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 Floor Box .................................479به همراه   Destinationسیم کشی پنل   -8-2

 Floor Box ....................................... 485بدون  Destinationل سیم کشی پن  -8-3

 Group ............................................. 488و برد  Tron IIIتنظیم پارامترهای برد   -8-4

 193 ---------------------------------------------------- راه اندازی -8-4-1

 490 .................................................................................................. نقشه کلی نصب  -8-5

 494 ...................................................... جدول تنظیم دیپ سوئیچ مربوط به طبقات  -8-6

 

 179 ----------------------------- ابعاد و اندازه پوسته تابلو   7بخش
 



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

 
 



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

1 
 

 

 

 

 

 

    11بخشبخش
 

 

  ویژگی و مشخصاتویژگی و مشخصات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

2 
 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

3 
 

 

  ولت 223قابلیت راه اندازی با برق تک فاز 

 در زمان قطع برق با تکنولوژی استارت  233مه کار با بیش از قابلیت اداGreen 

Motion 

 )قابلیت راه اندازی با انرژی خورشیدی )آسانسور خورشیدی 

  های سرعت باال آسانسورمتفاوت برای رعت س 8با قابلیت راه اندازی 

   طبقه 18قابلیت راه اندازی آسانسور تا 

  ورت مجزا و ترکیبيدرب کابین به ص 3قابلیت راه اندازی 

 روزانه و هفتگيل و غیر فعال شدن آسانسور بصورت قابلیت برنامه ريزی زمان فعا 

  ارتباطCANbus های جانبي با کلیه دستگاه 

 ورودی و خروجي های قابل برنامه ريزی 

  سازی کابین از داخل کابین در مد تنظیم همسطحLEVEL SET  

  به صورت معمولي و  گاهدست 8قابلیت راه اندازی سیستم گروپ تاDestination 

Control 

  قابلیت اتصال به سیستمEMS  

 اجرای منحني حرکت شیرجه ای جهت کاهش زمان رسیدن به سر طبقه 

 (Direct Approach) 
 )باز کردن درب آسانسور قبل از رسیدن کابین به سر طبقه )قابل تنظیم 

 (Door Pre-Opening) 

 داخل کابین با فشار مجدد همان شستي امکان پاك کردن فرمان اشتباه از 

 برنامه تست آسانسور جهت عیب يابي 

  تعیین تعداد فرمان های داخل کابین جهت جلوگیری از احضارهای بي مورد در

 آسانسورهای با طبقات باال

 صف کننده ولتاژ ترمز موتور بعد از حرکت آسانسور ن 

 ظار مسافرافزايش سرعت شتاب با کابین خالي جهت کاهش زمان انت 

  و کد گری باينریخروجي کد سون سگمنت، کد (Gray) برای نمراتور 

 فقط برای  خروجي المپ برای تک تک طبقات(Destination) 

 خروجي گانگ برای طبقات 

  قابلیت استفاده در سیستم هایClose,Open,Open-Hyd  1وPH )تکفاز( 
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  کشیکشی  نصب و سیمنصب و سیم
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 قطعات تشکیل دهنده تابلو و جعبه رویزیون -2-4

 TRON III –Close Loopتابلو مدل  -2-4-4
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 دستگاه کنترل سرعت .1

 کنتاکتورهای اصلي .2

 کلید اصلي ، فیوزهای حفاظت جريان و کنترل فاز .3

 ترمینال های ورودی و خروجي قدرت .1

 ( TRON III  برد اصلي تابلو ) .5

 ترمزو برد پل ديود   ADOبرد  .6

 ترانس تغذيه تابلو و فیوزهای مدار تغذيه  .7

 پريز تابلو .8

 کلید پنل روشنايي .9

 و جهت های باال و پايین RECALL-NORMALکلید دو حالته  .13

 پ قارچيکلید است .11

 NORMALو  LEVEL SETکلید دو حالته  .12
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 TRON III – Open Loopتابلو مدل   -2-4-2
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 ترمینال های ورودی و خروجي قدرت .1

 ( TRON IIIبرد اصلي تابلو )  .5

 برد پل ديود ترمز .6
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 کلید پنل روشنايي .9
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 TRON III – Hydraulicتابلو مدل  -2-4-0
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  PUC وکنترل بار دور کند و تند  برد کنترل فاز .1

 کنتاکتورهای اصلي .2

 خروجي تابلوترمینال های ورودی و  .3

 ( TRON IIIبرد اصلي تابلو )  .1

 رله های مربوط به شیر های جهت .5

 ترانس تغذيه تابلو و فیوزهای مدار تغذيه .6

 پريز تابلو .7

 کلید پنل روشنايي .8

 و جهت های باال و پايین RECALL – NORMALکلید دو حالته  .9

 پ قارچيکلید است .13

 ADOبرد  .11
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  TRON III – 1PH (Green Motion)مدل تکفاز تابلو   -2-4-4

 

 

 

 

 

4   

2

   
0

   4

   
5   

2   

7

   

9   

8

   

43   



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

14 
 

 دستگاه کنترل سرعت .1

 کنتاکتور های اصلي .2

 کلید اصلي و فیوزهای حفاظت جريان .3

 ترمینال های ورودی و خروجي قدرت .1

 ADOبرد  .5

 (  TRON IIIبرد اصلي تابلو )  .6

 Green Motion  (GMU )برد  .7

 برد پل ديود ترمز .8

 DCولت  21و  113سويیچینگ های  .9

 EMFبرد خازن  .13
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  MRL –TRON IIIتابلو مدل   -2-4-5
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 دستگاه کنترل سرعت .1

 MRLپنل  .2

 ADOبرد  .3

 ( TRON IIIبرد اصلي تابلو )  .1

 پل ديودها و برد پل ديود ترمز .5

 ترانس تغذيه تابلو و فیئزهای مدار تغذيه  .6

 کنتاکتورهای اصلي .7

 ظت جريانکلید اصلي و فیوزهای حفا .8

 های ورودی و خروجي قدرت ، قفل کننده گاورنر و آزاد کننده قفل گاورنرترمینال  .9
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 Close Loopجعبه رویزیون سیستم   -2-4-2
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 Dmainبرد اصلي پايین رويزيون  .1

 DEX DNو  DEX UPبردهای  .2

 آژير اضطراری .3

 دوشاخ پريز برق .1

 پ قارچياست کلید .5

 قابل شارژ آمپر 3/1ولت  12باتری  يگاه قرارگیریجا .6

 سوکت نظامي برای ارتباط بین جعبه کنترل چهار شاسي و جعبه رويزيون .7

 بردهای اکسپنشن .8

 پل ديود مگنت درب بازکن .9

 جعبه کنترل چهار شاسي .13

 و محل قرار گیری آن THD5برد اعالم و موزيک  .11
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 Open Loopجعبه رویزیون سیستم   -2-4-7
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 ، برد اصلي جعبه رويزيون Mini serialبرد  .1

 آژير زنگ اضطراری .2

 و جايگاه قرار گیری آن THD5برد اعالم  .3

 پل ديود مگنت درب باز کن .1

 آمپر قابل شارژ 3/1ولت 12جايگاه قرارگیری باتری  .5

 ترمینال ريلي ورودی و خروجي جعبه .6

 دو حالته رويزيون و نرمالکلید  .7

 شاسي های حرکت جهت باال و پايین در حالت رويزيون .8

 کلید استپ قارچي .9

 دوشاخ پريز برق .13

 دکمه روشنايي .11

 فیوزهای محافظتي .12
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 MRLپنل تابلو  -2-4-8
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 MRLدستور کار نجات اضطراری در تابلو  -2-4-8-4

 

آن با کلید دو حالته، سوئیچ کلید ترمز  نفعال کرد برای استفاده از حالت نجات دستي و پس از 

اين حالت کابین متناسب دستي را چرخانده و همزمان شستي حرکت پايین آن را فشار دهید. در 

 سبت به کادر وزنه حرکت به سمت باال يا پايین خواهد داشت.وزن و جايگاه کابین ن با

 

روشن مي شود. همینطور اگر  اگر حرکت به سمت باال باشد، چراغ زرد رنگ مربوطه -4

 جهت حرکت به سمت پايین باشد. 

 

در صورتي که سرعت حرکت کابین بیشتر از حد مجاز باشد، چراغ قرمز رنگ مربوطه  -2

روشن مي شود که در اين حالت به سرعت شستي حرکت يا کلید سوئیچ ترمز دستي 

 را بايد رها کرد.

 

رسیده باشد چراغ سبز رنگ مربوطه  در صورتي که کابین با موفقیت به سر طبقه ای -0

روشن مي شود و با باز کردن درب يکي از طبقات موقعیت صحیح کابین را شناسايي 

 کرده و برای باز کردن درب کابین به صورت دستي در آن طبقه اقدام نمايید.
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 ورودی های تابلو -2-2

 (T4) 405لید رويزيون اتوماتیک به ترمینال ورودی ک -1

 (T5) 406کلید جهت پايین به ترمینال ورودی  -2

 (T6) 407ورودی کلید جهت باال به ترمینال  -3

 , 419A , 420 , 401 , 419مدار سری ايمني داخل چاه شامل ترمینال های  -1

400A , 402 , 403 , 410   

 Fireو ورودی سنسور آتش  BS ترمینال های فیدبک ترمز موتور -5

 P1-P2ینال های به ترم PTCورودی سنسور حرارتي موتور  -6

به ترمینال های  Closeدر تابلوهای سیستم ورودی فتوسل درب اصلي و فرعي  -7

PH1, PH2, PH3 مي باشد.  درون جعبه رويزيون 

درون جعبه رويزيون در تابلو  STM های به ترمینال (STM) ورودی سنسور استپ -8

Close 21 مي باشد. که سنسور بین دو ترمینال سری بسته شده و همچنین يک 

 وصل خواهد شد STMولت به يکي از ترمینال های 

 

9- MU - MD    سوئیچ بسته  2عبارت است ازNC  که برای دور انداز و توقف سر طبقات

با تعدادی پرچم يا آهنربا استفاده مي شود. ورودی های سیستم سلکتور در تابلوها به 

در  MU - MD . ولت تغذيه مي شوند 21با مي باشد که  MU, MD ترمینال های

  و در سر طبقات با قطع همزمان برای توقف استفاده میشوند. بین طبقات برای دورانداز

 Hydو  Openمربوط به سیستم های  MU-MDپرچم های :  توجه

 )هیدرولیک( می باشند.

 

13- FULL LOAD  سوئیچورودی ( بار کامل يا فول لودFL ) به ترمینالFL  در جعبه

بوده و با فعال شدن آن  NCسوئیچ اين ورودی بسته صل میشود. میکرورويزيون و

ولت تغذيه مي شود.  21آسانسور به شستي های بیرون پاسخ نمیدهد. اين ورودی با 

. اين ورودی در هم پل کنیدرا به  FL های در صورت نبودن اين میکروسوئیچ ترمینال

 .موجود مي باشد Closeتابلوهای 
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11- OVER LOAD رلود سوئیچ اضافه بار يا او(OL)  در سیستمOpen  وClose  به

بوده  NCوصل میشود. میکروسوئیچ اين ورودی بسته  در جعبه رويزيون OLترمینال 

ولت تغذيه  21و با فعال شدن آن آسانسور هیچ حرکتي انجام نمیدهد. اين ورودی با 

 .هم پل کنیدرا به  OLهای مي شود. در صورت نبودن اين میکروسوئیچ، ترمینال 

 

مي  DL1- DLNو احضارهای طبقات  CL1- CLNودی های احضار داخل کابین ور -12

 -DL1باشند. ) در تابلوهای کلکتیو سلکتیو ورودی احضارهای طبقات به سمت پايین 

DLN  و احضارهای طبقات به سمت باالUL1- ULN .)مي باشد 

 

جعبه رويزيون  مي باشد که به CNCLو شستي کنسل  DVورودی کلید راننده  -13

 موجود مي باشند. Closeتصل مي شوند. اين دو ورودی تنها در تابلوهای م

 

وصل میشود. )جهت  ALشستي زنگ اضطراری در جعبه رويزيون به ترمینال ورودی  -11

به بخش زنگ و  Openو   Closeتفاوت سیم کشي زنگ و شستي زنگ در سیستم 

   المپ اضطراری رجوع شود(.

 

بین مي باشد و ترمینال آن درون جعبه رويزيون برای بسته شدن درب کا DCورودی  -15

ولت تغذيه مي شود. در صورتي که صفحه  21بوده و با  NOاست. پالتین اين کلید 

 بود به اين ترمینال سیمي نبنديد. DCشستي داخل کابین فاقد کلید 

 

آن در جعبه رويزيون مي باشد.  جهت باز کردن درب کابین بوده وترمینال DOورودی  -16

فتوسل درب سری شده و به اين ترمینال وصل میشود. پالتین  Openستم های در سی

 ولت تغذيه مي شود. 21بوده و با  NCاين کلید 
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در جعبه رويزيون وصل  FK1-FK2به ترمینال های  CAR FANکلید فن کابین  -17

 .میشود

 

و میکروسوئیچ  LC1-LC2به ترمینال های  CAR LOCKکنتاکت درب داخل  -18

در جعبه رويزيون  PSW1 – PSW2به ترمینال های  PARACHUTپاراشوت 

 متصل مي شوند. 

 

) دو عدد  به پالريته مثبت باتری PVRCترمینال های   MRLدر تابلو های تکفاز -19

باتری اتصال به پالريته منفي  NVRCو  ولت به همراه شارژر(12باتری سری شده 

لو قرار دارند جهت فعال سازی ترمینال ريلي تاب درداده میشوند. اين ترمینال ها که 

  ترمز دستي موتور مي باشند.

 

جهت اتصال به خروجي از  UPSNو  UPSRفاز ترمینال های  3در تابلو های  -23

 به اين ترمینال ها وصل میشوند.  UPSهستند و خروجي فاز و نول از  UPSدستگاه 

به تابلو، ترمینال  UPSتوجه : در صورت عدم استفاده و اتصال 

UPSR  به فاز و ترمینالUPSN .غیر در  را به نول وصل نمایید

 اینصورت تابلو روشن نمیشود.

 برای اتصال به پک باتری مي باشند. -DBو  +DBدر تابلو های تکفاز ورودی های  -21

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

27 
 

 خروجی های تابلو -2-0

 خروجی سه فاز به موتور: -4

باشند. اين وی موتور مي مینال های همنام بر رجهت اتصال به تر U,V,Wترمینال های :  الف

 هیدرولیک مشترك مي باشد.ترمینال ها در تمامي تابلو ها به جز تابلو های 

به ترمینال  U2,V2,W2و  U1,V1,W1ترمینال قدرت  6 (Hyd)در تابلو های هیدرولیک :  ب

جهت راه اندازی موتور به  U1,V1,W1های هم نام در موتور وصل مي شوند. ترمینال های 

ره مي باشد که در اين اتصال موتور جريان کمتری از شبکه دريافت میکند و به هر صورت ستا

ز از اتصال ستاره سه فا ولت برق وارد مي شود. برای استارت موتورهای 223کالف داخلي موتور 

به صورت مثلث  U2,V2,W2اتصال از طريق ترمینال های  ،استفاده میشود و پس از راه اندازی

برابر نسبت به حالت ستاره است و به هر کالف داخلي  3در اين حالت توان بسته مي شود که 

 ا موتور زير بار متوقف نشود. ولت برق وارد مي شود ت 383موتور 

 

که مي باشد  L2و  L4ترمینال های  DCموتورهای سر درب تغذيه خروجي برای  -2

و بسته شدن ولت است و ترمینال های فرمان مشترك، فرمان باز  223دارای ولتاژ 

NC, NO, COM  به ترمینال های همنام بر روی درب جهت فرمان های ذکر شده

 .ترمینال های فوق درون جعبه رويزيون قرار دارندمتصل مي شوند. 

 

مي باشد. اين  -RCو  +RCترمینال های  (RC)خروجي برای مگنت درب باز کن  -3

 ترمینال ها درون جعبه رويزيون قرار دارند.

 

مي باشد که  -BRو  +BRبرای مگنت ترمز موتور از ترمینال های  DCاژ خروجي ولت -1

 اين دو ترمینال در ترمینال ريلي تابلو ثابل دسترسي مي باشد

  

، فن اتوماتیک با FAN1 , FAN2خروجي برای فن تک فاز موتور با ترمینال های  -5

 ,FAN1, FAN2و فن سه فاز با ترمینال های  FANAو  FAN2ترمینال های 

FAN3 .موجود در ترمینال ريلي تابلو مي باشند 
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و برای سگمنت  a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1مراتورهای يک سگمنت برای نخروجي  -6

   a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2 ,عبارت اند ازدهگان و منفي 

 

 UALو  DALخروجي برای المپ های جهت باال و پايین مربوط به ترمینال های  -7

 میباشد. 

خروجي های المپ اتوماتیک کابین هستند. و ترمینال های   L2و  L1ترمینال های  -8

L2  وL3 و در سه فازها  مربوط به خروجي المپ ثابت کابین مي باشندL4  وL2  برای

 . )مربوط به جعبه رويزيون(تغذيه موتور سردرب مي باشد

 

)ولتاژ المپ بستگي  GNDو  EMLخروجي المپ اضطراری داخل کابین به ترمینال  -9

 ژ باتری تابلو دارد(به ولتا

 

مربوط به بلندگوی اعالم و موزيک درون کابین مي باشند.   -SPو  +SPخروجي های  -13

ترمینال ) جعبه رويزيون میني سريال(  (Hyd)و هیدرولیک  Openدر سیستم های 

SP-  موجود نمي باشد و يک سر بلندگو را بجای اين ترمینال، بهGND .وصل نمايید 

 

مربوط به اتصال زنگ  Closeدرون جعبه رويزيون  -ALو  +ALخروجي های  -11

)جعبه رويزيون میني  (Hyd)و هیدرولیک  Openاضطراری مي باشد. در تابلوهای 

مینال ريلي جعبه رويزيون و سر ديگر مربوط به تر  ALخروجييک سر آژير به  سريال(

 متصل مي شود.  GNDبه 

 

برای  Closeدر تابلوهای  مربوط به جعبه رويزيون FAN2و  FAN1خروجي های  -12

فن )جعبه رويزيون میني سريال(  Openاتصال به فن کابین مي باشد. در تابلوهای 

وصل میشود. )توضیحات کامل در بخش فن کابین و  FK2و  L2کابین به ترمینال 

 کلید آن(.

مربوط به شیر های حرکتي و دو  A,B,C,D,MLهای هیدرولیک خروجي های در تابلو -13

مربوط به شیر اضطراری مي باشد. اين خروجي ها درون   EL–و  EL+خروجي 

 ترمینال ريلي تابلو فرمان هیدرولیک قابل دسترس هستند. 
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 تابلو سه فاز و تابلو اصلی سیم کشی   -2-4

 

 

 به سه فاز برق شهر وصل مي شود. R,S,Tترمینال های  -1

 به نول برق شهر وصل مي شود. Nيا  MPترمینال  -2

به يکي از سه فاز اصلي ورودی قبل از جعبه سه فاز  CAR.F)يا  LIGHTفیوز ( RLترمینال  -3

 موتور خانه وصل مي شود.

 ساختمان بسته مي شود. EARTH)يا محل اتصال( ارت در بدنه تابلو  به   Eترمینال  -1

در صورتیکه مي خواهید از سیستم نجات اضطراری استفاده نمائید، مي بايست يک عدد  -5

بدين صورت که سیم فاز  ،را با توجه به توان موتور به تابلو فرمان وصل نمائید UPS دستگاه

UPS  به ترمینالUPS R  و سیم نول به ترمینالUPS N .وصل مي شود 

 

 برای ايمني بیشتر و عملکرد بهتر سیستم، مي بايست ارت به سیستم هشدار : 

 وصل شود. 
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 سیم کشی موتور   -2-5

 قدرت موتور  سیم کشی مدار -2-5-4 

 جهت سیم کشي مدار قدرت موتور

بايست از کابل چهار رشته  مي

ار متناسب با کیلو وات موتور دشیلد

های  سیم از استفاده گردد. سه رشته

 (U,V,W)های  کابل را از ترمینال

های موتور )در  ترمینال تابلو فرمان به

های دو سرعته به دور تند  موتور

به ارت موتور وصل نمائید.  (E) ته ديگر را از ترمینال ارت تابلوموتور( وصل نموده و يک رش

وصل  (E) سمت تابلو به ترمینال ارت قسمت بافت شیلد کابل را از سمت موتور آزاد گذاشته و از

 نمائید. 

از کابل هفت رشته : برای سیم کشی مدار قدرت موتورهای تابلو هیدرولیک  توجه

 ات موتور استفاده گردد.  شیلدار با قطر متناسب با کیلوو

 

 

 سیم کشی مدار ترمز موتور -2-5-2

   سیم های مگنت ترمز موتور را به ترمینال های

BR+ , BR-  .در تابلو وصل نمائید 
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  (PTC) موتور سنسور حرارتی سیم کشی مدار -0 -2-5 

ای به ترمینال ه با سیم شیلددار مناسب موتور راسنسور حرارتي ترمینال های 

P1 , P2   کرده و شیلد سیم را در تابلو به ترمینال ارت تابلو وصل(E) 

 وصل نمائید.

 .ولتاژ ندهید  P1 , P2به هیچ وجه به ترمینال های  : هشدار

 داخل حرارتیسنسور این ترمینال ها،  به در صورت اتصال ولتاژ

 .و مدار الکترونیکی برد آسیب خواهد دید موتور

 

 تورمدار فن موسیم کشی  -2-5-4

 

 فن تک فاز   -2-5-4-4 

و سیم ديگر فن را به يک  Fan2يکي از سیم های فن را به ترمینال 

طرف پالتین حرارتي داخل موتور و طرف ديگر پالتین حرارتي را به 

 وصل نمائید. Fan1ترمینال 

برای اتصال برق اتوماتیک فن مي بايست سیم فن که به پالتین حرارتي 

 وصل نمائید. FanAرا به ترمینال وصل شده است 

در صورت نیاز )ساختمان های پرترافیک( مي توان همزمان از دو سیم کشي اتو و معمولي استفاده 

 کرد.

