  .برد کارکدک وصل شود  
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 نقشه سیم کشی جعبه رویزیون کارکدک
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 AFNراهنمای نصب تابلو فرمان هیدرولیک 

 سیم بندی موتور:
-کیلووات که نیازی به راه اندازی ستاره 7در پاورهای با توان کمتر از 

می باشد و  Wو  Vو  Uترمینال  3مللث نمی باشد، تابلو فرمان دارای 

 سیم های موتور به این ترمینال ها وصل می شوند.

-کیلووات که نیاز به راه اندازی ستاره 7ی با توان باالتر از در پاورها

 مللث می باشد سیم بندی موتور مطاب  شکل روبرو انجام شود.

در صورتی که جهت حرکت موتور برعکس باشد ، هنگام چسبیدن ** 

کنتاکتورها صدایی ناهنجار از پاور یونیت شنیده خواهد شد که در این 

را از زیر تابلو عوض کنید و از روی  Sو  Rصورت جای سیم های 

 را با هم تعویض کنید. L2و  L1کنترل فاز نیز جای 

 اتصال شیرهای هیدرولیک به تابلو فرمان:
نام  Dو  Cو  Bو  Aخروجی برای تغذیه شیر های برقی می باشد که به صورت  4دارای  AFNتابلو فرمان هیدرولیک 

 باشد.  می COMها در تابلو فرمان گذاری شده اند. مشترک همه این ترمینال 

برای اتصال به شیر اضطراری پاور یونیت در نظر  -EMو  +EMدر تابلو هایی که سیستم نجات اضطراری دارند ترمینال 

 گرفته شده است. شکل زیر نحوه فعال شدن شیرهای برقی در هنگام حرکت را نشان می دهد.

 حرکت در جهت باال:
مللث ) که این زمان از طری  ولوم روی  –موتور روشن شده و پس از گذشت زمان ستاره  :شروع حرکت)درجهت باال(

 تایمر قابل تنظیم است( شیرها فعال می شوند. این زمان معموال مقداری کمتر از یک ثانیه می باشد.

 خواهد بود.همزمان فعال هستند. کنتاکتورها وصل شده و موتور روشن  Bو  Aشیر های   دورتند)درجهت باال(:

 غیر فعال است Bشیر  فعال است و  Aشیر  دور کند)درجهت باال(:

  12پس از خاموش شدن موتور یا بالعکس. )این زمان در منوی شماره  Aتاخیر در قطع شیر   انتهای حرکت)درجهت باال(:

پس ابتدا موتور خاموش شده و س نرم افزار تابلو فرمان قابل تنظیم است. در سیستم های ویتور مقداری منفی تنظیم شود که
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این پارامتر روی عددی بزرگتر از   BLAINاما در سیستم های  -)جامپر روی برد رله روی دو پایه قرار گیرد(-شیر قطع شود

 صفر تنظیم شود که اول شیر قطع شده سپس موتور با کمی تاخیر خاموش می شود(

 در انتهای حرکت می گردد.تنظیم مناسب این پارامتر باعث ایست نرمتر کابین 

 جهت پایین:
 همزمان فعال هستند. کنتاکتورها وصل نمی شوند و موتور خاموش خواهد بود. Dو  Cشیر های   دورتند)درجهت پایین(:

 غیر فعال است Dشیر  فعال است و  Cشیر    دور کند)درجهت پایین(:

 

 نحوه تغییر ولتاژ شیرهای برقی:

مشخصات پاور یونیت ولتاژ شیرهای برقی مطابق 

هیدرولیک در کارخانه تنظیم شده است اما در صورت 

ل دیود پ ورودی هاینیاز به تغییر ولتاژ شیرها کافی است 

 برد پاور ) در قسمت باالی تابلو فرمان( را به ولتاژ مورد نظر خود، در ترانس تابلو فرمان وصل نمایید.

 شیر ویتور : 3نحوه اتصال شیرها در پاورهای 
 داده می شود  Dو  Bبه ترمینالهای  EVRشیر 

 Cبه ترمینال  EVDشیر 

 Aبه ترمینال  EVSشیر 

 

 شیر ویتور : 2نحوه اتصال شیرها در پاورهای 
 داده شود  Dو  Bبه ترمینالهای  EVRشیر 

 وصل شود Cبه ترمینال  EVDشیر 

 آزاد می ماند Aترمینال 

 

 د بوخر ویتور :نحوه اتصال شیرها در پاورهای دارای بر
 از برد بوخر  4 , 3 , 2 , 1به خروجی های   A , B , C , Dترمینال های 

 برد بوخر وصل شود. 12وصل شوند. مشترک به برمینال 