 

 فن سه فاز  -2-5-4-2 

 FAN1 , FAN2 , FAN3فن موتور را به ترمینال های 

  TER1 , TER2بسته و پالتین حرارتي را به ترمینال های 

موتور گرم مي شود اين دو ترمینال  انیکهزم .وصل نمائید

توسط ترموستات به هم وصل مي گردد و فن شروع به کار مي 

 کند.
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  سیم کشی مدار سوئیچ ترمز موتور -2-5-5

و طرف ديگر را به ترمینال  24+يک طرف سوئیچ ترمز موتور را به ترمینال 

BS (4BS) .در تابلو فرمان متصل نمائید 

 

 

 

 

 

 (Brake Resistor) مقاومت ترمز -2-2

مقاومت ترمز را بوسیله سیم شیلددار مناسب به ترمینال های 

RB1  وRB2 .و ارت مقاومت ترمز را به ارت تابلو وصل نمائید 

  به ارت تابلو وصل کنید.نیز شیلد سیم را 
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 سیم کشی مدار سری ایمنی -2-7

 سری ایمنی داخل چاه  -2-7-4
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، سوئیچ WBSسوئیچ بافر کادر وزنه ، DFو حد پائین  UFحد باال  (NF)سوئیچ اهرمي  الف :

 .419A ,419به ترمینال های   GVسوئیچ فلکه گاورنر و  CBSبافر کابین 

دريچه خروج اضطراری چاه ، SWGسوئیچ فلکه گاورنر پائین  ،SWPچاه  قارچي ته سوئیچ ب :

EMH  419های  به ترمینال، دريچه بازديد و استپ قارچي کنار موتورA 420و. 

مي باشد  401و برگشت آن ترمینال  110شاخه درب های لوالئي ترمینال  رفت کنتاکت دو پ :

 دو ترمینال به هم پل مي شوند(. )در درب های تمام اتوماتیک اين

 .مي باشد 402و برگشت آن ترمینال  400A  ترمینال درب های طبقاترفت قفل  ت :

 . 403ترمینال به  DLS داز اجباری پائیندور ان (NF)سوئیچ اهرمي  ث :

 .410ترمینال به  ULS باالدور انداز اجباری  (NF)سوئیچ اهرمي :  ج

 

بسته  402به ترمینال ( ث ـ ج  : مشترك سوئیچ های اهرمي اجباری )موارد توجه :

 مي شود.

 

 موقعیت نصب سوئیچ های دورانداز اجباری در سرعت های مختلف* 

 

و  (ULS)سوئیچ های اهرمي دور انداز اجباری باال 

 9-2شکل  را با توجه به جدول روبرو و (DLS)پائین 

فاصله مشخص شده بر اساس سرعت آسانسور در 

ترين طبقه نصب نسبت به سطح باالترين و پائین

 نمائید. 

 

می باشد. برای  Close Loopبه آهنربا چینی سیستم  توجه: این جدول مربوط

به بخش نصب و راه اندازی  Openدسترسی به جدول مربوط به آهنرباهای سیستم 

Open  مراجعه نمایید. 2-2بخش 

 

 

 فاصله )متر( ثانیه(سرعت )متر بر 

1 5/2 

6/1 3 

2 1 

5/2 5 

3 6 
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 سری ایمنی کابین -2-7-2

 وصل نمائید. LCکنتاکت دوشاخه درب داخل را به ترمینال های  الف :

 

درب می باشد، کنتاکت دو  0یا  2رای چنانچه کابین دا توجه :

 2و فرعی  (SLV1) 4، فرعی  (MSTR)شاخه درب های اصلی 

(SLV2)  ترمینال هایرا با هم سری کرده و بهLC  .وصل نمائید 

 

 LCرا به ترمینال های  CEHسوئیچ دريچه خروج اضطراری کابین  ب :

 وصل نمائید.

 

 احضار پاسخسیم کشی شستی های احضار و  -2-8

 شستی های طبقات  -2-8-4

 شستی های معمولی فول کلکتیو -2-8-4-4

يکي از پايه های المپ و شستي را به هم پل 

                          کرده و توسط سیمي به ترمینال مورد نظر

DL1 , DL2 , . . . , DLn  وصل در تابلو

ولت و ترمینال  21به  را . طرف ديگر المپنمائید

 . وصل کنید GNDبه  را ديگر شستي
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 شستی های کلکتیو سلکتیو  -2-8-4-2

يکي از پايه های المپ و شستي جهت باال را به 

هم پل کرده و توسط سیمي به ترمینال مورد 

در تابلو بسته  UL1 , UL2 , . . . , ULnنظر 

و سپس يکي از پايه های المپ و شستي جهت 

پايین را به هم پل کرده و توسط سیمي به 

 DL1 , DL2 , . . . , DLn ل مورد نظرترمینا

 21طرف ديگر المپ را به . وصل نمائیددر تابلو 

وصل  GNDولت و ترمینال ديگر شستي را به 

 .کنید

 

 

 

 

 

 شستی داخل کابین -2-8-2

سیم کشي شستي های داخل همانند طبقات 

مي باشد، يکي از پايه های المپ و شستي را به 

ترمینال مورد هم پل کرده و توسط سیمي به 

در جعبه  CL1 , CL2 , . . . , CLnنظر 

 21طرف ديگر المپ را به . وصل نمائیدرويزيون 

وصل  GNDولت و ترمینال ديگر شستي را به 

 .کنید
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 نمراتور  -2-9

 نمراتور سگمنتی معمولی -2-9-4

 

 

 

 

  سون سگمنت  gتا a هر کدام از ترمینال های و  ولت 21مشترك سون سگمنت را به 

(SEVEN SEGMENT)  مشترك المپ های وصل نمائیدهای هم نام در تابلو را به ترمینال .

 DALو جهت پائین را به  UALولت بسته و المپ جهت باال را به  21را به  UAL , DALجهت 

 . وصل کنید

 .کنیدوصل ن GNDدر نمراتور هیچ سیمي به  توجه : 

 ور کامل وجود ندارد، جهت در نمراتورهايي که ترمینال های شاخص دوم به ط

 کترهای شاخص دوم به صورت زير عمل کنید:رانشان دادن کا

 

 ترمینال کاراکتر

P f 2 
1 b 2 
2 d 2 
- g 2 
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 Canbusنمراتور  -2-9-2

دار است که با استفاده از کابل شیلد رشته سیم نیاز 1تنها به  Canbusبرای سیمکشي نمراتور 

75/31 همچنین برای شستي  انجام مي دهیم. اتصاالت الزمه راCanbus  نیازی به سیم کشي

 سگمنت و شستي احضار نمي باشد.

 

را آماده کرده، قسمت شیلد بافته  75/31کابل شیلددار  گذاشته شود. J4طبق شکل جامپر 

رشته  1رشته سیم را به هم پیچانده دقت شود اين کالف سیم شیلد به هیچ يک از  1شده دور 

ل کابل نبايد اتصالي داشته باشد. هر چهار رشته سیم را به ترتیب به ترمینال های خسیم دا

CON5  در بردTronIII  ها به کدام ترمینال ها بسته مي  شود که کدام رنگوصل نمايید. توجه

برده و طبق  Canbusسر ديگر کابل را به سمت باالترين طبقه و اولین نمراتور شود. سپس 

ترتیب چهار سیم را به ترمینال های همنام بسته شده به کانکتور برد شکل صفحه بعد به 

TronIII وصل نمايید. توجه شود بستن اشتباه تغذيه کن باس نمراتور  در يکي از کانکتورهای برد

GND  به هم و يا به جای ترمینال های  24+وCH-CL ر مي باعث آسیب رسیدن به برد نمراتو

 شود.
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 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

41 
 

به صورت گفته شده کن باس ور طبقه پايین تر، از کانکتور آزاد ديگر برد نمراتور سپس برای نمرات

تغذيه و ارتباط سريال را برای برد طبقه بعد فراهم کنید. اگر تعداد  75/31شیلددار توسط کابل 

نمراتورها، پنج طبقه  بهتر توقف مي باشد، برای عملکرد 13توقفات باالست برای مثال پروژه شما 

يه ال(، تغذاز باال را درست طبق روش گفته شده سیم کشي کنید و از طبقه پنجم به بعد)از بااول 

را به صورت سری تا آخرين  CH-CLرا به صورت زير جدا کنید و تنها سیم های ارتباط سريال 

 نمراتور ببنديد.

نمراتور طبقه برای اين منظور از باال برای سیم شکي نمراتور طبقه ششم، از کانکتور خالي برد 

را سیم کشي کنید و با ترمینال های تغذيه کاری نداشته باشید. در  CH-CLپنج، تنها دو سیم 

را به يکي از کانکتورهای برد نمراتور وصل کنید و يک  CH-CLبرد نمراتور طبقه شش)از باال( 

شم )که طبقه ش برد نمراتور 24+و  GNDآمپر را به ترمینال های  5يا  2ولت  21سوئیچینگ 

وصل کنید. سپس از کانکتور ديگر نمراتور  تنها سريال را از طبقه باال برايش سیم کشي کرديد(

طبقه ششم برای طبقه پايین تر سريال و تغذيه را تا پايین ترين طبقه سیم کشي کنید. به اين 

 صورت از افت ولتاژ در توقفات باال جلوگیری کرده ايد. 

قعیت طبقه ايست که نمراتور کن باس در آن قرار دارد. اين جهت تعیین مو SW1ديپ سوئیچ 

ديپ سوئییچ ها از قبل تنظیم شده مي باشند اما در صورت نیاز به تعويض نمراتورها بین طبقات، 

حتما بايد موقعیت مربوط به طبقه را با اين ديپ سوئیچ ست کنید. برای دسترسي به جدول 

  راجعه کنید.دفترچه م 8تنظیمات ديپ سوئیچ به بخش 

 J2همچنین روی برد نمراتور کن باس در پايین ترين طبقه، يعني اولین توقف شما بايد جامپر 

 قرار داده شود.
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  Door Closeو  Door Openشستی های  -2-43

  DOشستی  -2-43-4

در درب های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک با پالتین بسته  

NC  و پايه  24شستي به ترمینال مي باشد. يکي از پايه های

 وصل مي شود. DOديگر آن به ترمینال 

 

ترمینال فتوسل درب نداريم و برای  Openدر تابلوهای توجه : 

و سنسور ضربه  PHاتصال فتوسل و يا سنسور ضربه، فتوسل 

KP  را با هم سری کرده و در مسیر سری با ترمینالDO  و

 قرار دهید.  24+ترمینال 

  DCشستی  -2-43-2

 24  مي باشد. يکي از پايه های شستي به ترمینال NOاتوماتیک با پالتین باز  تمام در درب های 

 وصل مي شود. DCو پايه ديگر آن به ترمینال 
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 زنگ و المپ اضطراری -2-44

 المپ اضطراری و شستی زنگ  -2-44-4

و طرف ديگر را به  GNDيک طرف المپ را به ترمینال 

. در صورتیکه برق تابلو قطع شود نمائید وصل EML ترمینال

 کرده و روشن مي شود. اين المپ از باطری تغذيه

را به  کلید زنگيک طرف  Closeدر تابلوهای  -1

 AL و طرف ديگر را به ترمینال GNDترمینال 

  (16-2شکل  )طبق .وصل نمايید

 

گ را به ، يک طرف کلید زن Openدر تابلوهای  -2

 (Mini Serial) از برد جعبه رويزيون ALترمینال 

نال ريلي جعبه در ترمی ALو طرف ديگر را به 

 (17-2شکل  )طبق .رويزيون وصل نمايید

 

 

 

 47-2شکل :                                                                                

 

 

 زنگ اضطراری -2-44-2

 سیم ها يا ترمینال های زنگ را به Closeدر تابلوهای  -1

در جعبه رويزيون وصل نمايید.   -ALو  +ALترمینال های 

  (18-2شکل  )طبق

 

 48-2شکل :                                                                                                      
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ترمینال  ALيک طرف زنگ را به  Openدر تابلوهای  -2

و طرف ديگر را به  (Mini Serial)ريلي در جعبه رويزيون 

GND (19-2شکل )طبق نمايید.  وصل 

 

 

 49-2شکل :                                                                                            

 

 

  (CANCEL)کنسل  شستی و  (LIFTER)کلید راننده  -2-42

و  24های  لکلید راننده )که از نوع کلید آلفا مي باشد( به ترمینا

DV  وصل مي گردد. وقتي ورودیDV  روی  بردر تابلو فعال شود

LCD عالمت L  فقط به شستي های ظاهر مي گردد. در اين صورت

داخل کابین جواب مي دهد و شستي های احضار شده طبقات در 

به صورت چشمک زن در داخل کابین  (Simplex)حالت تکي 

نده مي تواند برای پاسخ به . در اين حالت راننمايش داده مي شود

 23-2شکل :              شستي های طبقات، شستي مورد نظر را از داخل کابین فعال کند.

سل مي گردد. زماني که ورودی کن وصل CNCL( به ترمینال NOشستي کنسل )با پالتین باز 

 پاك مي شود.قبلي های احضارفعال شود تمامي 

ننده آسانسور را حرکت دهید، ابتدا شستي طبقات مورد نظر در صورتیکه مي خواهید در حالت را

آسانسور  ،را فشار داده تا درب بسته شود. با بسته شدن درب DCرا فشار دهید، سپس شستي 

بخواهید مقصد حرکت و يا جهت حرکت را تغییر دهید، با فشار شستي  حرکت مي کند. چنانچه

 احضار طبقه جديد را فشار دهیدکنسل احضارهای قبلي را پاك کرده و سپس شستي 

 

تنها در تابلوهای  (CANCEL)و شستی کنسل  (LIFTER)توجه : سیستم کلید راننده 

Close  تعبیه شده اند و در تابلوهایOpen نمی باشد. این سیستم قابل استفاده 

.  
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 Full Load مدار -2-40

 د.در جعبه رويزيون وصل نمائی FLرا به ترمینال های  FLسوئیچ فول لود 

ظاهر شده و به شستي  fعالمت  LCDروی  برزمانیکه اين سوئیچ عمل کند، 

  های بیرون پاسخ نمي دهد.

 Closeتعبیه نشده و مربوط به تابلوهای  Openسیستم فول لود در تابلوهای )

 .(مي باشد

را به  FLترمینال های اید، لود استفاده نکردهدر صورتیکه از سوئیچ فول توجه : 

                                                                24-2شکل :                                       .پل کنیدیکدیگر 

 

 

 

  Over Load مدار -2-44

 در جعبه رويزيون وصل نمائید. OLرا به ترمینال های  OLسوئیچ اورلود 

 ید،الود استفاده نکردهدر صورتیکه از سوئیچ اور توجه : 

 را به یکدیگر پل کنید. OLترمینال های 

 22-2شکل :                                                                                                                                 
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 موتور سر درب  -2-45

 

 24باید با ولتاژ در تابلو های تک فاز برد سر درب هر سه مدل درب توجه : 

ولت استفاده می شود.  24ینگ ولت تغذیه شود و به این منظور از یک سوئیچ

 در جعبه رویزیون می باشد.  -HVو  +HVتغذیه سوئیچینگ از ترمینال های 

  DCنیمه اتوماتیک  -2-45-4

مشترك و  های ترمینال ،در درب های نیمه اتوماتیک

ترمینال های  فرمان بسته شدن درب را به ترتیب به

COM  وNC  ولت درب را به ترمینال های  223و ولتاژ

L2  وL4 در جعبه رويزيون وصل نمائید          . 

                                          

 

 

 20-2شکل :                                                                                                                 

 

 DCتمام اتوماتیک  -2-45-2

مشترك، فرمان  های ترمینال ،در درب های تمام اتوماتیک

را به ترتیب به ترمینال  درب باز شدن و فرمان بسته شدن

ولت درب را به  223و ولتاژ  NCو  COM  ،NOهای 

 در جعبه رويزيون وصل نمائید.   L4و  L2ترمینال های 

 

 

 24-2شکل : 
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 اتوبوسی -2-45-0

درب را  LIRدر اين نوع درب مي بايست ترمینال های 

در جعبه رويزيون وصل  NC1و  L4به ترمینال های 

 وصل نمائید. L2را به  COM1کرده و ترمینال 

 

 

 25-2شکل :                                                                                                                  

  AC فرماتور -2-45-4

  ترمینال مي باشند که سیم کشي آنها به صورت زير است : 12درب های فرماتور دارای 

 L4به  1ترمینال  -1

 7به ترمینال   2ترمینال  -2

  5نال به ترمی  3ترمینال  -3

 NO1به   6ترمیینال  -1

 NC1به   8ترمینال  -5

  PH1به   9ترمینال  -6

 PH1به  10ترمینال  -7

  LCبه  11ترمینال  -8

 22-2شکل :                                                 LCبه  12ترمینال  -9

 

صورت وجود فتوسل درب مي باشند که در  (KP)سنسور ضربه  10و  9ترمینال های  توضیح :

 وصل نمائید.   PH1را با فتوسل سری کرده و به  10يا  9مي بايست يکي از ترمینال های 
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 مگنت درب باز کن -2-42

در جعبه  -RC و +RCرا به ترمینال های  DCبازکن  بمگنت در

 رويزيون وصل نمائید

توجه شود که در سیستم های تکفاز از کمان درب مکانیکی 

 استفاده می شود.

 

 27-2شکل :                                                                                                                       

 و سنسور ضربه درب فتوسل -2-47

 کابین تک درب -2-47-4

را با يکديگر سری کرده و به ترمینال های  KPو سنسور ضربه  PHفتوسل 

PH1  ن وصل نمائید.در جعبه رويزيو 

 

سنسور فتوسل و سنسور ضربه را  Openتوجه : در تابلو های 

 28-2شکل :  (                   05.  )صفحه سری کنید DOدر مسیر ترمینال  و سری کرده

 

 درب 0و یا  2کابین  -2-47-2

 (MSTR) فتوسل و سنسور ضربه درب اصلي 

 PH1را با هم سری کرده و به ترمینال های 

ل نمائید. فتوسل و سنسور ضربه درب فرعي وص

1 (SLV1)  را با هم سری کرده و به ترمینال

و فتوسل و سنسور ضربه درب فرعي  PH2های 

2 (SLV2)  را با هم سری کرده و به ترمینال

 29-2شکل :                                                   وصل نمائید. PH3های 
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 اتیک کابینروشنایی ثابت و اتوم -2-48

 بسته مي شود.     L3و  L2ثابت به ترمینال های  ييروشنا

 بسته مي شود.                                L2و  L1ي اتوماتیک به ترمینال های يروشنا

L1  فاز است که توسط رله تعبیه شده بر روی برد قطع و

 فاز ثابت مي باشد. L3نول و  L2وصل مي شود. 

 

 03-2شکل :                                                                                                               

 فن کابین و کلید آن -2-49

  Closeفن کابین در تابلو های  -2-49-4

 FAN2و  FAN1سیم های فن کابین را به ترمینال های 

و  FK1را به ترمینال های  FKوصل کرده و کلید فن 

FK2 .در جعبه رويزيون متصل نمائید  

 04-2شکل :                                                             (31-2شکل  طبق)

 

 Openفن کابین در تابلوهای  -2-49-2

و  FK2سیم های فن کابین را به ترمینال های 

L2  وصل نمايید و کلید فنFK  را به ترمینال

 . کنیدمتصل  FK2و  FK1های 

 (32-2شکل  طبق)

 

 

 

 32-2شکل                                                                                     
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 بلندگو  -2-23

سیم های بلندگو را به ترمینال های  Closeبلوهای تادر  -1

SP+  وSP- ويزيون وصل نمايید در جعبه ر 

 ( 33-2)طبق شکل 

بلندگو را به ترمینال های  سیم های Openتابلوهای در  -2

+SP  وGND .در جعبه رويزيون وصل نمايید 

 00-2شکل :                                                                                                        

 MRLسیم کشی قفل و آزاد کننده گاورنر در تابلو  -2-24

 

سه فاز، به علت عدم دسترسي راحت به موتور و نصب شدن آن اعم از تکفاز و  MRLدر تابلوهای 

معمولي، قفل کننده گاورنر و آزادکننده گاورنر در محلي غیر معمول نسبت به موتورخانه های 

 الکتريکي مي باشد.

و اتصال  110+به ترمینال   GUL+اتصال ترمینال :  ولت گاورنر 443کننده  آزاد -4

 110-به ترمینال  GUL–ترمینال 

و اتصال  24+به ترمینال  GUL+اتصال ترمینال ولت گاورنر :  24آزاد کننده  -2

 GNDبه ترمینال  GUL–ترمینال 

و اتصال  110+به ترمینال  GL+اتصال ترمینال ولت گاورنر :  443قفل کننده  -0

  110-به ترمینال  GL–ترمینال 

اتصال ترمینال و  24+به ترمینال  GL+اتصال ترمینال ولت گاورنر :  24قفل کننده  -4

–GL  به ترمینالGND 
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    33بخشبخش
 

  آشنایی با برد تابلوآشنایی با برد تابلو
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 آشنایی با ترمینال های برد -0-4

 Tron Main IIIبرد  -0-4-4

  4-0شکل :                                                        
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 جدول ترمینال های تراول کابل -0-4-4-4

 

 *T15  وT14  419 , 419با سیم کشی مربوطه در تابلو ، در مسیر ترمینال هایA  سری

 شده می باشند و با کلید ریکال در ارتباط می باشند.

 

 

 ولشماره ترا شرح

 T1 ارتباط سريال

 T2 ارتباط سريال
GND T3 

 T4 405ولت رويزيون  21برگشتي 
 T5 406ولت پايین رويزيون  21برگشتي 

 T6 407ولت باال رويزيون  21برگشتي 
STM T11 

 T12 ولت 21

(، سوئیچ دريچه استپ قارچيني کابین: توقف اضطراری رويزيون)سری ايم 400

 ت درب کابینو کنتاک اضطراری کابین
T7 

400A (، سوئیچ استپ قارچيني کابین: توقف اضطراری رويزيون)سری ايم

 و کنتاکت درب کابین دريچه اضطراری کابین
T8 

RL223 ثابت : فاز T9 

Nنول : T10 

 T13 فاز درب داخل کابین

 T14 *میکروسوئیچ پاراشوت

 T15 *میکروسوئیچ پاراشوت

 V (-HV) T16 300-تکفاز، در تابلوهای 

 V (+HV) T17 300+در تابلوهای تکفاز، 

 T18 . ترمینالي آزاد برای مصارف مورد نیازCON1Aدر  T18متصل به ترمینال 
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 دان کلکتیو Tron ExUp IIIبرد  -0-4-2

 2-0شکل :                                                               
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 کلکتیو سلکتیو Tron Exup IIIبرد  -0-4-0

 0-0شکل :                                                               

 

به نحوی طراحی شده اند که در صورت  Tron ExUp IIIبردهای جدید توجه :            

طراحی مدارات محافظ، به دلیل ها، نمراتور سگمنت ایجاد اتصال کوتاه در خروجی

سگمنتی که دچار اتصال باشد خاموش میشود و در این صورت باید تابلو فرمان را 

 خاموش روشن کنید.

 

منت های نمراتور نباید توجه شود که به هیچ عنوان در صورت روشن بودن سگهشدار: 

رخ بدهد و تنها سیستم ذکر شده جهت اطمینان بیشتر  24+اتصال به تغذیه  گونههیچ

                                                                                                                                               طراحی شده است.
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 Advanced Door Opening (ADO)برد  -0-4-4

 

 
 4-0شکل :                                                               
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 در تابلوهای تکفاز Green Motion (GMU)برد  -0-4-5

 

 5-0شکل :                                                                  
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 در تابلو های دوبلکس Group IIIبرد  -0-4-2

 

 2-0شکل :                                                                   

 

 مي باشد.  EMSجهت نصب برد مربوط به سیستم  J2سوکت توجه : 

مي باشد )به منظور اعمال  Groupبه برد  LCDجهت اتصال  CON7سوکت 

 کردن آسانسورهای گروهي(. تنظیمات مربوط به سینک 
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  Closeبرد های جعبه رویزیون  -0-4-7 

   9-0شکل :                                                        

 7-0شکل : 

 8-0شکل : 
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 Openبرد اصلی جعبه رویزیون  -0-4-8

                                                          

 43-0شکل :                                                               

 

استفاده مي شود که با محدوديت هايي  Openدر جعبه رويزيون های  Tron Mini Serialبرد 

)در اصل دو  ، تک سگمنتهمراه است. اين برد تک درب Closeنسبت به جعبه رويزون 

نها جهت نمايش منفي و سگمنتي مي باشد که سگمنت اول جهت نمايش يکان و سگمنت دوم ت

 توقف مي باشد.  12و  مقدار دهگان يک مي باشد(
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0-2- LED ها و وضعیت آنها 
 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

T
ro

n
 M

a
in

 

M_Cpu  وضعیتCPU (M&S) حالت نرمال غیر فعال غیر فعال 

CANEL AM  کانالA درايو و يا انکودرMU  ردر حالت کا غیر فعال غیر فعال 

CANEL BM  کانالB درايو و يا  انکودرMD در حالت کار غیر فعال غیر فعال 

CANEL AG  کانالA در حالت کار غیر فعال  غیر فعال انکودر گاورنر 

CANEL BG  کانالB در حالت کار غیر فعال غیر فعال انکودر گاورنر 

LED4  ارتباطCAN1 )فعال غیر فعال غیر فعال )جعبه رويزيون 

LED5  ارتباطCAN2  برد(Group) فعال غیر فعال غیر فعال 

LED6 فعال غیر فعال غیر فعال ارتباط داخلي 

R_Cpu وضعیت _RCPU  حالت نرمال غیر فعال غیر فعال 

T
ro

n
 M

a
in

 -
 I

n
p

u
t 

S
ig

n
a
l

 

 - رويزيون نرمال *رويزيون  405

 - توقف رويزيون باال *رويزيون جهت باال  406

 - توقف رويزيون پايین *يزيون جهت پايین رو 407

 - قطع وصل تغذيه ورودی مدار ايمني 419

419A  قطع وصل استپ پل شوندهسری - 

 - قطع وصل استپ پل نشوندهسری  420

 - قطع وصل درب طبقاتقفل کنتاکت دوشاخه  401

400A قطع وصل سری ايمني کابین - 

 - قطع وصل کنتاکت قفل درب طبقات 402

 - قطع وصل سوئیچ دورانداز اجباری پائین 403

 - قطع وصل سوئیچ دورانداز اجباری باال 410

STM سر طبقه بین طبقات سنسور لول طبقات - 

PTC نرمال موتور داغ سنسور حرارتي موتور - 

LVLSET  مدLevel Set غیر فعال فعال - 

Pi1  یر فعالغ فعال ** 1ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi2  غیر فعال فعال ** 2ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi3  غیر فعال فعال ** 3ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi4  غیر فعال فعال ** 1ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi5  غیر فعال فعال ** 5ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi6  لغیر فعا فعال ** 6ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi7  غیر فعال فعال ** 7ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi8  غیر فعال فعال ** 8ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi9  غیر فعال فعال ** 9ورودی قابل برنامه ريزی - 

Pi10    غیر فعال فعال ** 13ورودی قابل برنامه ريزی - 
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 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

T
ro

n
 M

a
in

 -
 O

u
tp

u
t 

S
ig

n
a
l

 

Up  رلهUp غیر فعال فعال - 

DOWN  رلهDown غیر فعال فعال - 

HIGH  رلهHI غیر فعال فعال - 

MID  رلهMID غیر فعال فعال - 

LOW  رلهLow غیر فعال فعال - 

BR  رلهBR غیر فعال فعال - 

RUN  رلهRun غیر فعال فعال - 

UPREV غیر فعال فعال ورودی رويزيون دوم - 

FAULT ندارد دارد خطای سیستم آسانسور - 

Po1  غیر فعال فعال ** 1خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po2  غیر فعال فعال ** 2خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po3  غیر فعال فعال ** 3خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po4  غیر فعال فعال ** 1خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po5 غیر فعال فعال ** 5ابل برنامه ريزی خروجي ق - 

Po6  غیر فعال فعال ** 6خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po7  غیر فعال فعال ** 7خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po8  غیر فعال فعال ** 8خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po9  غیر فعال فعال ** 9خروجي قابل برنامه ريزی - 

Po10 غیر فعال فعال ** 13رنامه ريزی خروجي قابل ب - 

Po11  غیر فعال فعال ** 11خروجي قابل برنامه ريزی - 

T
ro

n
 D

E
x

U
p

 

PH1  فتوسل درب اصلي(MSTR) ** فتوسل نرمال - 

PH2 1فتوسل درب فرعي (SLV1) ** فتوسل نرمال - 

PH3 2فتوسل درب فرعي (SLV2) ** فتوسل نرمال - 

OLS ربسوئیچ حد باز شدن د ** 
درب تا انتها باز 

 نشده است

درب تا انتها باز 

 شده است
- 

CLS سوئیچ حد بسته شدن درب ** 
درب تا انتها بسته 

 نشده است

درب تا انتها 

 است بسته شده
- 

DV نرمال حالت راننده ** کلید راننده - 
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 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

T
ro

n
 

D
E

x
U

p
 

CANCEL نرمال کنسل ** شستي کنسل - 

FL نرمال ** فول لود Full Load - 

OL نرمال ** اوور لود Over Load - 

Dc  شستيDc ** Door Close نرمال - 

Do  شستيDo ** نرمال Door Open - 

T
ro

n
 D

E
x

D
n

 

RC  غیر فعال فعال مگنت درب بازکنرله - 

DO1 غیر فعال فعال رله فرمان باز شدن درب اصلي - 

DO2  غیر فعال فعال 1فرمان باز شدن درب فرعيرله - 

DO3 غیر فعال فعال 2رله فرمان باز شدن درب فرعي - 

DC غیر فعال فعال رله فرمان بسته شدن درب - 

Light غیر فعال فعال رله روشنايي اتوماتیک - 

L4  سوخته سالم ولت درب 223فیوز ولتاژ - 

L3 سوخته سالم فیوز روشنايي ثابت - 

T
ro

n
 

D
M

a
in

 

CAN(Ok)  ارتباطCAN فعال غیر فعال غیر فعال 

24V  سوخته سالم ولت 21ولتاژ تغذيه فیوز - 

T
ro

n
 M

in
i 

S
e

ri
a

l
 

Cpu_Ok  وضعیتCPU حالت نرمال غیر فعال غیر فعال 

RC غیر فعال فعال رله مگنت درب باز کن - 

Light غیر فعال فعال رله روشنايي اتوماتیک - 

Door درب بسته درب باز ه دربرل - 

OL  نرمال اوور لود Over Load - 

Do  شستيDo   نرمال Door Open - 

Dc  شستيDc Door Close نرمال - 

C1 عدم احضار احضار احضار توقف اول - 

C2  عدم احضار احضار دوماحضار توقف - 

C3  عدم احضار احضار سوماحضار توقف - 

C4  عدم احضار احضار رمچهااحضار توقف - 

C5  عدم احضار احضار پنجماحضار توقف - 
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 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

T
ro

n
 M

in
i 

S
e

ri
a

l
 

C6  عدم احضار احضار ششماحضار توقف - 

C7  عدم احضار احضار هفتماحضار توقف - 

C8  عدم احضار احضار هشتماحضار توقف - 

C9  احضارعدم  احضار نهماحضار توقف - 

C10  عدم احضار احضار دهماحضار توقف - 

C11  عدم احضار احضار يازدهماحضار توقف - 

C12  عدم احضار احضار دوازدهماحضار توقف - 

A
D

O
 

Level Set 
و  Level Setبه منظور 

Relevel 
 -   غیر  فعال

Safty Zone 

تصديق عملکرد صحیح 

Advanced  منطقه امن باز(

 شدن درب(

بین در منطقه کا

ADO قرار ندارد 

کابین در منطقه 

ADO قرار دارد 
- 

Level Zone  کابین در منطقهFlag Stop  
درون محدوده 

Flag Stop 

خارج از محدوده 

Flag Stop 
- 

Cpu Safe  کابین در منطقهFlag Zone  
درون محدوده 

Flag Zone 

خارج از محدوده 

Flag Zone 
- 

G
re

e
n

 M
o

ti
o

n
 

Pi1  شدهرزرو - - - 

Pi2 غیر فعال فعال  طي حرکت کابین بايد فعال باشد - 

Pi3 شناسايي ورودی برق شهر 
برق ورودی شبکه 

 وصل است

 ورودی شبکه برق

 قطع است
- 

Po1  غیر فعال فعال فست شارژ - 

Po2  کنتاکتور شارژ(CH) 
شارژر به باتری 

 وصل است

شارژر به باتری 

 وصل نیست
- 

Po3 
ور وصل باتری        کنتاکت

(Power is Ok) *** 

باتری به مدار 

 وصل است

باتری از مدار 

 خارج است
- 

Po4 قطع است وصل است اتصال برق شهر به سیستم - 
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 روشن باشند تابلو در حالت نرمال مي باشد. 407و  406،  405زمانیکه  *

 

( در Normally Openيا  Normally Closeها نسبت به نوع تعريف ) LED** وضعیت اين 

 رجوع شود( 83) به صفحه  تنظیمات برد متفاوت مي باشد.

 

 

*** Po3  زماني که ولتاژ باتری دولت باش 333و  212زماني فعال است که ولتاژ باتری بین .

ولت( قطع، و کابین نیز سر طبقه  223ولت باشد و همچنین ولتاژ ورودی شبکه ) 212کمتر از 

 اظت از باتری قطع مي شود و باتری را از مدار خارج مي کند.برای حف Po3باشد، 
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 شستی ها و عملکرد آنها -0-0

شستي برای عملیات های مختلف و کار کردن با برد  6از 

استفاده شده است که مي توانند در منوهای مختلف، 

عملکرد متفاوتي داشته باشند ولي به طور کلي عملکرد 

 مي باشد : آنها به صورت زير 

 

 (ENTER)شستی ورود 

 با فشردن اين کلید مي توانید عملیات زير را انجام دهید :

 ( ذخیره مقدار منوها3  ( تغییر مقدار منوها2( ورود به منوها               1

 

 (ESCAPE)شستی برگشت 

 ( انصراف از تغییر دادن مقدار منو2  ( برگشت از منوها1

 

     (LEFT – RIGHT)شستی راست و شستی چپ

برای تغییر مقدار يک پارامتر عددی و حرکت به راست و يا چپ بر روی ارقام جهت تغییر هر يک 

 از آنها از اين شستي ها استفاده مي شود.

 

 (UP)شستی باال 

 ( افزايش مقدار پارامترها 2  ( تغییر منوها در جهت افزايش1

 

           (DOWN)شستی پایین

 ( کاهش مقدار پارامترها2  در جهت کاهش( تغییر منوها 1
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 منو هاآشنایی با  -0-4

0-4-4- Program PRMTR 

 کلیه تنظیمات برد در اين منو قرار دارد. زير منوهای آن عبارتند از : 

1 )Main Setting .تنظیمات پايه و اصلي در اين منو قرار دارند : 

2 )Floor Setting : د.مي شوی مربوط به همان طبقه تنظیم با انتخاب هر طبقه کلیه پارامترها 

3 )Time Setting .در اين منو زمان عملکرد های مختلف را مي توانید تنظیم نمائید : 

1 )Speed Settimg .تنظیمات مربوط به سرعت ها در اين منو قرار دارند : 

5 )Learn Setup دارند. : تنظیمات و گزينه شروع به شناسايي و متراژ چاه در اين منو قرار 

6 )Fixed Inputs .در اين منو مي توانید نوع عملکرد ورودی های ثابت را تعريف نمائید : 

7 )Programmable Inputs :  در اين منو مي توانید هر يک از ورودی های قابل برنامه ريزی

 و نحوه عملکرد آنها را تعريف نمائید.

8 )Programmable Outputs ر يک از خروجي های قابل : در اين منو مي توانید ه      

 را تعريف نمائید. برنامه ريزی

9 )Fault Setting  از خطاها را فعال يا غیر فعال کنید. برخي: در اين منو مي توانید 

 قرار دارد. 1در بخش  Program PRMTRشرح کامل زير منوها و تنظیمات منوی  توضیح :

0-4-2- Monitor Setting 

خ و يتار ،به وضعیت سیستم، شستي ها، ورودی ها، خروجي ها، ساعت  تمامي اطالعات مربوط

 رتند از :ادر اين منو قرار دارند. زير منوهای آن عب نرم افزار و سخت افزار برد ورژن

1 )Monitor تمامي اطالعات مربوط به وضعیت سیستم : 

2 )Calls Comand وضعیت شستي های داخل و طبقات : 

3) Input Signal عیت ورودی های سیستم: وض 

1 )Output Signal وضعیت خروجي های سیستم : 

5 )Date & Clock ساعت، تاريخ، ورژن سخت افزار و نرم افزار سیستم : 

0-4-0- Fault History 

 خطای آخر سیستم قابل مشاهده مي باشد. 13در اين منو تعداد
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 آشنایی با نمایشگر -0-5

0-5-4- Monitor 

 

 

 m1می باشد و برای مشاهده نمونه منوی  Closeمربوط به تابلو تصویر باال  m1منوی 

 مراجعه کنید. Openراه اندازی تابلو  2-2به بخش  Openدر تابلو 

 شماره و نام منو -1

 تم که عبارتند از :سوضعیت کلي سی -2

 

 شرح نام عالمت رديف

1 M Manual تابلو در حالت رويزيون مي باشد 

2 A Automatic حالت نرمال مي باشد تابلو در 

3 C Correction تابلو در وضعیت شناسايي مي باشد 

1 L Learning تابلو در وضعیت متراژ چاه مي باشد 

 

3- Floor Position .موقعیت طبقه ای که با توجه به وضعیت حرکتي مي تواند توقف کند : 

1- Start Counter شمارنده تعداد استارت : 
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 ستم که عبارتند از :عملکرد های سی -5

 شرح نام عالمت رديف

1 ST Standby تابلو در حالت آماده به کار قرار دارد 

2 UP Up حرکت در جهت باال 

3 Dn Down حرکت در جهت پايین 

1 DC Door Close بسته شدن درب 

5 DO Door Open باز شدن درب 

6 RU Relevel Up همسطح سازی در جهت باال 

7 RD Relevel Down همسطح سازی در جهت پايین 

8 DR Direction شناسايي جهت حرکت 

9 SP Speed شناسايي سرعت حرکت 

13 BL Blink مد استراحت 

11 LS Level Set مد تنظیم لول 

12 PS Passenger زمان خروج مسافر 

 ها CPUقطع بودن ارتباط   * * 13

11 ??  CPU  ارتباط هستندبرقراری ها در حال 

 

 سرعت های سیستم که عبارتند از : -6

 شرح نام عالمت رديف

1 v0 Leveling Speed سرعت لول شدن 

2 Lo Low speed سرعت دور کند 

3 Re Inspection Speed سرعت رويزيون 

1 Hi Full Speed حداکثر سرعت 

5 v1 v1 Speed  سرعتv1 

6 v2 v2 Speed  سرعتv2 

7 v3 v3 Speed  سرعتv3 

8 v4 v4 Speed  سرعتv4 
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 شاخص طبقه ای که کابین در آن مي باشد. -7

8- Car Position موقعیت کابین آسانسور : 

9- Low Speed Distance مقدار فاصله پیاده روی : 

 عالئم هشداری   - 13

 شرح نام عالمت رديف

1 L Lifter کلید راننده فعال شده است 

2 f Full Load فعال شده است میکرو سوئیچ فول لود 

 

 زمانیکه ارتباط يک و يا چند دستگاه جانبي قطع باشد ظاهر مي شود. -11

چنانچه تکي تعريف شود  نشان دهنده تعريف آسانسور به صورت تکي و يا گروهي مي باشد. -12

 نشان داده مي شود. A,B,C,…,Hگر گروهي تعريف شود يکي از عالئم و ا "S" عالمت

 شان مي دهد.ساعت سیستم را ن -13

0-5-2- Calls Comand 

 سگمنت دوم شاخص طبقه -2   شماره و نام منو -1

 نشان دهنده شاخص طبقات -1  سگمنت اول شاخص طبقه -3

 فضای خالي نشان مي دهد اين طبقه احضار ندارد -6  نشان دهنده موقعیت کابین -5

 احضار طبقه جهت باال -8  احضار از داخل کابین -7

 احضار هم از داخل کابین و هم طبقه جهت باال -13  طبقه جهت پايیناحضار  -9

 احضار از داخل، طبقه جهت باال و جهت پايین -12 احضار از داخل و طبقه جهت پايین -11
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دراين منو شاخص هر طبقه و نوع احضاری که در آن طبقه فعال شده است و همچنین موقعیت 

صفحه مي باشد که در  3اين منو شامل  مشاهده است.کابین که در کدام طبقه مي باشد قابل 

و صفحه سوم  32الي  17، صفحه دوم طبقات 16الي  1صفحه اول اطالعات مربوط به طبقات 

وجود دارند. با فشردن شستي های راست و يا چپ بر روی برد مي توانید بین  18الي  33طبقات 

 اين صفحات حرکت کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهید فعال کنید، بدين صورت که در اين منو مي توانید احضار هر طبقه ای را که مي همچنین 

شاخص طبقه به صورت چشمک زن مي شود، حال با فشردن   (ENT)با فشردن شستي ورود 

بر روی شاخص طبقات حرکت کرده تا به  (LEFT)و يا چپ  (RIGHT)شستي های راست 

زن مي باشد، با فشردن شستي  طبقه مورد نظر چشمک طبقه مورد نظر برسید. زمانیکه شاخص

احضار "و شستي پايین  "احضار طبقه جهت باال"شستي باال  ،" احضار داخل" (ENT) ورود

 فعال مي شود. "طبقه جهت پايین
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0-5-0- Input Signal 

 
 غیر فعال بودن ورودی -3  فعال بودن ورودی -2  شماره ورودی -1

 

 ورودی قابل مشاهده است. اين ورودی ها عبارتند از : 16وضعیت  در هر صفحه از اين منو

 نام ورودی شماره نام ورودی شماره نام ورودی شماره

4 Pi1 47 402 00 DC 

2 Pi2 48 403 04 PH1 

0 Pi3 49 410 05 OL 

4 Pi4 23 405 02 FL 

5 Pi5 24 406 07 LF 

2 Pi6 22 407 08 PH2 

7 Pi7 20 PTC 09 PH3 

8 Pi8 24 LVL 43 CNCL 

9 Pi9 25 404 44 OLS 

43 Pi10 22 STM 42 CLS 

44 411 27  40 DO 

42 419 28  44 L4 

40 419A 29  45 L3 

44 420 03  42  

45 401 04  47  

42 400A 02  48  
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0-5-4- Output Signal 

 

 خروجي  بودن غیر فعال -3 فعال بودن خروجي -2  شماره خروجي -1

 خروجي قابل مشاهده است. اين خروجي ها عبارتند از : 16ه از اين منو وضعیت در هر صفح

 نام خروجی شماره نام خروجی شماره نام خروجی شماره

4 UP 47 a1 00 Po1 

2 DOWN 48 b1 04 Po2 

0 HIGH 49 c1 05 Po3 

4 LOW 23 d1 02 Po4 

5 MID 24 e1 07 Po5 

2 RC 22 f1 08 Po6 

7 DC 20 g1 09 Po7 

8 DO1 24 UAL 43 Po8 

9 LIGHT 25 a2 44 Po9 

43 FAULT 22 b2 42 Po10 

44 DO2 27 c2 40 Po11 

42 LVLOUT 28 d2 44 Po12 

40 DO3 29 e2 45 Po13 

44 ANNOUNCE 03 f2 42 Po14 

45 MUSIC 04 g2 47 Po15 

42 Po17 02 DAL 48 Po16 
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0-5-5- Function Bit  

 تمنمايش وضعیت داخلي سیس

0-5-2- Data & Clock 

 در اين منو تاريخ، ساعت، ورژن نرم افزار و سخت افزار سیستم قابل مشاهده مي باشد.

 

 ساعت -2    شماره و نام منو -1

 تاريخ -1    روز هفته -3

 Tron 3مشخصه سخت افزار  -6                ورژن نرم افزار -5

 Mainروی برد  Slaveورژن میکرو  -Main                8روی برد  Masterورژن میکرو  -7

روی برد جعبه رويزيون ) در صورتي که اتصال برد جعبه رويزيون با برد  Dmainورژن میکرو  -9

 نمايش داده مي شود(. 00اصلي قطع باشد اين مقدار 

 

 تنظیم تاریخ و ساعت

ترتیب که با فشردن شستي در اين منو مي توانید ساعت و تاريخ سیستم را تنظیم نمائید. بدين 

سیستم از شما رمز عبور مي خواهد، با وارد کردن رمز عبور صحیح مي توانید  (ENTER)ورود 

   پارامترها را تنظیم نمائید: )با هر بار فشار شستي ورود بر روی پارامترها حرکت  ،به ترتیب زير

 مي کنید(
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 تنظیمات ساعت :  الف(

 ساعت -2  دقیقه -1

 تاريخ :  تنظیمات ب(

 نام روز در هفته -1  روز -3  ماه -2  سال -1

 نحوه حرکت در منوها و تغییر مقدار یک منو -0-2

برويد و مقدار آن را تغییر  Traveling Timeبه  Monitorفرض کنید مي خواهید از منوی 

 دهید. مراحل آن به صورت زير مي باشد :

 

 قرار داريد. Monitorدر منوی  -1

 

 

 

 

بار فشار شستي برگشت با يک  -2

  Monitor Settingبه منوی 

 برويد.

 

 

با فشار شستي باال و يا پايین به  -3

 Program PRMTRمنوی 

 برويد.

 

 

 Mainبا يک بار فشار شستي ورود به زير منوی  -1

Setting .برويد 
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با فشار شستي باال به منوی  -5

Time Setting .برويد 

 

 

 

تي ورود به شسبا يک بار فشار  -6

 برويد. Car Light Timeزير منوی 

 

 

با فشار کلید باال به منوی  -7

Traveling Time .برويد 

 

 

 

با فشار شستي ورود، مقدار منو چشمک زن مي شود، حال مي توانید با شستي های باال و يا  -8

ورود را فشار  پايین مقدار را افزايش و يا کاهش دهید تا به مقدار مورد نظر برسید، سپس شستي

 دهید تا مقدار مورد نظر ذخیره شود.
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 Green Motion(GMU)آشنایی با منوهای برد  -0-7

 

 

 Menu 

                                                                                                     Display .1صفحه نمايش مقدار ولتاژ، جريان و توان. 1

                                                                                          Time And Date Setting .2یمات زمان و تاريختنظ. 2

                                                                                                    Program Prameter .3پارامترهای برنامه . 3

                                                                                                        P1 Main Setting.1-3تنظیمات اصلي 1-3

 کد پارامترها توضیحات بازه انتخابی پیش فرض واحد

- 2 
1: Automatic 

2: Manual نحوه ذخیره انرژی Energy Saving P1.1 

- None 
ON:None, 1~23 
OFF:None, 1~24 

تنظیم ساعات ذخیره 

 انرژی به صورت دستي
Energy Saving 

 

P1.2 

100 ms 50 0~250 

در خاموش کردن  ریخات

آسانسور در صورت 

 یدر باتر یکمبود انرژ
Lift Off Delay P1.3 

 Battery Number P1.4 تعداد باتری 24~20 22 -

- 2 
1: Lead Crystal 
2: Lead Acid نوع باتری Battery Type P1.5 

Ampere 10 3~60 ظرفیت باتری Battery Capacity P1.6 

Ohm 30 0~100  مقاومتR1 R1 Resistort P1.7 

Ohm 30 0~100  مقاومتR2 R2 Resistor P1.8 

- 1 
1: Done 
2: Do     تنظیمات کارخانه Factory Default P1.9 

را فشرده تا  Enter( را انتخاب کرده سپس کلید Do) 2 گزینهرداندن به حالت تنظیمات کارخانه ابتدا * برای برگ

 .تنظیمات کارخانه ای صورت گیرد
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4-4- 26P1 : Main Setting   P1.1 >> P1. 

 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 48 – 2 16 تعريف تعداد طبقات
Floor 

Number 
P1.1 

 نوع سیستم کنترل :

 راه اندازی به صورت تکي  -1

تعريف نام آسانسور در آسانسورهای گروهي، با  – 9الي  2

Enter  هر يک از گزينه ها، مي بايستBottom Floor 

 نیز وارد گردد.

Simplex 

1- Simplex 
2- Group (A) 

3- Group (B) 

4- Group (C) 

5- Group (D) 

6- Group (E) 

7- Group (F) 

8- Group (G) 

9- Group (H) 

System Type P1.2 

 نوع پاسخ دهي به احضار طبقات :

پاسخ دهي به  انتخاب اين گزينه مي توانید نوع با -1

برای هر  P2.2را در منوی   (Full,Up,Down) احضار

 ئید.طبقه تعريف نما

 اين گزينه برای سیستم های کلکتیو سلکتیو مي باشد. -2

Floors 

Define 

1- Floor Define 

2- Call Select 
Collect Type P1.3 

 

 نشان دهنده نوع عملکردآسانسور:

 کششي-1

 هیدرولیک -2

 

Traction 
1-Traction 

2- Hydrolic 

Elevator 

Type 
P1.4 

 ت بار گذاری مجدد مقادير سطح طبقا -1

 بازگشت -2
 

1- Yes 

2- No 

Load Level  

Value 
P1.5 

 میکروسوئیچ حد باز شدن درب :

 فعال باشد. -1

 غیر فعال باشد. -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

DO Limit 

Switch 
P1.6 

 میکروسوئیچ حد بسته شدن درب :

 فعال باشد. -1

 غیر فعال باشد. -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

DC Limit 

Switch 
P1.7 

 : محدوده باز شدن درب قبل از طبقه

را انتخاب کنید درب سر طبقه باز مي  0چنانچه مقدار 

شود و هر چقدر اين مقدار را بیشتر کنید به همان اندازه 

 فاصله باز کردن درب از سر طبقه بیشتر مي شود. 

7 0 – 20 cm 
Advance 

Door 

Opening 
8P1. 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

وضعیت رفتن به طبقه پارك بعد از مد 

 استراحت :

 فعال باشد. -1

 غیر فعال باشد. -2

Enable 
1- Enable 

2- Disable 

Parking 

Status 
P1.9 

 Park Floor P1.10 48 – 1 1 تعیین طبقه پارك

 تعیین طبقه پارك اضطراری

 ) فعال شدن سنسور آتش نشان (
1 1 – 48 

Fire Park 

Floor 
P1.11 

 تعريف سیستم شستي داخل کابین :

 حالت عادی شستي -1

پاك کردن شستي اشتباه با فشار  -2

 مجدد همان شستي

نمايش احضارهای طبقات در داخل  -3

 کابین بصورت چشمک زن

Normal 

1- Normal 

2- Call Erase 

3- Hall Show 

Car Call 

Mode 
P1.12 

 : طبقات م شستيتعريف سیست

نمراتورهای معمولي )سون  -1

 سگمنت(

 CANBusنمراتورهای  -2

 سیستم کنترل مقصد -3

Parallel 

1- Parallel 

2- CANBus 

3- Destination 

Hall Call 

Mode 
P1.13 

محدود کردن تعداد شستي های داخل 

 کابین نسبت به ظرفیت کابین
18 

1 – 48   

Person 
Car Capacity P1.14 

 ور بدون فعال کردنتست آسانس

 ها بصورت خودکار :احضار

 غیر فعال باشد. -1

 شروع تست با درب فعال -2

 شروع تست با درب غیر فعال -3

Disable 

1- Disable 

2- Enable 

(Door Active) 

3- Enable 

(Door 

Inactive) 

Elevator Test P1.15 

 حالت چشمک زن نمراتورهای طبقات :

 چشمک زن -1

 دائم روشن -2

Active 
1- Active 

2- Inactive 

Segment 

Blinking 
P1.16 

 تعريف حالت ذخیره انرژی :

 اتوماتیک -1

تعريف دستي زمان ها در منوی  -2

P3.15  

Automatic 
1- Automatic 

2- Manual 

Energy 

Saving 
P1.17 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 دو درب :نوع شستي کابین در کابین 

 نل شستيتک پ -1

دو پنل شستي )برای هر درب پنل  -2

 شستي مجزا(

Single 
1- Single 

2- Double Call 
Double Door P1.18 

فرمان جهت حرکت به درايو در حالت 

 نجات اضطراری:

 جهت باال -1

 جهت پايین -2

Up Move 
1- Up Move 

2- Down Move 
EVA Direct P1.19 

 cm Flag Zone P1.20 63 ~ 0 63 ممحدوده خواندن پرچ

 : چشمک زدن نمراتور در دور انداختن

 فعال -1

 غیر فعال -2

Active 
1- Active 

2- Inactive 

Car LowSPD 

Blink 
P1.21 

 پخش موزيک داخل کابین :

 فعال -1

 غیر فعال -2

Active 
1- Active 

2- Inactive 

Audio Card 

Music 
P1.22 

 ن :اعالم طبقات داخل کابی

 فعال -1

 غیر فعال -2

Active 
1- Active 

2- Inactive 

Audio 

Announce 
P1.23 

کابین فعال کردن شستي های داخل 

 سیستم کنترل مقصد در 
Inactive 

1- Active 

2- Inactive 
Dsc car Call P1.24 

صد طبقه مق به کابینحرکت  اجازه در کنترل مقصد،

(8خش )ب .شودتوسط اين پارامتر تعیین و تنظیم مي   

1-Active Anyway 

2-Act by Loadcell 

3-Act by photocell 

4-Act by PH&Load 

DSC desire 

Call 
P1.25 

 نوع چیدمان آهنربا:

 STMآهنربا چیني  -1

 MU.MDآهنربا چیني  -2

Encoder 
1- Encoder 

2- Flags 
Selector Type P1.26 

 0  Service Call P1.27 

ر و پشتیبان شماره تماس سرويسکا

 جهت نمايش در موارد مورد نیاز
02122976101 

Serviceman 

Phone 
P1.28 

 Counter Reset P1.29 

 Factory Default P1.30 تنظیمات کارخانه



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

84 
 

4-2- 1P2 : Floor Setting   P2.1 >> P2.1 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 انتخاب طبقه مورد نظر :

پارامترهای مي توانید  هر طبقهبا انتخاب 

منوی  درمربوط به همان طبقه را 

P2.2 الي P2.11  .تنظیم نمائید 

1 1 – 48 Select Floor P2.1 

 نوع پاسخ دهي به احضار طبقات :

 از باال به پايین -1

 از پايین به باال -2

 طبقه به طبقه -3

Full 

1- Down 

2- Up 

3- Full 

Collect Type P2.2 

 روجي نمراتور تعريف خ

SEG1 يکان نمراتور : 

SEG2 دهگان نمراتور : 
 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 

,9,-,G,F,A,P,E,L 

,H,d,h,r,b 

Numerator 

Code 
P2.3 

 تعريف نوع درب :

 درب تمام اتوماتیک -1

 درب نیمه اتوماتیک -2
Auto 

1- Automatic 

2- Semi Auto 
Door Type P2.4 

 وضعیت درب در حالت پارك :

 درب باز -1

 درب بسته -2

Open 

Door 

1- Open Door 

2- Close Door 

Door Park 

Mode 
P2.5 

 وضعیت فعال بودن درب ها :

 درب اصلي -1

 1درب فرعي  -2

 2درب فرعي  -3

 1درب اصلي و فرعي  -1

 2درب اصلي و فرعي  -5

 2و فرعي  1درب فرعي  -6

 2و فرعي  1درب اصلي، فرعي  -7

MSTR 

1- MSTR 

2- SLV1 

3- SLV2 

4- MSTR+SLV1 

5- MSTR+SLV2 

6- SLV1+SLV2 

7- M+SL1+SL2 

Door Action P2.6 

 فعال يا غیر فعال بودن شستي طبقه :

 فعال باشد. -1

 غیر فعال باشد. -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Hall Call P2.7 

  فعال يا غیر فعال بودن شستي داخل :

 فعال باشد. -1

 عال باشد.غیر ف -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Car Call P2.8 

 فعال يا غیر فعال بودن سنسور حرکتي :

 فعال باشد. -1

 غیر فعال باشد. -2
Disable 

1- Enable 

2- Disable 

Motion 

Detector 
P2.9 

موقعیت طبقه نسبت به سوئیچ استپ 

 اجباری پايین
 0 – 32767 Level Position P2.10 

کد خروجي نمراتور برای نمراتورهای 

 کدی مانند باينری و گری
000000 000000- 111111 Code Segment P2.11 
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4-0- 23P3 : Time Setting   P3.1 >> P3. 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

زمان روشن بودن المپ داخل کابین 

 پس از توقف
50 5 – 200 s Car Light Time P3.1 

زمان رفتن به مد استراحت پس از 

 خاموش شدن المپ داخل کابین
100 5 – 250 s Park Time P3.2 

 s 100 – 1 5 مقدار زمان فرمان باز شدن درب
Door Open 

Time 
P3.3 

 s 100 – 1 15 مقدار زمان فرمان بسته شدن درب
Door Close 

Time 
P3.4 

مدت زمان حرکت آسانسور از اولین تا 

 توقف آخرين
200 1 – 1000 ms Traveling Time P3.5 

 0 تاخیر در بررسي کامل بودن مدار قفل
0 – 3000 ms 

0 – 30 * 100 

Lock 

Debouncer 
P3.6 

تاخیر در بررسي کامل بودن مدار دو 

 شاخه کنتاکت
0 

0 – 3000 s 

0 – 30  100 

Cont 

Debouncer 
P3.7 

بین باز شدن تا بسته  مدت زمان ما

 شدن درب
0 

0 – 50 s 

Step 1 s 

Passenger 

Time 
P3.8 

حداقل زمان دسترسي مسافر به کابین 

 در سیستم کنترل مقصد
0 0 – 50 s 

Car Access 

Time 
P3.9 

 زمان خروجي مدار نیم موج ترمز :

از زمان شروع حرکت مدت زمان تعريف 

شده طي شده و سپس خروجي مدار 

 نیم موج فعال مي شود.

3 0 – 10 s 
HLF.VLT BRK 

Time 
P3.10 

تاخیر در زمان برداشتن فرمان حرکت 

 پس از رسیدن به لول در جهت باال
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 
Up Stop Delay P3.11 

تاخیر در زمان برداشتن فرمان حرکت 

 پس از رسیدن به لول در جهت پايین
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 

Down  Stop 

Delay 
P3.12 

 s 50 – 0 4 روع مد نجات اضطراریتاخیر در ش
EVA Start 

Delay 
P3.13 

تاخیر در فرمان حرکت در سیستم 

 نجات اضطراری
15 0 – 30 s 

EVA Run 

Delay 
P3.14 
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 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

زمان فعال يا غیر فعال شدن خروجي 

 : POT1قابل برنامه ريزی 

ساعت   On Timeمي توانید با گزينه

ساعت  Off Timeفعال شدن و گزينه 

را  POT1غیر فعال شدن خروجي 

 تنظیم نمائید.

None None,1 , . . , 23 
POT1 On/Off 

Time 
P3.15 

سیستم زمان فعال يا غیر فعال شدن 

 :ذخیره انرژی 

ساعت   On Timeمي توانید با گزينه

ساعت  Off Timeفعال شدن و گزينه 

 م ذخیره انرژی راسیستغیر فعال شدن 

 تنظیم نمائید.

None None,1 , . . , 23 Energy Saving P3.16 

تاخیر در اعالم طبقات پس از دور 

 انداختن
1 0 – 10 s 

Announce 

Delay 
P3.17 

نسبت به تاخیر در مگنت کمان درب 

 فرمان درب
1 0 – 10 s 

Lock Mgnt 

Delay 
P3.18 

 s 10 – 0 3 تاخیر در بررسي انکودر پس از حرکت

Encoder 

Check Start 

Delay 

P3.19 

 s 10 – 0 1 فاصله زماني بررسي انکودر

Encoder 

Check Period 

Time 

P3.20 

تاخیر در شروع به کار پس از روشن 

 شدن
5 0 – 60 s 

Lift Initial Start 

Delay 
P3.21 

 حالت مصرف حداقل انرژی :

 = غیر فعال 0

روع تاخیر تا ش=  )دقیقه( 240 – 1

  حالت مصرف حداقل انرژی

0 
 

 0 – 240 Min 

Lift Deep 

Sleep 
P3.22 

 10 زمان تاخیر در دور انداختن يک طبقه
0 – 60 

 100 ms 

Mid Speed 

Delay 
P3.23 

جهت  ADOدر صورت نبود مدار 

توقف نرم آسانسور اين پارامتر را مقدار 

 دهید

0 
0 – 60 

100 ms 
ADO Time P3.24 

روی  P5.10م گزينه در صورت تنظی

، جهت شناسايي با لبه پرچم به 2گزينه 

 اين پارامتر مقدار مي دهیم. 

0 
0 – 50  

100 ms 
Corection STD P3.25 
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 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

Hydrolic Set Up P3.26 

 s Mot Start Delay P3.26.1 30 – 0 2 زمان تاخیر استارت موتور

 s Mot Stop Delay P3.26.2 30 – 0 30 زمان تاخیر توقف موتور

زمان تبدیل سربندی ستاره به 

 سربندی مثلث در موتور
30 

0 – 30 

100 ms 
Str To Dlt Time P3.26.3 

Lift On/Off Time   P3.14.1>>P3.14.7 

 P3.27 سانسور به صورت خودکارآتنظیم زمان روشن يا خاموش شدن 

 يکشنبه :

ساعت   On Timeتوانید با گزينهمي 

 Off Timeروشن شدن و گزينه 

ساعت خاموش شدن آسانسور را در روز 

 يکشنبه تنظیم نمائید.

None None,1 , . . , 23 Sunday P3. 27.1 

 None None,1 , . . , 23 Monday P3. 27.2 دوشنبه

 None None,1 , . . , 23 Tuesday P3. 27.3 سه شنبه

 None None,1 , . . , 23 Wendnesday P3. 27.4 چهارشنبه

 None None,1 , . . , 23 Thursday P3. 27.5 پنجشنبه

 None None,1 , . . , 23 Friday P3. 27.6 جمعه

 None None,1 , . . , 23 Saturday P3. 27.7 شنبه
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4-4- Setting   P4.1 >> P4.9   P4 : Speed 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 حداقل -اکثر حد پیش فرض

 Used Speeds P4.1 8 - 4 5 تعريف تعداد سرعت مورد استفاده 

 Leveling Speed                تنظیمات سرعت لول شدن P4.2 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 سرعت لول شدن
000 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.2.1 

Low Speed                        تنظیمات سرعت دور کند P4.3 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 سرعت دور کند
001 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.3.1 

Inspection Speed            تنظیمات سرعت رویزیون P4.4 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 سرعت رويزيون
101 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.4.1 

Full Speed                        تنظیمات سرعت نهایی P4.5 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 سرعت نهايي
100 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.5.1 

 150 5 - 2000 Cm ACC Distance P4.5.2 

 150 5 - 2000 Cm 
DECC 

Distance 
P4.5.3 

V1 Speed                                 تنظیمات سرعت V1 P4.6 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 V1سرعت 
010 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.6.1 

 125 5 - 2000 Cm ACC Distance P4.6.2 

 125 5 - 2000 Cm 
DECC 

Distance 
P4.6.3 
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در  P4: Speed Settingو منو های  P5: Learn Setupمنوهای  Openتوجه: در مد 

 دسترس نمی باشند. 

 

 

 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

V2 Speed                                    تنظیمات سرعت V2 P4.7 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 V2سرعت 
011 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.7.1 

 100 5 - 2000 Cm 
ACC 

Distance 
P4.7.2 

 100 5 - 2000 Cm 
DECC 

Distance 
P4.7.3 

V3 Speed                                   تنظیمات سرعت V3 P4.8 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 V3سرعت 
110 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.8.1 

 75 5 - 2000 Cm ACC Distance P4.8.2 

 75 5 - 2000 Cm 
DECC 

Distance 
P4.8.3 

V4 Speed                                    تنظیمات سرعت V4 P4.9 

تعريف نحوه عملکرد رله های سرعت در 

 V4سرعت 
111 

000,001,010 

011,100,101 

110,111 

Binery Output P4.9.1 

 50 5 - 2000 Cm ACC Distance P4.9.2 

 50 5 - 2000 Cm 
DECC 

Distance 
P4.9.3 
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4-5- 11P5 : Learn Setup   P5.1 >> P5. 

 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Gearless نوع موتور
1 : Gearless 

2 : Gear 
Motor Type P5.1 

 1 : 2 سیستم تعلیق آسانسور
2 : 1 

1 : 1 
Suspension P5.2 

 Encoder Pulse P5.3 10000 ~ 512 2048 تعداد پالس انکودر

 7 0 ~ 7 Encoder Filter P5.4 

 Gear Ratio P5.5 63 ~ 1 1 نسبت قطر فلکه

 mm  2500 ~ 20 400 قطر فلکه
Sheave 

Diameter 
P5.6 

 cm 25 ~ 0 5 مقدار پیاده روی در سر طبقه
Low Speed 

Value 
P5.7 

تعداد تیغه آهنرباهايي که ما بین 

دورانداز پايین و تیغه  سوئیچ

 آهنربای پايین ترين توقف قرار

 مي گیرند

0 0 ~ 20 
Flags DLS To 

DS 
P5.8 

تعداد تیغه آهنرباهايي که ما بین 

سوئیچ دورانداز باال و تیغه 

آهنربای باالترين توقف قرار مي 

 دگیرن

0 0 ~ 20 
Flags ULS To 

US 
P5.9 

 نوع اصالح موقعیت:

 اصالح با موقعیت طبقه -1

 اصالح با آهنربای سر طبقه -2

Floor 

Position 

1- Floor Position 
2- Stop Flag 

Edge 

Correction 

Mode 
P5.10 

فعال يا غیر فعال بودن مد 

Learn 
Inactive 

1- Inactive 

2- Active 
Learn Button P5.11 
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4-2- 11.6.1 >> P6P   Fixed Input:  P6 

 

 

 

 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Normally Close 

 

1- Normally Close 

2- Normally Open 

PH1 Input P6.1 

 Normally Close 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
PH2 Input P6.2 

 Normally Close 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
PH3 Input P6.3 

 Normally Close 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
Do Input P6.4 

 Normally Open 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
Dc Input P6.5 

 Normally Close 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
OL Input P6.6 

 Normally Close 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
FL Input P6.7 

 Normally Open 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
LF Input P6.8 

 Normally Open 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
CNCL Input P6.9 

 Normally Close 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
OLS Input P6.10 

 Normally Close 
1- Normally Close 

2- Normally Open 
CLS Input P6.11 
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تنظیمات ورودی و خروجی های قابل برنامه ریزی برای تابلو  -4-7
Tron III 3PH 

 

P7 : Programmable Inputs P7.1 >> P7.10 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

 Normally Open 7: Drive run IN ProgIn 1 P7.1 فعال بودن درايو

 Normally Close 11: Evacuation IN ProgIn 2 P7.2 حالت نجات اظطراری

 Not Used Not Used ProgIn 3 P7.3 3ورودی قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgIn 4 P7.4 1ورودی قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgIn 5 P7.5 5ورودی قابل برنامه ريزی 

 Normally Close 5: Mechanic Brake ProgIn 6 P7.6 سويیچ ترمز موتور

 Normally Close 6: Contactor FB ProgIn 7 P7.7 مدار فیدبک کنتاکتورها

 Normally Open 3: External Fault ProgIn 8 P7.8 خطای خارجي

 Normally Open 2: SPD Below Low ProgIn 9 P7.9 سرعت کمتر از دور کند درايو

 Normally Close 4: Fire Detector ProgIn 10 P7.10 سنسور آتش نشان

 Normally Closeيا  Normally Openتوانید نوع عملکرد با انتخاب هر ورودی مي توضیح:

 .نمائیدرا تعريف 

P8 : Programmable Outputs P8.1 >> P8.17 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 ان پارامترعنو گزينه انتخابي

 Normally Close 34: Power Line On ProgOut 1 P8.1 فرمان کنتاکتور برق ورودی

 UPS Normally Open 35: EVA Power On ProgOut 2 P8.2فرمان کنتاکتور 

 Not Used Not Used ProgOut 3 P8.3 3خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 4 P8.4 1خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 5 P8.5 5خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 6 P8.6 6خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 7 P8.7 7خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 8 P8.8 8خروجي قابل برنامه ريزی 
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 Normally Closeيا  Normally Openتوانید نوع عملکرد با انتخاب هر ورودی مي توضیح:

 را تعريف نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاتتوضی
 مقادير

 کد نام
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

 Not Used Not Used ProgOut 9 P8.9 9خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 10 P8.10 13خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 11 P8.11 11خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 12 P8.12 12 خروجي قابل برنامه ريزی

 Not Used Not Used ProgOut 13 P8.13 13خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 14 P8.14 11خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 15 P8.15 15خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 16 P8.16 16خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 17 P8.17 17خروجي قابل برنامه ريزی 
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بلو تنظیمات ورودی و خروجی های قابل برنامه ریزی برای تا -4-8
PH1Tron III  

 

P7 : Programmable Inputs P7.1 >> P7.10 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

ورودی برق شهر در سیستم 
Green Motion 

Normally Close 16: Main Power On ProgIn 1 P7.1 

 G.M.U Normally Close 14: G.M.U Low PW ProgIn 2 P7.2توان پايین 

 Not Used Not Used ProgIn 3 P7.3 3ورودی قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgIn 4 P7.4 1ورودی قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgIn 5 P7.5 5ورودی قابل برنامه ريزی 

 Normally Close 5: Mechanic Brake ProgIn 6 P7.6 سويیچ ترمز موتور

 Normally Close 6: Contactor FB ProgIn 7 P7.7 تاکتورهامدار فیدبک کن

 Normally Open 3: External Fault ProgIn 8 P7.8 خطای خارجي

 Normally Open 2: SPD Below Low ProgIn 9 P7.9 سرعت کمتر از دور کند درايو

 Normally Close 4: Fire Detector ProgIn 10 P7.10 سنسور آتش نشان

 

P8 : Programmable Outputs P8.1 >> P8.17 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

 Not Used Not Used ProgOut 1 P8.1 1خروجي قابل برنامه ريزی 

 Normally Open 4: G.M.U Out 2 ProgOut 2 P8.2 فرمان بسته شدن درب

 Not Used Not Used ProgOut 3 P8.3 3خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 4 P8.4 1خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 5 P8.5 5خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 6 P8.6 6خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 7 P8.7 7خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 8 P8.8 8ي قابل برنامه ريزی خروج
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 Tron IIIتنظیمات خروجی های قابل برنامه ریزی برای تابلو  -4-9

MRL 

 

بودن، تنظیمات قبل را لحاظ کرده و جدول زير را نیز  در صورت تکفاز يا سه فاز MRLبرای تابلو 

با توجه به اين موضوع که سیم ها را به کدام خروجي وصل میکنید، آن در خروجي اضافه کنید. 

که متناسب )به همین دلیل در جدول زير شماره خروجي  خروجي را به صورت زير تنظیم نمايید.

  ذکر نشده است. (با سیم بندی شما مي باشد

 

 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

 Not Used Not Used ProgOut 9 P8.9 9خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 10 P8.10 13خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 11 P8.11 11خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 12 P8.12 12خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 13 P8.13 13خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 14 P8.14 11خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 15 P8.15 15خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 16 P8.16 16خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 17 P8.17 17خروجي قابل برنامه ريزی 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

 EVA Normally Close 38: Level Display ProgOut P8خروجي سر طبقه در 

 EVA Normally Open 36: Up Moveing ProgOut P8خروجي جهت باال در 

 EVA Normally Open 37: Down Moveing ProgOut P8خروجي جهت پايین در 

 EVA Normally Open 39: EVA OS Out ProgOut P8ي سرعت بیش از حد در خروج
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تنظیمات خروجی های قابل برنامه ریزی برای تابلو  -4-43

 هیدرولیک

 ")سه فاز( است عینا3PHکه مربوط به تابلو  P7منوی  7-1ورودی ها را مانند جدول بخش 

 .تنظیم کنید. برای تنظیم خروجي های از جدول زير پیروی کنید

 

P8 : Programmable Outputs P8.1 >> P8.17 

 توضیحات
 مقادير

 کد نام
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

کنتاکتور موتور  یبرا يخروج

 کیدرولیه
Normally Open 46: HYD Motor Out ProgOut 1 P8.1 

 هيتغذ یرله  یبرا يخروج

 کیدرولیدرب ه
Normally Open 48: HYD D.Power ProgOut 2 P8.2 

در  یاضطرار ریش یبرا يخروج

 کیدرولیه
Normally Open 49: HYD ERU Line ProgOut 3 P8.3 

ستاره به  ليتبد یبرا يخروج

 کیدرولیمثلث موتور ه
Normally Open 47: HYD STR > DLT ProgOut 4 P8.4 

 Relevel Normally Open 42: Relevel Out ProgOut 5 P8.5خروجي 

 Not Used Not Used ProgOut 6 P8.6 6نامه ريزی خروجي قابل بر

 Not Used Not Used ProgOut 7 P8.7 7خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 8 P8.8 8خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 9 P8.9 9خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 10 P8.10 13خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 11 P8.11 11خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 12 P8.12 12خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 13 P8.13 13خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 14 P8.14 11خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 15 P8.15 15خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 16 P8.16 16خروجي قابل برنامه ريزی 

 Not Used Not Used ProgOut 17 P8.17 17خروجي قابل برنامه ريزی 
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4-44- 14.9.1 >> P9P   Fault Setting:  9P 

 توضیحات
 رمقادي

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
External Fault 

Fault Code : E3 
P9.1 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
CANbus Fault 

Fault Code : E4 
P9.2 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Mechanical Brake 

Fault Code : E5 
P9.3 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Travel Time Over 

Fault Code : E6 
P9.4 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Contactor FB 

Fault Code : E7 
P9.5 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Opening 

Fault Code : E8 
P9.6 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Full Load Fault 

Fault Code : None 
P9.7 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Load Fault 

Fault Code : OL 
P9.8 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Heat Fault 

Fault Code : OH 
P9.9 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Photocell 

Fault Code : PH 
P9.10 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Phase Control 

Fault Code : PF 
P9.11 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Current 

Fault Code : oc 
P9.12 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Fire Detector 

Fault Code : FI 
P9.13 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Encoder Fault 

Fault Code : FE 
P9.14 

  
1- Yes 

2- No 
Clear Fault History P9.15 
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 Tron IIIوجی برد پارامترهای خر -4-42

 Tron III Output Parameters  

 پارامترها توضیحات پارامترها توضیحات

 Not Used :1 غیر فعال V3 26:V3 SPD Outخروجي سرعت 
 POT1 2: POT1 Outخروجي قابل برنامه ريزی  V4 27:V4 SPD Outخروجي سرعت 

 G.M.U 1 3: G.M.U. Out 1خروجي  Full SPD Out:28 خروجي سرعت نهايي

 G.M.U 2 4: G.M.U. Out 2خروجي  Ins SPD Out:29 خروجي سرعت رويزيون
 MSTR Door Open :5 فرمان باز شدن درب اصلي Up Direct:30 خروجي حرکت جهت باال

 SLV1 Door Open :6 1فرمان باز شدن درب فرعي  Down Direct:31 خروجي جهت حرکت پايین
 SLV2 Door Open :7 2فرمان باز شدن درب فرعي  Advance Opening 32: ADO Outخروجي 

 Half VLT Brake :8 نصف کننده ولتاژ ترمز DC Out :33 فرمان بسته شدن درب
 Fast ACC Out :9 خروجي حرکت با شتاب بیشتر Power Line On :34 فرمان کنتاکتور برق ورودی

 Ding Dong :10 دانگخروجي دينگ  UPS 35: EVA  Power Onفرمان کنتاکتور 
 Out Of Servic :11 خارج بودن از حالت سرويس EVA 36: Up Moveingخروجي جهت باال در 

 Lift Off Out :12 خاموش بودن آسانسور EVA 37: Down Moveingخروجي جهت پايین در 
 Fault Output :13 خروجي حالت خطای برد EVA 38: Level Displayخروجي سر طبقه در 

وجي سرعت بیش از حد در خر

EVA 
39: EVA OS Out 14 خروجي مگنت درب بازکن: D.Magnet(RC) 

 Drive Running :15 فعال بودن درايو Deep Sleep :40 حالت مصرف حداقل انرژی
 Code SEG B0 :16 خروجي نمراتور کدی 0بیت  G.V Locker :41 قفل کننده گاورنر

 Code SEG B1 :17 خروجي نمراتور کدی 1یت ب Relevel 42: Relevel Outخروجي 
 Code SEG B2 :18 خروجي نمراتور کدی 2بیت  Photocell ALR :43 خروجي آالرم فتوسل

با کنتاکتور  یمقاومت سر یرله 

Power Line 
44: KPL Resistor  19 خروجي نمراتور کدی 3بیت: Code SEG B3 

با کنتاکتور  یمقاومت سر یرله 

G.M.U Out 2 
45: KGM Resistor  20 خروجي نمراتور کدی 4بیت: Code SEG B4 

کنتاکتور موتور  یبرا يخروج

 کیدرولیه
46: HYD Motor Out  21 خروجي نمراتور کدی 5بیت:Code SEG B5 

ستاره به  ليتبد یبرا يخروج

 کیدرولیمثلث موتور ه
47: HYD STR > DLT  خروجي سرعتV0 22:V0 SPD Out 

درب  هيتغذ یله ر یبرا يخروج

 کیدرولیه
48: HYD D.Power  خروجي سرعتVL 23:VL SPD Out 

در  یاضطرار ریش یبرا يخروج

 کیدرولیه
49: HYD ERU Line  خروجي سرعتV1 24:V1 SPD Out 

 V2 25:V2 SPD Outخروجي سرعت   
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 Tron IIIپارامترهای ورودی برد  -4-40

 

Tron III Input Parameters 

 پارامترها توضیحات پارامترها توضیحات

 Not Used :1 غیر فعال Evacouation IN :11 حالت نجات اضطراری

 SPD Below Low :2 سرعت کمتر از دور کند درايو Over Load IN :12 اضافه بار
 External Fault :3 خطای خارجي Earthquake IN :13 سنسور زلزله

 Fire Detector :4 نشانسنسور آتش  G.M.U 14: G.M.U. Low PWتوان پايین 

 Mechanic Brake :5 سويیچ ترمز موتور Lift Off IN :15 خاموش شدن آسانسور

ورودی برق شهر در سیستم 

Green Motion 
16: Main Power On 6 مدار فیدبک کنتاکتورها: Contactor FB 

 Drive Run IN :7 فعال بودن درايو Door Lock FB :17 فیدبک قفل درب

 Master Door PH :8 فتوسل درب اصلي None Stop EVA :18 خاص برای درايو خاصخروجي 

در  Loadcellورودی سنسور 

مقصد نهايي در صورت انتخاب 

روی گزينه های  P1.25پارامتر 

 1يا  2

19:Car Not Empty  9 1فتوسل درب فرعي: SLV 1 Door PH 

 SLV 2 Door PH :10 2فتوسل درب فرعي  
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 300001Gefran  ADL ,200 ,   درایو تنظیمات -5-4

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد منو

4
 -

 D
ri
v
e
 

C
o
n
fi
g

 

552 Regulation mode SSC (Open)  |  Flux vector CL (Close) 

554 Access mode  Expert  

560 Main Voltage 200    380 : سه فاز 380  -: تکفاز V 

1
1
 -

 D
ig

it
a
l 
O

u
tp

u
ts

 

1410 Dig output 1X src   Drive Ok  

1412 Dig output 2X src  Brake cont mon  

1414 Dig output 3X src  Run cont mon  

1416 Dig output 4X src  Door open mon  

1430 
Dig output 1X 

inversion 
 On  

1
4
 -

 M
o

to
r 

D
a
ta

 

2000 Rated voltage ولتاژ موتور  V 

2002 Rated current آمپر موتور  A 

2004 Rated speed موتور RPM  rpm 

2006 Rated frequency فرکانس موتور  Hz 

2008 Ploe pairs 2  /پل موتور   

2010 Rated power فقط موتورهای گیرلس(موتور  شتاور()گآمپر/ ترك(  

5
.4

 -
 

M
e

c
h
a
n
ic

a
l 

D
a
ta

 

11006 Contract speed سرعت آسانسور   m/s 

11010 Gearbox ratio 
 .نسبت گیربکس به موتور

 1=1:1  -  2=2:1با توجه به سیستم تعلیق، 
 

5
.1

- 
S

p
e
e
d

 

11002 Travel units sel سرعت برحسب تنظیم واحد پارامترهایm/s  اي rpm  

11020 
Level speed 

(Multi speed 0) 
  Leveling 0.03 m/sسرعت 

11022 
Full speed 

(Multi speed 1) 
  m/s 1 نهاييسرعت 

11024 
V1 speed 

(Multi speed 2) 
  m/s 0.7 ت حرکت يک طبقهسرع

11026 
V3 speed 

(Multi speed 3) 

در  ،نیم طبقه دوم سرعت

 صورت داشتن  اختالف
0.4 m/s  

11028 
Low speed 

(Multi speed 4) 
  m/s 0.06 دور کندسرعت 

11030 
Rev speed 

(Multi speed 5) 
  m/s 0.25 سرعت رويزيون

11032 
V2 speed 

(Multi speed 6) 
  m/s 0.55 نیم طبقه اول سرعت

11034 
V4 speed 

(Multi speed 7) 
  V4 0.2 m/sسرعت 
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد منو
 m/s 2 1.6 1 * با توجه به سرعت آسانسور * 

5
.2

 -
 R

a
m

p
s

 

11040 Acc ini jerk   0.2 0.2 0.3 3m/s 

11042 Acceleration   0.5 0.5 0.5 2m/s 

11044 Acc end jerk   0.5 0.5 0.5 3m/s 

11046 Dec ini jerk   0.5 0.6 0.7 3m/s 

11048 Deceleration   0.5 0.7 0.8 2m/s 

11050 Dec end jerk   0.5 0.75 0.75 3m/s 

11052 Stop deceleration   0.5 0.7 0.7 2m/s 

5
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t 
S

e
q
u
e
n
c
e
s

 

11062 Cont close delay  تاخیر در گرفتنK3 400 ms 

11064 Brake open delay 
تاخیر حرکت موتور پس از گرفتن 

K3 
500 ms 

11068 Brake close delay  تاخیر قبل از رها کردنK3 800 ms 

11072 
Contactor open 

delay 
 K3 400 msتاخیر در رها کردن 

11078 Speed  threshold   0 rpm 

11080 Speed 0 delay  0  

11086 Door open speed  Limit + 0.01  

5
.7

 -
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if
t 
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u
t

 

11220 Lift enable cmd sel  Digital input E  

11222 Start fwd cmd sel  Digita input 1x  

11224 Start rev cmd sel  Digita input 2x  

11226 Multi speed S0 sel   Digita input 4x   

11228 Multi speed S1 sel   Digita input 5x   

11230 Multi speed S2 sel   Digita input 6x   

11232 Contactor fbk sel  Run cont mon  

11236 Brake fbk sel  Brake cont mon  

11238 Door open sel   One  

11240 Door feedback sel   Door open mon  

11242 
Emergency mode 

sel 
  Digit input 3x  
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 ات کارخانه :بازگشت به تنظیم

،  Drive Configدر بخش به تنظیمات پیش فرض کارخانه  درايو جهت بازگشت تنظیمات

 ( را فعال کنید.Load default) 580پارامتر 

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد منو
5
.6

 -
 L

if
t 
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m

e
rg

e
n
c
y
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11260 
Speed emergency 

mode 
  

 0.1سه فاز : 

 0.01تک فاز : 

11262 Emergency mode   Recommended 

1
5
 -

 E
n
c
o
d
e
r 

C
o
n
fi
g

 

2100 Encoder pulses تعداد پالس اينکودر 

2102 Encoder Supply رولتاژ اينکود 

2104 Encoder input config 
HTL  (Open collector) 

TTL  (Line drive) 

2110 Encoder signal check 
Check disabled  (Open collector) 

Check A-B-Z   (Line drive) 

2130 Encoder direction  جا به جاييA/B 

2132 Encoder Mode 
Sincos:4 ) برای موتورهای با انکودرSincos  و درايو

(ADL300-B 

2134 Encoder Speed Filter 
)متغیر در صورت وجود صدا در قسمت عقب موتور در لحظه استپ و 

  Default: 0.5 استارت(

2
0
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n
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o
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3200 Motor overload enable 
فعال سازی خطای اضافه 

 بار
Enable  

3202 Motor overload factor 
گرفتن  آمپر در نظر مقدار

 اضافه بار
150 % 

3204 Motor overload time 
مدت زمان در نظر گرفتن 

 اضافه بار
10 S 

2
2
 -

 A
la

rm
 

C
o
n
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4572 Motor ovld activity   Disable   

4650 UVRep attempts   1000   

 : *برای گرفتن رول بک هنگام استارت و استوپ به صورت زير عمل نمايید

 شده و گزينه های  Speed reg gainيا  16ا وارد منو ابتد

Speed reg P0 gain, Speed reg P2 gain, Speed reg I0 gain  وSpeed reg I2 gain   را زياد کرده )تا هنگامي

 تغییر دهید. 0213به  21را از مقدار  Gain profile modeکه صدای موتور شنیده نشود(، سپس گزينه 
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   002DLVGefran  تنظیمات درایو -5-2

 

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد منو

4
 -

D
ri
v
e
 

C
o
n
fi
g

 

552 Regulation mode SSC (Open)  |  Flux vector CL (Close) 

554 Access mode  Expert  

560 Main Voltage  380  

1
1
–

 D
ig

it
a
l 

O
u
tp

u
ts

 

1410 Dig output 1X src   Drive Ok  

1412 Dig output 2X src  Brake cont mon  

1414 Dig output 3X src  Run cont mon  

1416 Dig output 4X src  Door open mon  

1430 Dig output 1X inversion  On  

1
4
 -

 M
o

to
r 

D
a
ta

 

2000 Rated voltage ولتاژ موتور   V 

2002 Rated current آمپر موتور   A 

2004 Rated speed موتور RPM   rpm 

2006 Rated frequency فرکانس موتور   Hz 

2008 Ploe pairs 2  /پل موتور    

5
.4

 -
 

M
e

c
h
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n
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l 

D
a
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11006 Contract speed سرعت آسانسور   m/s 

11010 Gearbox ratio 
 .کس به موتورنسبت گیرب

 1=1:1  -  2=2:1با توجه به سیستم تعلیق، 

5
.1

 -
 S

p
e
e
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11002 Travel units sel سرعت برحسب تنظیم واحد پارامترهایm/s  يا RPM 

11020 
Level speed 

(Multi speed 0) 
  Leveling 0.03 m/sسرعت 

11022 
Full speed 

(Multi speed 1) 
  m/s 1 نهاييسرعت 

11024 
V1 speed 

(Multi speed 2) 
  m/s 0.7 ت حرکت يک طبقهسرع

11026 
V3 speed 

(Multi speed 3) 
  m/s 0.4 نیم طبقه دوم سرعت

11028 
Low speed 

(Multi speed 4) 
  m/s 0.06 دور کندسرعت 

11030 
Rev speed 

(Multi speed 5) 
  m/s 0.25 سرعت رويزيون

11032 
V2 speed 

(Multi speed 6) 
  m/s 0.55 نیم طبقه اول سرعت

11034 
V4 speed 

(Multi speed 7) 
  V4 0.2 m/sسرعت 
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد منو

 m/s 2 1.6 1 * با توجه به سرعت آسانسور * 
5
.2

 -
 R

a
m

p
s

 

11040 Acc ini jerk   0.2 0.2 0.3 3m/s 

11042 Acceleration   0.5 0.5 0.5 2m/s 

11044 Acc end jerk   0.5 0.5 0.5 3m/s 

11046 Dec ini jerk   0.5 0.6 0.7 3m/s 

11048 Deceleration   0.5 0.7 0.8 2m/s 

11050 Dec end jerk   0.5 0.75 0.75 3m/s 

11052 Stop deceleration   0.5 0.7 0.7 2m/s 

5
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11062 Cont close delay در گرفتن  تاخیرK3 400 ms 

11064 Brake open delay 
تاخیر حرکت موتور پس 

 K3از گرفتن 
500 ms 

11068 Brake close delay 
تاخیر قبل از رها کردن 

K3 
800 ms 

11072 Contactor open delay  تاخیر در رها کردنK3 400 ms 

11078 Speed  threshold   0 rpm 

11080 Speed 0 delay  0  

11086 Door open speed  Limit + 0.01  

5
.7

- 
L
if
t 
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u
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11220 Lift enable cmd sel  Digital input E  

11222 Start fwd cmd sel  Digita input 1x  

11224 Start rev cmd sel  Digita input 2x  

11226 Multi speed S0 sel   Digita input 4x   

11228 Multi speed S1 sel   Digita input 5x   

11230 Multi speed S2 sel   Digita input 6x   

11232 Contactor fbk sel  Run cont mon  

11236 Brake fbk sel  Brake cont mon  

11238 Door open sel   One  

11240 Door feedback sel   Door open mon  

11242 Emergency mode sel   Digit input 3x  
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد منو

5
.6

 -
 L

if
t 

E
m

e
rg

e
n
c
y
 M

o
d
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11260 

Speed emergency 

mode 
  0.1  

11262 Emergency mode   Recommended  

1
5
 -

 E
n
c
o
d
e
r 

C
o
n
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g

 

2100 Encoder pulses تعداد پالس اينکودر 

2102 Encoder Supply ولتاژ اينکودر 

2110 Encoder signal check 
Check disabled  (Open collector)   

Check A-B-Z   (Line drive) 

2130 Encoder direction  جا به جاييA/B 

2132 Encoder mode 1: Digital FP 

2134 Encoder Speed Filter 
)متغیر در صورت وجود صدا در قسمت عقب موتور در لحظه استپ و 

 Default: 0.5 استارت(
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3200 Motor overload enable 
فعال سازی خطای اضافه 

 بار
Enable  

3202 Motor overload factor 
گرفتن  مقدار آمپر در نظر

 اضافه بار
150 % 

3204 Motor overload time 
مدت زمان در نظر گرفتن 

 اضافه بار
10 S 

2
2
 -
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la

rm
 

C
o
n
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4572 Motor ovld activity  Disable   

4650 UVRep attempts   1000   

 *برای گرفتن رول بک هنگام استارت و استوپ به صورت زير عمل نمايید: 

 شده و گزينه های  Speed reg gainيا  16ابتدا وارد منو 

Speed reg P0 gain, Speed reg P2 gain, Speed reg I0 gain  وSpeed reg I2 gain   را زياد کرده )تا هنگامي

 تغییر دهید. 0213به  21را از مقدار  Gain profile modeکه صدای موتور شنیده نشود(، سپس گزينه 

 

 بازگشت به تنظیمات کارخانه :

،  Drive Configبه تنظیمات پیش فرض کارخانه در بخش  درايو جهت بازگشت تنظیمات

 را فعال کنید.( Load default) 580پارامتر 
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 YASKAWA L1000  تنظیمات درایو -5-0

 

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

H1-03 
Terminal S3 Function 

Selection 
Rescue Operation 55 

H1-04 
Terminal S4 Function 

Selection 
Multi-Step Speed Reference 1 3 

H1-05 
Terminal S5 Function 

Selection 
Multi-Step Speed Reference 2 4 

H1-06 
Terminal S6 Function 

Selection 
Multi-Step Speed Reference 3 5 

H1-07 
Terminal S7 Function 

Selection 
 6 

H1-08 
Terminal S8 Function 

Selection 
Not used (Through Mode) F 

H2-01 
Terminals M1-M2 
Function Selection 

Brake Control 50 

H2-02 
Terminals M3-M4 

Function Selection 
Output Contactor Control 51 

H2-03 
Terminals M5-M6 

Function Selection 
Fault E 

H2-04 
Terminal P1-C1 

Function Selection 
User-set Speed Agree 1 3 

E1-01 Input Voltage Setting 380 ولتاژ ورودی V 

E2-01 Motor Rated Current آمپر موتور  A 

E2-03 Motor no-load Current  برای رفع خطایSE2 هنگام استارت مقدار اين پارامتر زياد شود 

E2-04 Number of Motor Poles تعداد پل موتور 
 4 ←گیربکس 

 طبق پالك موتور ←گیرلس 

A1-02 Control method 
3 (Gearbox-Closed Loop) 

7 (Gearless) 

b1-03 
Stopping Method 

Selection 
 

0 

Ramp to stop 

b1-08 
Up/Down Command 

Selection while in 
Programming Mode 

 فرمان گرفتن درايو

 در حالت پروگرام
1 

F1-01 Encoder 1 Resolution 1024 تعداد پالس انکودر 

F1-05 
Encoder Rotation 

Direction Selection 
 B  0 ~ 1و  Aجابجايي 

F1-11 PG Deviate Time  Default + 2.5 S 

F1-14 PGO Detect Time  Default + 3.5 S 

C1-01 Acceleration Ramp 1  2.5 S 

C1-02 Deceleration Ramp 1  2 S 

C2-01 Jerk at Accel Start 4 (Gearbox)   |   2 (Gearless) S 

C2-02 Jerk at Accel End  1 S 
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

C2-03 Jerk at Decel Start  1 S 

C2-04 Jerk at Decel End  1.2 S 

C2-05 
Jerk below Leveling 

Speed 
 1.5 S 

C5-01 
Speed Control Loop 

Proportional Gain 1 

گرفتن رول بک و همچنین کاهش 

 اين مقادير در صورت وجود لرزش

 موتور

40  

C5-03 
Speed Control Loop 

Proportional Gain 2 
40  

C5-13 
Speed Control Loop 

Proportional Gain 3 
40  

C5-19 

Speed Control Loop 

Proportional Gain Time 

During Position Lock 

40  

C6-03 Carrier Frequency 8 فرکانس حامل Hz 

o1-03 
Digital Operator Display 

Unit Selection 
 0  

o1-20 Sheave Diameter قطر فلکه  

o1-21 Roping Ratio 4:1=4   |   2:1=2   |   1:1=1 سیستم تعلیق 

o1-22 Gear Ratio نسبت گیربکس به موتور   

d1-01 Leveling Speed  سرعتLeveling 2 Hz 

d1-02 Full speed  48 نهاييسرعت Hz 

d1-03 V1 speed تسرع V1 30 Hz 

d1-04 V3 speed سرعت V3 20 Hz 

d1-05 Low  speed 3 سرعت دور کند Hz 

d1-06 Rev speed 10 سرعت رويزيون Hz 

d1-07 V2 speed سرعت V2 25 Hz 

d1-08 V4 speed سرعت V4 15 Hz 

d1-18 
Speed Reference 

Selection Mode 
 

0 

Use Multi-Speed 

references 
 

d1-25   4 Hz 

d1-26 Level SET Speed  1 Hz 

L1-01 
Motor Overload 

Protection Selection 
 1  

L1-02 
Motor Overload 

Protection Time 
 1 Min 

L4-01 
Speed agreement 

detection level 
 Low Speed + 0.5 % 

L4-02 
Speed agreement 

detection width 
 Low Speed + 0.5 % 
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 بازگشت به تنظیمات کارخانه :

 2220را  A1-03به تنظیمات پیش فرض کارخانه مقدار پارامتر  درايو جهت بازگشت تنظیمات

 کنید. Enterقرار داده و 

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

L5-01 
Number of Auto Restart 

Attempts 
   

L8-07 
Output Phase Loss 
Protection Selection 

 Loss Fault 0جهت 

Disabled 
 

S1-10 
Run Command Delay 

Time 
 0.8 S 

S6-04 
Output Current Error 

(SE3) Detection Delay 
 3000 ms 

 UPSتنظیمات 

S4-01 
Light Load Direction 

Search Selection 
 1  

S4-03 
Light Load Direction 

Search Time 
 2 S 

S4-04 
Light Load Direction 

Search Speed Refrence 
 10 % 

S4-05 
Rescue Operation 

Torque Limit 
 100 % 

S4-06 
Rescue Operation 

Power Supply Selection 
 1  

S4-07 UPS Power  توانUPS 0 ~ 100 kVA kVA 

S4-08 
UPS Operation Speed 

Limit Selection 
 1  

S4-12 
DC Bus Voltage during 

Rescue Operation 
 0  

S4-13 

Rescue Operation 

Power Supply 

Deterioration Detection 

Level 

 80 % 

S4-15   0  

A1-03 Initialize Parameters 2220 ديفالت 

 Volt (+) 

Encoder Card 

IP 

 GND (-) IG, B-, A- 

 Channel A+ A+ 

 Channel B+ B+ 
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 Close (HD5L)   Hpmontتنظیمات درایو -5-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

F01.01 Menu mode  0 : Full menu mode 

F15.00 Language selection 1 انتخاب زبان : English 

F00.00 Motor type 0 نوع موتور : Asynch    |    1 : Synch 

F00.01 Control mode 2 حالت کنترل : Close 

F00.02 Elevator rated speed 1 سرعت حرکت آسانسور m/s 

F00.04 
Traction machine 

mechanical parameters 

 يکیمکان یپارامتر ها

 يموتور کشش
 )x 41.3 قطر فلکه) / ربکسیگ مینسبت تقس

F00.05 Operating mode 2 حالت عملکرد : terminal analogue control 

F02.00 Start delay time در فرمان  ریتأخRun 
0.8 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.01 Brake open delay time در باز کردن ترمز ریتاخ 
0.6 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.02 
Retention time of start 

zero-speed 
 

0.5 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.05 Brake close delay time 
در رها کردن  ریتاخ

 K3کنتاکتور 

0.5 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.06 
Time of stop zero-

speed 
 

0.7 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.07 
Contactor close delay 

time 

در رها کردن  ریتاخ

 K1,K2کنتاکتور

0.8 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F03.00 Acceleration speed  0.2 2m/s 

F03.01 Start Acc jerk  0.15 3m/s 

F03.02 End Acc jerk  0.35 3m/s 

F03.03 Deceleration speed  0.5 2m/s 

F03.04 Start Dec jerk  0.5 m/s3 

F03.05 End Dec jerk  0.5 m/s3 

F03.08 
Battery driven Acc 

speed 

 يشيسرعت شتاب افزا

 حالت نجات
0.1 2m/s 

F03.09 
Battery driven Dec 

speed 

 يسرعت شتاب کاهش

 حالت نجات
0.5 2m/s 

F03.13 Stop Dec jerk  0.5 2m/s 

F05.00 Multi-speed 0  سرعتLeveling 0.04 m/s 
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

F05.01 Multi-speed 1 0.95 ييسرعت نها m/s 

F05.02 Multi-speed 2 V1 0.6 m/s 

F05.03 Multi-speed 3 V3 -  

F05.04 Multi-speed 4 0.04 سرعت دور کند m/s 

F05.05 Multi-speed 5 0.3 سرعت رويزيون m/s 

F05.06 Multi-speed 6 V2 - m/s 

F05.07 Multi-speed 7 V4 - m/s 

F05.08 Inspection run speed  سرعتLevel set 0.01 m/s 

F05.09 Battery driven run speed  سرعتEmergency 0.05 m/s 

F05.12 FDT1  مربوط بهSpd 7 % 

F05.14 FDT1 delay level  مربوط بهSpd 1 % 

F07.00 Motor rated power توان موتور  kW 

F07.01 Motor rated voltage ولتاژ موتور  V 

F07.02 Motor rated current موتور انيجر  A 

F07.03 Motor rated frequency فرکانس موتور  Hz 

F07.04 Motor rated Rpm  موتور rpm  rpm 

F07.05 Motor power factor   موتور Cos Φ   

F07.15 
Asynchronous motor 

torque boost 
 30 % 

F07.16 
Asynchronous motor 

torque boost 
 42  ~  50 % 

F07.17 
Asynchronous motor of 

slip compensation gain 
 120 % 

F07.18 

Asynchronous motor of 

slip compensation filter 

time 
 1.1 S 

F08.00 low speed ASR Kp 700 قدرت موتور در دور کند شيافزا  

F08.01 low speed ASR Kl 700 قدرت موتور در دور کند شيافزا  

F08.02 High speed ASR Kp تندقدرت موتور در دور  شيافزا   

F08.03 High speed ASR Kl تندقدرت موتور در دور  شيافزا   

F11.01 PG P/R 1024 نکودريتعداد پالس ا  

F11.02 PG direction setting ييجابجا A  وB 
0 : The same direction 

1 : The reverse direction 

F12.01 DI1 terminal function Enable 1  

F12.02 DI2 terminal function Up 2  
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

F12.03 DI3 terminal function Down 3  

F12.04 DI4 terminal function یورود MS1 4  

F12.05 DI5 terminal function یورود MS2 5  

F12.06 DI6 terminal function یورود MS3 6  

F12.07 DI7 terminal function یورود Emergency 8  

F12.08 DI8 terminal function یورود Level set 7  

F12.16 DO2 terminal function  مربوط بهSpd 7  

F12.17 RLY1 relay function يخروج Fault 14  

F12.18 RLY2 relay function يخروج Run 5  

F12.19 RLY3 relay function يخروج Br 6  

F16.13 
UPS running direction 

auto determine enable 
 1  

F16.17 
DC injection braking 

current 
 100 % 

F16.18 
DC injection starting 

frequency 
 0.5 Hz 

F16.19 
Frequency of brake 

release 
 0 Hz 

F17.07 Motor overload protect 100 کنترل بار % 

F18.00 Carrier frequency 12 نگیچیفرکانس سوئ kHz 

F01.02 Parameter initialization 1 ديفالت 

F01.01 Menu mode 
 درايو ظاهر شدن تمامي منوهای 

 ) بعد از ديفالت(
0 

 فقط برای گیرلس

F09.00 Current – loop KP جهت حذف رول بک 
)متغیر در صورت رول بک(  

700 

F09.01 Current – loop Kl متغیر جهت حذف رول بک 

F09.02 
Current – Loop Output 

filter time 
 S متغیر جهت حذف رول بک

F16.02 
Current Keep Time After 

Stop Cammand 
 ms 300 موتور Stopجهت حذف صدای 

F18.00 Carrier Frequency 
 فرکانس سويیچینگ 

 )جهت حذف لرزش موتور(
5 KHz 
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 بازگشت به تنظیمات کارخانه :

قرار  1را  F01.02زگشت تنظیمات درايو به تنظیمات پیش فرض کارخانه مقدار پارامتر جهت با

 کنید. Enterداده و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتوتیون

را صفر گذاشته و  F00.05پارامتر  ستيبا يابتدا م Hpmont ويبا درا ربکسیگ یدر موتورها ونیجهت اتوت

. بعد از گذاشتن پارامتر دیپالك موتور وارد کن یموتور است را از رو که مربوط به F07.05 يال F07.00 یپارامترها

F07.06 دی، کل1مقدار  یرو Enter اکتوررا فشار داده سپس هر دو کنت K1   وK2 فعال کرده   يرا به صورت دست

اکتور ها قطع عنوان کنت چیبه ه ونیعمل ت یانجام شود. )تا انتها ونیرا زده تا عمل اتوت ويپد درا يک Run دیو کل

 يظاهر م F07.07پارامتر  انيو در پا  Para auto tuningاست ، نوشتهLCD یرو ون،ینشوند.( در هنگام ت

کرده و حرکت را  میتنظ 2مقدار  یرا رو F00.05پارامتر  ونیاست. پس از اتمام اتوت دهیرس امبه اتم ونیشود. عمل ت

 .دیچک کن
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 Open (HD5L)   Hpmontتنظیمات درایو -5-5

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

F01.01 Menu mode  0 : Full menu mode 

F15.00 Language selection  1 زبانانتخاب : English 

F00.00 Motor type 0 نوع موتور : Asynch    |    1 : Synch 

F00.01 Control mode 1 حالت کنترل : Open 

F00.02 Elevator rated speed 1 سرعت حرکت آسانسور m/s 

F00.04 
Traction machine 

mechanical parameters 

موتور  يکیمکان یپارامتر ها

 يکشش

 x قطر فلکه) / ربکسیگ مینسبت تقس

41.3( 

F00.05 Operating mode 2 حالت عملکرد : terminal analogue control 

F02.00 Start delay time در فرمان  ریتأخRun 
0.8 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.01 Brake open delay time در باز کردن ترمز ریتاخ 
0.6 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.02 
Retention time of start 

zero-speed 
 

0.5 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.05 Brake close delay time 
در رها کردن کنتاکتور  ریتاخ

K3 

0.5 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.06 
Time of stop zero-

speed 
 

0.7 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F02.07 
Contactor close delay 

time 

در رها کردن  ریتاخ

 K1,K2کنتاکتور

0.8 

( در صورت رول بک ریمتغ ) 
s 

F03.00 Acceleration speed  3 2m/s 

F03.01 Start Acc jerk  0.05 3m/s 

F03.02 End Acc jerk  0.1 3m/s 

F03.03 Deceleration speed  0.5 2m/s 

F03.04 Start Dec jerk  0.5 m/s3 

F03.05 End Dec jerk  0.5 m/s3 

F03.13 Stop Dec jerk  0.5 2m/s 

F05.00 Multi-speed 0  سرعتLeveling 0 m/s 

F05.01 Multi-speed 1 0.95 سرعت نهايي m/s 

F05.03 Multi-speed 3 V1 0.65 m/s 

F05.04 Multi-speed 4  0.1 کند دورسرعت m/s 

F05.05 Multi-speed 5 0.3 سرعت رويزيون m/s 
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 واحد مقدار پیش فرض اتتوضیح پارامتر کد

F07.00 Motor rated power توان موتور  KW 

F07.01 Motor rated voltage ولتاژ موتور  V 

F07.02 Motor rated current موتور انيجر  A 

F07.03 Motor rated frequency فرکانس موتور  Hz 

F07.04 Motor rated Rpm  موتورrpm  rpm 

F07.05 Motor power factor  موتورCos Φ   

F07.15 
Asynchronous motor 

torque boost 

تقويت کننده کشتاور موتور 

 آسنکرون
30 % 

F07.16 
Torque boost end-point 

of asyn.motor 

 جبران افت گشتاور موتور

 آسنکرون
50.1 يا   42.1 % 

F07.17 
Asynchronous motor of 

slip compensation gain 
 120 % 

F07.18 

Asynchronous motor of 

slip compensation filter 

time 

 1.1 S 

F08.00 low speed ASK Kp 
قدرت موتور در دور  شيافزا

 کند
700  

F08.01 low speed ASK Kl 
قدرت موتور در دور  شيافزا

 کند
700  

F12.01 Dl1 Terminal function Enable 1  

F12.02 DI2 terminal function UP 2  

F12.03 DI3 terminal function Down 3  

F12.04 DI4 terminal function یورود MS1 4  

F12.05 DI5 terminal function یورود MS2 5  

F12.06 DI6 terminal function یورود MS3 6  

F12.16 DO2 terminal function يخروج Run 5  

F12.17 RLY1 relay function يخروج Br 6  

F16.17 
DC injection braking 

current 
 100 % 

F16.18 
DC injection starting 

frequency 
 0.5 Hz 

F16.19 
Frequency of brake 

release 
 0 Hz 

F17.07 Motor overload protect 100 کنترل بار % 

F18.00 Carrier frequency 12 یچینگئفرکانس سو kHz 
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 واحد مقدار پیش فرض  توضیحات  پارامتر کد

F01.02 Parameter initialization 1 ديفالت 

F01.01 Menu mode 
 یمنوها يظاهر شدن تمام

 (فالتي)بعد از د ويدرا
0 

 اتوتیون

را صفر گذاشته و  F00.05پارامتر  ستيبا يابتدا م Hpmont ويبا درا ربکسیگ یدر موتورها ونیجهت اتوت

. بعد از گذاشتن پارامتر دیپالك موتور وارد کن یموتور است را از روکه مربوط به  F07.05 يال F07.00 یپارامترها

F07.06 دی، کل1مقدار  یرو Enter اکتوررا فشار داده سپس هر دو کنت K1   وK2 فعال کرده   يرا به صورت دست

کتور ها قطع عنوان کنتا چیبه ه ونیعمل ت یانجام شود. )تا انتها ونیرا زده تا عمل اتوت ويپد درا يک Run دیو کل

 يظاهر م F07.07پارامتر  انيو در پا  Para auto tuningاست ، نوشتهLCD یرو ون،ینشوند.( در هنگام ت

کرده و حرکت را  میتنظ 2مقدار  یرا رو F00.05پارامتر  ونیاست. پس از اتمام اتوت دهیرس امبه اتم ونیشود. عمل ت

 .دیچک کن
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  SBT- 430تنظیمات درایو  -5-2

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

A1-02 Control method selection 2 يانتخاب مد کنترل 

B1-02 Up/Down command selection فرمان  میتنظUp/Down 1 

C1-01 Acceleration ramp 1 4 1سرعت  يشيافزا بیش S 

C1-02 Deceleration ramp 1 2 1کاهش سرعت  بیش S 

C1-03 Acceleration ramp 2 4 2سرعت  يشيافزا بیش S 

C1-04 Deceleration ramp 2 8 2کاهش سرعت  بیش S 

C1-09 Fast stop ramp 2 یکاهش فور بیش S 

C1-15 Inspection deceleration ramp 2 ونيزيويکاهش سرعت ر بیش S 

C2-01 Jerk at Accel start 5 یریجرك در شروع شتابگ  

C2-02 Jerk at Accel end 4 یریشتابگ انيجرك در پا  

C2-03 Jerk at Decel start 3 جرك در شروع ترمز  

C2-04 Jerk at Decel end 3 ترمز نايجرك در پا  

C2-05 Jerk below leveling speed 3 یرو ادهیجرك در پ  

C4-01 Torque compensation gain 1.3 جبران ساز گشتاور بيضر  

C4-02 
Torque compensation primary 

delay time 
 ms 600~400 جبران ساز گشتاور يثابت زمان

D1-01 Speed reference 1  0 1سرعت مرجع Hz 

D1-02 Speed reference 2  2سرعت مرجع (Full) 45~48 Hz 

D1-03 Speed reference 3   3سرعت مرجع (Low) 7~8 Hz 

D1-04 Speed reference 4  4سرعت مرجع (Rev) 15 Hz 

D1-05 Speed reference 5  0  5سرعت مرجع Hz 

D1-06 Speed reference 6  6سرعت مرجع (Mid) 30~35 Hz 

D1-07 Speed reference 7  0  7سرعت مرجع Hz 

D1-08 Speed reference 8  0  8سرعت مرجع Hz 

D1-18 
Speed reference selection 

mode 
  0 ها نالیکنترل ترم

E1-02 V/F mode  مدV/F 3  

E1-03 Voltage offset 0 ولتاژ آفست V 

E1-04 Maximum output frequency 50 يفرکانس خروج نهیشیب Hz 

E1-05 Maximum voltage 380 بیشینه ولتاژ V 
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

E1-06 Voltage at 16/32 max speed  167 نهیشیفرکانس ب 16/32ولتاژ در V 

E1-07 Voltage at 12/32 max speed  121 نهیشیفرکانس ب 12/32ولتاژ در V 

E1-08 Voltage at 10/32 max speed  92 نهیشیفرکانس ب 10/32ولتاژ در V 

E1-09 Voltage at 8/32 max speed  75 نهیشیفرکانس ب8/32 ولتاژ در V 

E1-10 Voltage at 6/32 max speed  52 نهیشیفرکانس ب 6/32ولتاژ در V 

E1-11 Voltage at 5/32 max speed  40 نهیشیفرکانس ب 5/32ولتاژ در V 

E1-12 Voltage at 4/32 max speed  35 نهیشیفرکانس ب 4/32ولتاژ در V 

E1-13 Voltage at 3/32 max speed  20 نهیشیفرکانس ب 3/32ولتاژ در V 

E2-01 Motor rated current 12 وتورم ينام انيجر A 

E2-02 Motor rated slip 1.5 موتور يلغزش نام Hz 

E2-03 Motor no-load current 4 موتور یبار يب انيجر A 

E2-04 Number of Motor Poles 4 موتور یتعداد قطب ها  

E2-05 Motor line to line resistance 2.5~2 مقاومت خط به خط موتور Ω 

F1-01 Encoder resolution 2048 قت انکودرد ppm 

H1-03 Terminal S3 Func on Selec on نالیانتخاب ترم S3 0 

H1-04 Terminal S4 Func on Selec on نالیانتخاب ترم S4 1 

H1-05 Terminal S5 Func on Selec on نالیانتخاب ترم S5 2 

H1-06 Terminal S6 Func on Selec on نالیانتخاب ترم S6 13 

L1-02 
Motor overload protection 

time 
 S 10 زمان مجاز اضافه بار موتور

L1-08 OL1 current level 150 اضافه بار يانيسطح جر % 

L5-01 
Number of auto reset 

attempts 

 یتعداد دفعات تالش برا

 خطا يبازنشان
0 

S1-00 Zero speed level at start 1 فرکانس آغاز در شروع Hz 

S1-01 Zero speed level at stop 0.7~0.5 فرکانس پايان Hz 

S1-02 DC injection current at start انيجر DC 80 شروع % 

S1-03 DC injection current at stop انيجر DC 80 انيپا % 

S1-04 
DC injection/position lock time 

at start 
 S 1~0.6 در شروع DC قيزمان تزر

S1-05 
DC injection/position lock time 

at stop 
 S 0.6~0.5 انيدر پا DC قيزمان تزر

S1-06 Brake release delay time 0.2 آزاد کردن ترمز يزمان ریتاخ S 

S1-07 Brake close delay time 0.5 بستن ترمز يزمان ریتاخ S 
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

S1-10 Run command delay time 0.2 فرمان حرکت ينزما ریتاخ S 

S1-11 
Output contactor open delay 

time 

باز کردن رله  يزمان ریتاخ

 کنتاکتور
0.2 S 

S1-12 
Motor Contactor Control 

During Auto-Tuning 

کنترل کنتاکتور موتور در 

 نگیونیاتوت
0 

S2-01 Motor rated speed 1380 موتور يسرعت نام rpm 

S2-02 
Slip compensation gain in 

motor mode 

جبران لغزش درحالت  بيضر

 یموتور
1  ( یریهنگام لول گ ریمتغ ) 

S2-03 
Slip compensation gain in 

regenerative mode 

جبران لغزش درحالت  بيضر

 یژنراتور
0.3  ( یریهنگام لول گ ریمتغ ) 

S2-05 Slip compensation delay time 200 جبران لغزش ریزمان تاخ ms 

S2-06 
Slip compensation time 

constant 
 ms 3000 جبران لغزش يثابت زمان

 اتوتیون

T1-01 Auto-tuning mode selection 3 کردن ونیاتوت شيانتخاب آزما  

T1-02 Motor rated power 5.5 موتور يتوان نام kw 

T1-03 Motor rated voltage 380 ولتاژ نامي موتور V 

T1-04 Motor rated current 12 موتور ينام انيجر A 

T1-05 Motor base frequency 50 موتور يفرکانس نام Hz 

T1-06 Number of Motor Poles 4 موتور یتعداد قطب ها  

T1-07 Motor base speed 1380 موتور يسرعت نام rpm 

T1-08 
Encoder resolution (pulses 

per revolution) 

در در هر انکو یتعداد پالس ها

 دور
2048 ppr 

03-02 Copy Allowed Selection پارامتر يمجوز کپ 

  Expert يدسترس 1: 

بعد از انجام  ويقفل کردن درا2: 

 ماتیتنظ

 دیفالت

A1-03 Factory reset 
لحاظ شود  3بازنشاني درايو) در صورتي که مقدار 

 تنظیمات شرکت پارکنترل روی دستگاه ست مي شود(
0 

 .دیکن شتریباشد؛ اگر در زمان استارت شوك داشت، مقدار عدد را ب يم هیشوك اول یدر زمان حرکت و برا C4-02 رامترپا *

 باشد. 0 شهیهم ستيبا يکند. در حالت نرمال م يعمل نم K3باشد، کنتاکتور  1برابر با  d1-18* اگر مقدار پارامتر 

 باشد. 2.5تا  2 نیب ديچک شود و عدد بدست آمده با ونید، حتما بعد از اتوتمقدار مقاومت موتور باش E2-05* اگر عدد پارامتر 

در صفحه  و،يپنل درا یو با زدن فلش باال ديیرا وارد نما T0-07تا  T0-02 یشده و پارامترها Atunابتدا وارد صفحه  ونی* جهت اتوت

. حال عمل دیرا فعال کن ويپنل درا یرو RUNه دکم K2و  K1 یشود سپس با فعال کردن کنتاکتورها يفعال م RUN ويپنل درا

 برد. يزمان م هیثان 5باً يشود و تقر يانجام م ونیاتوت
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  ABEGG (ZAdy4C) –ZIEHLتنظیمات درایو  -5-7

 پارامتر توضیحات بازه انتخابي مقدار پیش فرض واحد

11.2 - Advanced - level 

11.2.1 – LCD & Password menu 
- Advanced Basic | Advanced سطح دسترسي کاربر USR_LEV 

11.3 – Motor name plate menu 

- SM 

ASM 

SMxxx 

SM132 

SM160 

SM190 

SM200 

SM225 

SM225 

SM250 

SM700 

SM860 

 تعیین نوع موتور

A: ASM: Asynchronous 

motor 

 موتور آسنکرون

S: SM: Synchronous motor 

 موتور سنکرون

MOT_TYP 

rpm 

 وتوروابسته به نوع م

 n سرعت نامي موتور 10 ~ 6000

Hz 200 ~ 3 فرکانس نامي موتور f 

 p جفت قطب موتور  -

A  200~5  جريان نامي موتور I 

V 460~200 ولتاژ نامي موتور U 

 P توان نامي موتور  1~90  -

-  1~0.1  
ضريب قدرت )فقط برای موتور 

 آسنکرون(
Cos phi 

 TYP نوع اتصال موتور (Δثلث )م اي( Ƴستاره ) ستاره -

 M_MAX حداکثرگشتاور موتور  0.2~ 5  2 -

11.5 – Installation menu 

m/s 1  10~0.00   تعريف سرعت کابین V 

Calculate 
Direct 

 

Calculate 

 (Direct) 1:1 قینسبت تعل

 (Calculate) 1:2 قینسبت تعل

بودن، پارامتر ها را  2:1در صورت 

 دیکن نییتع

MOD_n 

m 0.5  1.2~0.06  قطر فلکه D 

1:2 1: x نسبت تبديل سیم بکسل is 

11.6 – Control system menu 

24: CSILVA 0 ~ 35 
با توجه به  تالیجيد یها یورود یکربندیپ

 کنترل استفاده شده و نوع ارتباط ستمیس
CONFIG 



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

123 
 

 پارامتر توضیحات بازه انتخابي مقدار پیش فرض واحد

 12: PARA2 0 ~ 45 تالیجيد یها یعملکرد ورود یکربندیپ F_I08 

 V<V_G1  تالیجيد یها خروجيعملکرد  یکربندیپ F_O4 

m/s 0.06 0.03 ~ 3.20 

، وقتي Value1ست کردن از قبل مقدار 

برای خروجي استفاده  V<V_G1پارامتر

 مي شود

V_G1 

11.7 – Monitoring menu 

CO1 Off | CO1 | CO1&CO2 
 K3ربوط به کنتاکتور فیدبک های م

CO 

Off 
Off | 1*NC | 2*NC | 3*NC   1*NO | 2*NO | 

3*NO 
Br 

11.8 – Start menu 

ON AUS (Off) | EIN (ON) Brake Damping BRK_DMP 

11.9 - Acceleration menu 

2m/s 0.4 0.25 ~ 2.00 شتاب افزايشي A_POS 

% 60 20 ~ 90 
 شيفزا)با ا يشيشتاب افزا يمنحن یابتدا

 شود.( يمقدار، حرکت نرم تر م نيا
R_POS1 

% 60 20 ~ 90 
 شي)با افزا يشيشتاب افزا يمنحن انتهای

 شود.( يمقدار، حرکت نرم تر م نيا
R_POS2 

11.10 – Travel menu 

m/s 0.04 0.01 ~ 0.20  سرعتLow V_1 

m/s 0.3 0.03 ~ 2.50 سرعت رويزيون V_2 

m/s 0.2 0.003 ~ 0.3  V_Z 

m/s 1.6 0.03 ~ 3.00 سرعت نامي V_4 

m/s 1.2 0.03 ~ 3.00  سرعتV1 برد V_5 

m/s 0.65 0.03 ~ 3.00  سرعتV2 برد V_6 

11.11 – Decelera on menu 

2m/s 0.8 0.25 ~ 2.00 شتاب کاهشي A_NEG 

% 60 20 ~ 90 
 شي)با افزا کاهشي شتاب يمنحن یابتدا

 شود.( يمقدار، حرکت نرم تر م نيا
R_NEG1 

% 60 20 ~ 90 
 شي)با افزا کاهشي شتاب يمنحن انتهای

 شود.( يمقدار، حرکت نرم تر م نيا
R_NEG2 

Off 
ON | OFF | DCP_fast | DCP_comf | 

DCP_slow |    V2toV3 
 S_ABH الگو شتاب کاهشي

11.12 – Stop menu 

S 0 0.0 ~ 10.0 
به  دنیهنگام رس 0نگهداشتن در سرعت 

 T_4 سرعت در زمان
T_4 
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11.14 – Parameter Set 2 menu 

 EVA.1*AC -  فعال سازی حالتEvacuation F_PAR2 

 تنظیمات سرعت

 سرعت کد باينری برد ترون معادل درايو

V1 001 Leveling  

V1 001 Low 

V5 101 Inspection 

V3 011 full 

V2 010 V1 

V4 100 V2 

 تنظیمات برد ترون

 توضیحات
 مقادير

 کد منا
 عنوان پارامتر گزينه انتخابي

 Normally Close 3: External Fault ProgIn 8 P7.8 خطای خارجي

 تنظیمات درايو

 پارامتر مقدار انتخابی

Para2 Paraset – para1 

Off Decceleration - SHBD 

590 Monitoring – Mask1 

Off Monitoring – p1p2 

 پل شود. BC به 43* روی درایو ترمینال 

 

 را وارد نمایید. RPMتیپ موتور و  Motor Name Plate* برای تیون موتور تنها کافیست در قسمت 
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 Monarch 320 (Close)تنظیمات درایو  -5-8

 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

Basic Parameters 

F0-00 Control mode حالت کنترل 
0: Sensor less vector control (SVC) 

1: Feedback vector control (FVC) 

قرار دهید. دقت کنید که نوع تنظیم اين  F6-25,bit4 = 1برای موتورهای گیربکس، ابتدا پارامتر  SVC*** برای راه اندازی درايو در حالت 

 تست اين دو پارامتر را به حالت اولیه بازگردانید.  قرار دهید. پس از انجام مراحل F0-00 = 0پارامتر با پارامترهای ديگر متفاوت است. حال 

F0-01 Command source selection 1 انتخاب حالت فرمان: Terminal control 

F0-02 Speed reference source 1 مرجع انتخاب سرعت: Multi-speed 

F0-06 Carrier frequency 10 ~ 8 فرکانس حامل  Hz 

Motor Parameters 

F1-00 Encoder type نوع انکودر 

 : تمام انکودرهای موتورهای گیرلس0

 ولت 5: انکودرهای موتورهای گیربکس 1

 ولت 12: انکودرهای موتورهای گیربکس 2

F1-01 Rate motor Power  توان نامي موتور  KW 

F1-02 Rated motor voltage موتور يولتاژ نام  V 

F1-03 Rated motor current موتور ينام انيجر  A 

F1-04 Rated motor frequency موتور يفرکانس نام  Hz 

F1-05 Rated motor speed موتور يسرعت نام  RPM 

F1-25 Motor type نوع موتور 
 : گیربکس0

 : گیرلس 1

Vector control Parameters 

F2-00 
Speed loop Proportional 

gain1 
 35  

F2-01 Speed loop integral time 1  0.6 S 

F2-02 Switchover frequency 1  2 Hz 

F2-03 
Speed loop proportional 

gain 2 
 30  

F2-04 Speed loop integral time 2  0.8 S 

F2-05 Switchover frequency 2  9 Hz 

Startup/Stop Control Parameters 

F3-00 Startup frequency  0.51 Hz 

F3-02 Brake release delay  0.6 S 

F3-03 Zero-speed delay  1 S 

F3-04 Startup time  1 S 
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

F3-06 Brake apply delay  0.2 S 

F3-07 Stop release delay  0.3 S 

F3-08 RUN contactor open delay  0.5 S 

F3-09 
Startup pre-torque 

selection 
 بک جهت گرفتن رول

5: No-load-cell 

compensation 
 

Input function parameters 

F4-01 DI1 function selection Forward run (FWD) 1 

F4-02 DI2 function selection Reverse run (REV) 2 

F4-03 DI3 function selection Multi-Speed terminal 1 (K1) 3 

F4-04 DI4 function selection Multi-Speed terminal 2 (K2) 4 

F4-05 DI5 function selection Multi-Speed terminal 3 (K3) 5 

F4-06 DI6 function selection LVL set 8 

F4-07 DI7 function selection IGBT Enable 7 

F4-08 DI8 function selection Emergency 9 

Output Function Parameters 

F5-01 DO1 function selection SPD 109  

F5-02 DO2 function selection Fault 4  

F5-03 
MCB relay function 

selection 
Run 5  

F5-04 
Extension board relay 

function selection 
Br 6  

Speed Parameters 

F6-01 Speed 1 Hi 19.8 Hz 

F6-02 Speed 2 Mid V1 Hz 

F6-03 Speed 3 V3  Hz 

F6-04 Speed 4 Low 0.9 Hz 

F6-05 Speed 5 Rev 5 Hz 

F6-06 Speed 6 V2  Hz 

F6-07 Speed 7  سرعتEmergency  Hz 

F6-09 Running curve of speed 1  1  

F6-10 Running curve of speed 2  2  

F6-12 Running curve of speed 4  4  

F6-13 Running curve of speed 5  1  

F6-16 Inspection speed selection  4  
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

F6-17 

Emergency evaquation 

operation mode at power 

failure 

 1: UPS  

F6-28 
Upper limit of emergency 

evaquation speed 
 5  

Auxiliary Function parameters 

F7-00 Acceleration time 1 Hi 2.5 S 

F7-01 Deceleration time 1 Hi 3 S 

F7-02 
Time proportion of running 

curve 1 start segment 
Hi 40 % 

F7-03 
Time proportion of running 

curve 1 end segment 
Hi 40 % 

F7-04 Acceleration time 2 Mid 4 S 

F7-05 Deceleration time 2 Mid 3 S 

F7-06 
Time proportion of running 

curve 2 start segment 
Mid 40 % 

F7-07 
Time proportion of running 

curve 2 end segment 
Mid 40 % 

F7-12 Acceleration time 4 Low 4 S 

F7-13 Deceleration time 4 Low 25 S 

F7-14 
Time proportion of running 

curve 4 start segment 
Low 10 % 

F7-15 
Time proportion of running 

curve 4 end segment 
Low 50 % 

Display Parameters 

F8-03 Rated elevator speed سرعت آسانسور   

PG Parameters 

FA-00 Encoder PPR  پالس انکودر  

Special Enhanced parameters 

FC-00 
Action at command 

abnormal 
 

0: Decelerate to stop 

1: Block output immediately 
 

FC-05 
Frequency detection level1 

(FDT frequency 1) 

تنظیم سرعت ورودی 

SPD 
0.6 Hz 

Special Function parameters 

Fd-05 
Position lock current 

coefficient 
 % 11 تنظیم مقادير جهت رول بک

Fd-06 
Position lock speed loop 

KP 
  0.15 تنظیم مقادير جهت رول بک

Fd-07 Position lock speed TI  0.5 بکتنظیم مقادير جهت رول  
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 واحد مقدار پیش فرض توضیحات پارامتر کد

  User parameters   

FP-00 User Password 00000 رمز - 

 ردن رمز وارد شده، مي باشد. در صورت تنظیم رمز، در نگهداری آن کوشا باشید. در صورت فراموش ک 00000* مقدار ديفالت اين پارامتر 

 هیچگونه خدماتي قابل ارائه نمي باشد.

FP-01 Parameter update ديفالت 
 : ديفالت پارامترها1

 : ديفالت خطاهای ذخیره شده2
 

 اتوتیون

فعال را به صورت مکانیکي  K3قرار دهید. حال کنتاکتور  F1-11=2قرار دهید. سپس  F0-01=0*** جهت تیون موتور گیرلس بدون بار، 

 درايو را فشار دهید. RUNو کلید  کنید

 قرار دهید. در حالت رويزيون جهت باال يا پايین را نگهداريد. F1-11 = 1قرار دهید. سپس  F0-01 = 1*** جهت تیون موتور گیرلس با بار، 

بدست  FA-03تدا انجام دهید تا مقدار جديد را بخاطر بسپاريد و مجدد مراحل تیون را از اب FA-03*** بعد از پايان عمل تیون مقدار پارامتر 

تیون به درستي انجام شده است.  باشد، عمل درجه ±5 آيد. در نهايت اين دو مقدار را با هم مقايسه کنید. در صورتي که اختالف آن ها حداکثر تا

 .قرار دهید F0-01 = 1بعد از پايان تیون 

 تور حرکت چرخشي خواهد داشت.*** در هر دو حالت تیون، با بار و بدون بار، مو

ثانیه پس از شروع تیون، عمل تیون را متوقف کنید. دو فاز از سه فاز ورودی موتور را جابجا  5*** در صورت عدم چرخش و يا چرخش نادرست تا 

 کنید. عمل تیون را مجدد تکرار کنید.

 عیب يابي مراجعه کنید.به بخش راهنمای تشخیص خطا و  (Err20 , Err19)*** در صورت نمايش خطای 
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 Monarch 380 (Open)تنظیمات درایو  -5-9

 کد پارامتر توضیحات مقدار پیش فرض واحد

N.A 0: Sensor-less flux vector 

control 
 Motor one control mode F0-01 حالت کنترل موتور

N.A 6: Multi-reference  Main frequency source X 

selection 
F0-03 

S 3  Acceleration time 1 F0-17 

S 1.5 ~ 2  Deceleration time 1 F0-18 

N.A 0 نوع موتور Motor type selection F1-00 

KW  توان موتور Motor rated power F1-01 

V  ولتاژ موتور Motor rated voltage F1-02 

A  جريان موتور Motor rated current F1-03 

Hz  ورفرکانس موت Motor rated frequency F1-04 

rpm  موتور يسرعت چرخش Motor rated rotational speed F1-05 

N.A 
3: Asynchronous motor 

static auto-tuning 
 Auto tuning selection F1-37 

% 100% - 150%  V/F slip compensation gain F3-09 

N.A 1 1: Forward Run 
Dl 1 function selection 

(Standard on-board) 
F4-00 

N.A 2  Dl 2 function selection 

(Standard on-board) 
F4-01 

N.A 12  Dl 3 function selection 

(Standard on-board) 
F4-02 

N.A 13  Dl 4 function selection 

(Standard on-board) 
F4-03 

N.A 14  Dl 5 function selection 

(Standard on-board) 
F4-04 

N.A 
 0)قبل از اتوتیون( *

 8)بعد از اتوتیون( *
 Dl 6 function selection 

 (on-board expansion card) 
F4-05 

N.A 1  FM terminal output mode F5-00 

N.A 43  Relay function (T/A-T/BT/C) F5-02 

N.A 42  Extension card relay function 

(P/A-P/B-P/C) 
F5-03 

N.A 0 0: Direct start Start mode F6-00 

% 70 ~ 100  DC injection 1 level F6-05 

S 0.5 ~ 1  DC injection 1 active set time F6-06 

N.A 3  Acceleration/Deceleration 

mode 
F6-07 

% 80  Time proportion of S-curve at 

Accel start 
F6-08 
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 کد مترپارا توضیحات مقدار پیش فرض واحد

% 20  Time proportion of S-curve at 

Accel end 
F6-09 

N.A 0  Stop mode F6-10 

S 0  DC injection 2 delay ON set 

time 
F6-12 

% 70 ~ 100  DC injection 2 level F6-13 

S 0.5  DC injection 2 active set time F6-14 

% 50  Time proportion of S-curve at 

Decel start 
F6-26 

% 50  Time proportion of S-curve at 

Decel end 
F6-27 

N.A 1 

ضريب حفاظت حرارت 

 موتور

0.1 to 10.00 

Motor thermal protection 

coefficient 
F9-01 

% 80 50 to 99 
Motor thermal protection pre-

warning coefficient 
F9-02 

% 0  Reference 0 FC-00 

% 100  Reference 1 FC-01 

% 15  Reference 2 FC-02 

% 30  Reference 3 FC-03 

% 0  Reference 4 FC-04 

% 70  Reference 5 FC-05 

% 0  Reference 6 FC-06 

% 0  Reference 7 FC-07 

01: Restore Factory Setting ديفالت Parameter initialization FP-07 
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    66بخشبخش
 

ه ه چیدمان آهنربا و راچیدمان آهنربا و را

  اندازیاندازی
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اين دفترچه برای راه اندازی تابلو  دومپس از سیم کشي تابلو فرمان و جعبه رويزيون طبق بخش 

 فرمان، مراحل زير را انجام دهید:

 Closeراه اندازی تابلو فرمان  -2-4

 

 سیم کشی انکودر -2-4-4

ودر با کارت انکودر درايو قبل از وصل کردن سیم های انکودر به تابلو فرمان از همخواني ولتاژ انک

 بل تلفني شیلددار استفاده نمائیداطمینان حاصل نمائید. در صورت کوتاه بودن سیم انکودر، از کا

برچسب نصب  طبقسیم های انکودر را  )بهتر است سیم انکودر به صورت يک تکه وصل گردد(.

  شده بر روی انکودر و يا بر اساس جداول زير به تابلو وصل نمائید.

 که بر J5V ولت مي باشد، مي بايست جامپرهای 5درصورتیکه انکودر 

 برد اصلي در باالی ترمینال سیم های انکودر قرار دارند به صورت روی

 ولت 21و درصورتیکه انکودر  به يکديگر متصل شوند.ولت(  5)  روبرو

 هیچ اتصالي بین جامپرها باشد. مي باشد، نبايد

  

 Gearbox Motors     موتور گیربکس

Lika Autonics 

Line Driver Line Driver Totem pole 

 A مشکي +A مشکي +A زرد

 B سفید - A قرمز - A آبي

 Z نارنجي +B سفید +B سبز

 VCC قهوه ای - B خاکستری - B نارنجي

 GND آبي +Z نارنجي +Z سفید
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     - Z زرد - Z خاکستری

     V 5 قهوه ای V 5 قرمز

     GND آبي GND مشکي

 Gearless Motorsموتور گیرلس  

Data Position U-V-W SIN / COS 

ERN1313 
& ENDAT 

ERN1326 TAMAGAWA 
ERN 

1185- 487-1387 

 -سبز 

 مشکي
A+ 

 -سبز 

 مشکي
A+ آبي A+ 

 -سبز 

 مشکي
A+ 

 -زرد 

 مشکي
A - 

 -زرد 

 مشکي
A - 

 -آبي 

 مشکي
A - 

 -زرد 

 مشکي
A - 

 -آبي 

 مشکي
B+ 

 -ي آب

 مشکي
B+ سبز B+ 

 -آبي 

 مشکي
B+ 

 -قرمز 

 مشکي
B - 

 -قرمز 

 مشکي
B - 

 -سبز 

 مشکي
B - 

 -قرمز 

 مشکي
B - 

 +Z قرمز +Z زرد +Z قرمز +Z قرمز

 - Z مشکي - Z مشکي
 -زرد 

 مشکي
Z - مشکي Z - 

 +C طوسي +U قهوه ای +U سبز +CK بنفش

 - U قهوه ای - CK زرد
 -قهوه ای 

 مشکي
U - صورتي C - 

 +D زرد +V طوسي +V خاکستری +DT خاکستری

 - V صورتي - DT صورتي
 -طوسي 

 مشکي
V - بنفش D - 

 -سبز 

 قهوه ای
5 V بنفش W+ سفید W+ 

 -سبز 

 قهوه ای
5 V 

 -سبز 

 سفید
GND زرد W - 

 -سفید 

 مشکي
W - 

 -سبز 

 سفید
GND 

 آبي
Sensor 

+ 

 -سبز 

 قهوه ای
5 V 5 قرمز V آبي 

Sensor 
+ 

 سفید
Sensor 

 - 

 -سبز 

 سفید
GND مشکي GND سفید 

Sensor  
- 
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 (Auto Tune) تنظیم اتوماتیک -2-4-2

 تنظیم پارامترهای درایو -2-4-0

 اين دفترچه تنظیم نمائید. 5درايو را بر اساس تنظیمات بخش 

 تنظیم پارامترهای برد تابلو -2-4-4

 چه انجام دهید.اين دفتر 1تنظیمات برد تابلو را بر اساس تنظیمات بخش 

 

را دقیقا بر  P5دقت نمائید تنظیمات مربوط به موتور و انکودر در منوی  توجه : 

 اساس پارامترهای موتور انجام دهید.

 

حذف  (DS)و توقف اجباری پايین  (US)، سوئیچ های توقف اجباری باال 3در تابلو های ترون 

 نمي باشد. 411و  404شده است و ديگر نیازی به سیم کشي ترمینال های 

 مي بايست پارامترهايي را در برد ترون تنظیم کنید: DSو  USبا حذف سوئیچ های 

مي بايست تعداد تیغه های آهنربايي که ما بین  P5.8 : FLAG DLS TO DSدر پارامتر 

و تیغه آهنربای پايین ترين توقف قرار مي گیرند تنظیم  DLSسوئیچ دورانداز اجباری پايین 

 گردد. 

 ثال، با توجه به شکل صفحه بعد :م

تیغه آهنربای توقف اول و تیغه  : در اين حالت که سوئیچ دورانداز اجباری پايین ما بین 1شماره 

 ، مقدار اين پارامتر برابر صفر مي باشد.آهنربای توقف دوم قراردارد

توقف دوم و تیغه  : در اين حالت که سوئیچ دورانداز اجباری پايین ما بین تیغه آهنربای 2شماره 

 آهنربای توقف سوم قراردارد، مقدار اين پارامتر برابر يک مي باشد.

: در اين حالت که سوئیچ دورانداز اجباری پايین ما بین تیغه آهنربای توقف سوم و تیغه  3شماره 

 آهنربای توقف چهارم قراردارد، مقدار اين پارامتر برابر دو مي باشد.

      تا تیغه آهنربای باالترين توقف نیز  ULSئیچ دورانداز اجباری باال کلیه موارد فوق برای سو

 به همین صورت تنظیم گردد. P5.9 : FLAGS ULS TO USمي بايست در پارامتر 
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 STM بررسی عملکرد سنسور -2-4-5

آسانسور را با سرعت رويزيون حرکت داده و عملکرد سنسور را بررسي کنید. بدين صورت که سر 

بر روی برد خاموش شود و در  (STM)مربوطه  LEDطبقه مي بايستي سنسور قطع شده و  هر

 مربوطه روشن باشد. LEDبین طبقات سنسور وصل و 
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 بررسی عملکرد مدار سری ایمنی -2-4-2

آسانسور را حرکت دهید، با قطع هر يک از مدار های زير در صورت عمکرد صحیح آن، مي بايست 

 قف شود:آسانسور متو

 کلید استپ قارچي پنل تابلو فرمان  

 گاورنر باال  

 قفل و کنتاکت دوشاخه درب  

 سری ايمني کابین )کلید استپ قارچي جعبه رويزيون، میکروسوئیچ پاراشوت و ...( 

 کلید استپ قارچي ته چاه 

 گاورنر ته چاه 

د. بدين صورت که با آسانسور را با سرعت رويزيون حرکت داده و عملکرد سوئیچ ها را بررسي کنی

رسیدن کابین به سوئیچ دور انداز اجباری و قطع آن، آسانسور دور انداخته و با دور کند به حرکت 

 خود ادامه مي دهد تا با رسیدن به سوئیچ توقف اجباری و قطع آن، توقف کند. 

 

 بررسی شیب های حرکتی -2-4-7

)در چند مرحله از  کردهو را زياد سرعت رويزيون درايکم کم  ،برای بررسي شیب های حرکتي

حرکت  در حالت رويزيون با هر يک از سرعت ها و آسانسور را سرعت رويزيون تا سرعت نهايي(

، آسانسور به درستي دور اجباری مي بايستي با قطع سوئیچ دور انداز ،بار حرکت در هر دهید.

 به درستي توقف کند. با قطع سوئیچ توقف اجباری با دور کند حرکت کند، تاانداخته و 

 

 Learnشروع  -2-4-8

 P5.11 Learn گزينه P5 Learn Setupتابلو را در حالت نرمال قرار دهید. در منوی 

Button  در حالت راActive  قرار داده وEnter  کنید. با نمايشPress E To Learn  کلید

Enter .ند. ابتدا طبقات را شناسايي شناسايي طبقات و متراژ چاه را شروع مي ک برد را فشار دهید

و سپس با سرعت های متفاوت حرکت مي کند تا شیب های تنظیمي را بررسي کند. چنانچه 

خارج مي  Learnتمامي موارد تنظیمي صحیح باشد مقادير بدست آمده را ذخیره و از منوی 

 شود.
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 شروع حرکت در حالت نرمال -2-4-9

را بررسي کنید، در صورتیکه عملکرد در حالت نرمال با فعال کردن چند شستي عملکرد آسانسور 

، همسطح بودن کابین را با تک تک طبقات بررسي کنید. اختالف همسطحي صحیح مي باشد

سانتي متر بود با تغییر  5سانتي متر بیشتر باشد، چنانچه در طبقه ای اختالف بیشتر از  5نبايد از 

همسطح  LEVEL SETکنید تا بتوان در مد سانتي متر  5مکان آهنربا اختالف را کمتر از 

 سازی دقیق را انجام داد.

 

 LEVEL SETدر مد  (Leveling)همسطح سازی  -2-4-43

سانتي متر مي باشد، مي توانید از داخل  5در صورتیکه اختالف سطح کابین و طبقه کمتر از 

ي باالترين شست را انجام دهید. (Leveling)کابین بوسیله شستي های داخل همسطح سازی 

بر روی پنل تابلو  1-0کلیدی از نوع  طبقه را فعال کنید تا کابین در باالترين طبقه قرار بگیرد.

مي باشد. اين کلید را در حالت  LEVEL SETو  Normalقرار دارد که دارای دو حالت 

LEVEL SET  قرار دهید، در اين حالت بر روی نمراتور عالمتL  ظاهر مي شود. در زمانیکه

بر روی نمراتور مشاهده مي شود عملکرد سه شستي از پايین ترين شستي های داخل  Lعالمت 

بدين صورت مي باشد که اولین شستي برای حرکت به سمت پايین ، دومین شستي برای حرکت 

 مقدار سطح آن طبقه مي باشد.برای ذخیره کردن به سمت باال و سومین شستي 

 P,G,1,2, … ,8ت بر روی شستي های داخل به صورت به طور مثال فرض کنید شاخص طبقا

برای حرکت به سمت  Gبرای حرکت به سمت پايین، شستي  Pمي باشد. در اين حالت شستي 

 برای ذخیره کردن مقدار سطح آن طبقه مي باشد. 1باال و شستي 

بقه شاخص آن طنمراتور از نمراتور پاك شده و  Lپس از ذخیره کردن مقدار سطح طبقه عالمت 

را نشان مي دهد، در اين حالت شستي طبقه ای که مي خواهید عمل همسطح سازی در آن انجام 

شود را فشار دهید، آسانسور به مقصد طبقه مورد نظر حرکت مي کند، با رسیدن به آن طبقه بر 

عملکرد سه شستي از پائین  Lظاهر مي شود، با ظاهر شدن عالمت  Lعالمت  دوباره روی نمراتور

همانند قبل برای همسطح سازی کابین با طبقه و ذخیره مقدار آن مي ن شستي های داخل تري

 عمل همسطح سازی را برای تمامي طبقات انجام دهید. باشد.

 LEVELزمانیکه عمل همسطح سازی در تمامي طبقات انجام شد با برگرداندن کلید از حالت 

SET  بهNORMAL ر حالت نرمال قرار مي گیرد.کلیه مقادير ذخیره شده و آسانسور د 
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 طبقات (LEVEL)بررسی  -2-4-44

با فعال کردن شستي هر طبقه از داخل کابین همسطح بودن آن طبقه را بررسي کنید، چنانچه 

و آسانسور آماده استفاده  است صحیح مي باشد راه اندازی به پايان رسیدهسطح تمامي طبقات 

در درايو  Levelingور در تنظیمات برد و يا سرعت يا مقادير موتمي باشد، در غیر اينصورت 

را  9-1-6و  7-1-6صحیح نمي باشد. با اصالح اين مقادير مي بايست عملیات مربوط به موارد 

 دوباره تکرار نمائید.

 

 

 

 ,Close (STM)آهنربا در سیستم های تک سنسور  چیدمان -2-4-42

که تنها يک رديف تیغه های  است STMآهنربا چیني به صورت  Closeدر سیستم های 

 قرار مي دهید. 1-6 را متناسب با فواصل طبقات طبق شکل چهارتايي آهنربا
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 1-6شکل 
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 Openراه اندازی تابلو فرمان  -2-2

و اندازی تابل هپس از سیم کشي تابلو فرمان و جعبه رويزيون طبق بخش دوم اين دفترچه برای را

 فرمان مراحل زير را انجام دهید. 

 

 پارامترهای درایو تنظیم -2-2-4

 اين دفترچه تنظیم نمائید. 5درايو را بر اساس تنظیمات بخش 

 تنظیم پارامترهای برد تابلو -2-2-2

اين دفترچه انجام دهید. اين تنظیمات بايد برای  1تنظیمات برد تابلو را بر اساس تنظیمات بخش 

 به ترتیب زير لحاظ شود. Openتابلو 

P1.4 _ Elevator Type = Traction 
 

P1.25 _ Selector type = Flags 
 

P1.8 _ Advance Door Opening = 0                    ADO به دلیل عدم وجود سیستم 

 

P3.24 _ ADO Time = 20 ms                                   برای ايجاد تاخیر جهت توقف نرم

 

 Monitorبرد ترون در قسمت  LCDبر روی ، Flagsروی گزينه  P1.25پس از تنظیم پارامتر 

Setting >m1 به صورت زير نمايش داده مي شود که بر روی آن مقدار عدد پرچم  صفحه ای

 قابل مشاهده است.  MU,MDهای 
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 یمنیا یعملکرد مدار سر یبررس -2-2-0

 ستيبا يآن، م حیدر صورت عمکرد صح ريز یهااراز مد کيبا قطع هر  د،یرا حرکت ده آسانسور

 انسور متوقف شود:آس

 پنل تابلو فرمان  ياستپ قارچ دیکل 

 گاورنر باال  

 قفل و کنتاکت دوشاخه درب  

 پاراشوت و ...( چیکروسوئیم ون،يزيجعبه رو ياستپ قارچ دی)کل نیکاب يمنيا یسر 

 ته چاه ياستپ قارچ دیکل 

 گاورنر ته چاه 

  برای تست شالتر يا حدهای باال و پايین: به طور دقیق تر

 

 تابلو را در مد رويزيون قرار دهید. -1

 پل های کلیه مدارات ايمني را برداريد. -2

 آسانسور را با دور کند ) رويزيون( به طرف پايین ترين طبقه حرکت دهید. -3

 درب يکي از طبقات را باز کنید آسانسور بايد متوقف شود -1

انسور بايد متوقف . آسدرب را بسته و به حرکت ادامه دهید. ورودی قفل درب را قطع کنید -5

یچ ته چاه و فلکه گاورنر اطمینان حاصل ئشود. از صحت عمل کلید استپ رويزيون، میکروسو

 کنید. حرکت به طرف پايین را ادامه دهید.

و  DLS(، )میکروسوئیچ 403 بايد قطع شود )ترمینال DLSاول میکروسوئیچ دور انداز  -6

ULS  متر بر ثانیه و حدود  1انسورهای سانتي متر مانده به سر طبقه در آس 183حدود

متر بر ثانیه نصب مي  6/1سانتي متر مانده به سر طبقه در آسانسورهای با سرعت  283

 شود(.

، بايد خاموش 403مربوطه بر روی برد، LEDاطمینان حاصل کنید ) DLSاز قطع شدن  -7

 MDو  MUبا قطع هر دو سنسور  .حرکت را ادامه دهید تا لول پايین ترين توقفشود(. 

آسانسور بايد متوقف شود. زماني که آسانسور در سر طبقه متوقف شده است نبايد 

 21را به  MDو  MUدوباره وصل شود. با يک رشته سیم ترمینال های  DLSمیکروسوئیچ 

سانتي متر  15الي  13اتصال دهید. کابین را به طرف پايین حرکت دهید. پس از حدود 
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برخورد کرده و ولتاژ کلیه مدارات ايمني بايد قطع  DFپايین  کابین بايد به میکروسوئیچ حد

گردد. در صورت عملکرد صحیح حد پايین، آسانسور را خاموش کرده و کابین را با چرخاندن 

 فلکه موتور در سر طبقه قرار دهید. 

)ترمینال ورودی  ULSکابین را به طرف باال حرکت دهید. وقتي کابین به میکروسوئیچ  -8

آن بر روی برد اصلي خاموش شود. حرکت را ادامه داده تا لول  LEDبايد  رسید( 410

آسانسور بايد متوقف شود. با يک رشته  MDو  MUباالترين توقف. با قطع هر دو سنسور 

پل کنید. حرکت به سمت باال را ادامه  24را به ترمینال  MDو  MUسیم ترمینال های 

حرکت به طرف باال کابین به میکروسوئیچ حد سانتي متر  15الي  13 دهید. پس از حدود

برخورد کرده و ولتاژ سری ايمني بايد قطع گردد. در صورت عملکرد صحیح  UFباال 

میکروسوئیچ حد باال، تابلو را خاموش کرده و کابین را با چرخاندن فلکه موتور به سر طبقه 

 هدايت کنید. 

 

یم می کنید، بر روی برد در بخش تنظ Openرا در مد  Tron IIIتوجه: زمانی که برد 

LED  های انکودر، دوLED  مربوط به کانال هایA  وB  انکودر موتور، بیانگر قطع و

 هستند. به این صورت: MDو  MUسنسورهای  بودن وصل

LED CANEL AM = MU 

LED CANEL BM = MD 
 تست سیستم سلکتور داخل چاه -2-2-4

سنسورهای  LEDکابین را در پايین ترين طبقه قرار دهید. تابلو را در مد اتوماتیک قرار داده و 

MU,MD  بايد خاموش باشند. در صورت روشن بودنLED  در هرکدام از سنسورها اشکالي وجود

نوشته مي شود. اين شماره ها در  MU,MDبرد شماره پرچم های مربوط به  LCDدارد. در 

به طرف باال را بدهید. آسانسور وقتي يک مي باشند. فرمان احضار يک طبقه  1پايین ترين طبقه 

برد ترون کنترل  LCDطبقه به طرف باال حرکت کرد و متوقف شد شماره پرچم ها را بر روی 

. دقت کنید شماره پرچم ها سر طبقات بايد (03 03)باشند  3کنید. شماره پرچم ها بايد مساوی 

و...  (04 02)يا  (03 02)ودند مثال مساوی و فرد باشند. هرگاه شماره پرچم ها مساوی و فرد نب

صحیح نمي باشد. خرابي ممکن است از سنسور، آهنربا يا  MU,MDباشند، عملکرد سنسورهای 

سیم ارتباطي با تابلو باشد. عملیات باال را در تمام طبقات تکرار کنید سر طبقات شماره پرچم ها 

 بايد مساوی و فرد باشند
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 MD (Open)و  MUور چیدمان آهنربا با دو سنس -2-2-5

برای انجام راحت تر چیدمان آهنرباها در دو طرف ريل بهتر است ابتدا متناسب با متراژ لول 

را در يک طرف ريل چیده و پس  MUطبقات و همچنین سرعت آسانسور به نوبت اول آهنرباهای 

دو طرف ريل  . چیدمان همزمان آهنرباها دررا بچینید MDاز اتمام در طرف ديگر ريل آهنرباهای 

 امکان ايجاد خطا را همراه مي باشد.

رباهای آهنو  تايي مربوط به لول طبقات 1هایآهنربامشاهده مي کنید  2-6همانطور که در شکل

 .دور انداز مي باشندمشکي مربوط به  با کادرتايي 3

 

بسیار مهم  MU,MDیا سنسور  Openکه در چیدمان آهنربای : نکته ای 4 توجه

هیج جایی به غیر از سر طبقات نباید روبروی  MDو  MUن است که ایمی باشد 

هم قرار بگیرند و با هم خاموش شوند. یعنی به هیچ عنوان دور اندازها نباید روبروی 

 یکدیگر قرار گرفته باشند.

جایگاه آهنرباهای دور انداز در دو طرف ریل به فواصل آنها از آهنرباهای : 2توجه 

قرار  MUباالتر از دورانداز  MDبدین منظور که اگر دور انداز سرطبقات بستگی دارد 

 بگیرد مشکلی ایجاد نمی شود.

 د:ني چاه طبق جدول زير نصب میگردوئیچدور اندازهای پرچمي و س

 

 فاصله دور انداز )متر( سرعت )متر بر ثانیه(

4 83/4 

2/4 2 

4/4 23/2 

2/4 83/2 

2 0 
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ر طبقات و دوری از ایجاد خطاهای احتمالی در توقف : برای لول گیری دقیق س0توجه

 سر لول های مورد نظر دو پیشنهاد ارائهو اختالف پیاده روی در دو جهت کابین 

 می شود. 

مي  .دنپالستیکي ارائه مي شو قابيرتايي برای سنسور سر طبقات در اآهنرباهای چه -1

و خود روی ريل چاه  پالستیکي در آورده قابتوانید هر چهار آهنربای گرد را از 

لعکس دارای اجاگذاری کنید که اگر توقف کابین سر لول از حرکت باال به پايین و يا ب

 2-6اختالف بود، بتوانید با دست جايگاه آهنرباها را تغییر دهید. البته طبق شکل

در حد چند  Nو  Sد. ايجاد فاصله بین قطب های نترتیب قطب ها بايد رعايت شو

 .ها جلوگیری کنداز تداخل میدان آهنرباتواند میلیمتر نیز می

 

قسمت است. اگر پوشش رويي را باز کنید و به طور  3قاب پالستیکي آهنربا دارای  -2

عمود رو به روی خود قرار دهید سه قسمت فوقاني، میاني و قسمت تحتاني را مشاهده 

رار داده تنها در قسمت های فوقاني و تحتاني ق Nو  Sمي کنید. هر جفت آهنربای 

ود جدا ب از جايگاه شیار موجشده اند. دو قسمت را از قسمت میاني با شکستن قا

لعکس داشته باشد ااگر توقف کابین از باال به پايین اختالفي با حالت بکنید. با اين کار 

و پیاده روی بیشتر و حتي کمتری داشته باشد، تنها با حرکت دادن يک قسمت جدا 

 آهنربا است مي توان اختالف لول را برطرف کرد. 2شده از قاب که دارای 
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 2-6شکل 
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 راه اندازی تابلو فرمان هیدرولیک -2-0

 هستند. Openمي باشند. اين تابلو ها نیز  RELEVELتابلو های هیدرولیک دارای سیستم 

پس از سیم کشي تابلو فرمان و جعبه رويزيون طبق بخش دوم اين دفترچه برای راه اندازی تابلو 

 حل زير را انجام دهید.فرمان مرا

 تنظیم پارامترهای برد تابلو -2-0-4

مختص به اين دفترچه انجام دهید. تنظیمات  1تنظیمات برد تابلو را بر اساس تنظیمات بخش 

 لیک عبارت اند از:وهیدرتابلو 

P1.4 _ Elevator Type = Hydrolic 
 

P1.25 _ Selector type = Flags 
 

P1.8 _ Advance Door Opening = 0 

 

P3.11 _ Up Stop Delay * 

 

P3.12 _ Down Stop Delay  *  

 

P3.24 _ ADO Time = 0 
 

برای عملکرد  تعیین مي شود. (Level)محدوده لول * با مقدار دهي به اين دو پارامتر 

Advance Door Opening  .حتما بايد به اين دو پارامتر مقدار دهي کنید 
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 دار سری ایمنیبررسی عملکرد م -2-0-2

 ستيبا يآن، م حیکرد صحلدر صورت عم ريز یاز مدارها کيبا قطع هر  د،یرا حرکت ده آسانسور

 آسانسور متوقف شود:

 پنل تابلو فرمان  ياستپ قارچ دیکل 

 گاورنر باال  

 قفل و کنتاکت دوشاخه درب  

 و ...( پاراشوت چیکروسوئیم ون،يزيجعبه رو ياستپ قارچ دی)کل نیکاب يمنيا یسر 

 ته چاه ياستپ قارچ دیکل 

 گاورنر ته چاه 

 

ترون و همچنین  LCDنمایش مقدار پرچم ها روی   MUو  MDتوجه شود تست سنسور 

LED  های روی برد مانند توضیحات قسمت راه اندازی تابلوOpen .می باشد 

 

 RELEVELچیدمان آهنربا با سیستم  -2-0-0

بايد  Relevelبرای  STMو  MU،MDسنسور  3نید همانطور که مشاهده مي ک 3-6طبق شکل

قرار  MDباالتر از  MUبه طور دقیق طبق شکل چیده شوند. آهنربای سر طبقه در سنسور 

به درستي عمل کند، مقادير و  Advance door openingمیگیرد و برای اينکه سیستم 

 فواصل بايد رعايت شوند

 

برای این نوع چیدمان باید در  توجه: نکته بسیار مهمی که در عملکرد دقیق

حتما باید از آهنربای تخت و یا  MUو  MDنظر گرفته شود این است که برای آهنرباهای 

میتوان از آهنربای ( STM)سنسور  RELVLمگنت های فتوسلی استفاده کرد. اما برای 

 گرد هم استفاده کرد. 
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 3-6شکل 
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    77بخشبخش
 

  عیب یابیعیب یابی                          
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  اها و مفهوم آنهاکدها، خط -7-4

 صفحه مفهوم کد خطا

Safety Stop (419) Eo 
در هنگام حرکت آسانسور، يکي از مدارات : کلید قارچي پنل 

 ، )کنترل بار و فاز(  قطع شده استF4تابلو، فیوز 
452 

Safety Stop (419A) Eo 

رات : سوئیچ حد باال، حد در هنگام حرکت آسانسور، يکي از مدا

 سويیچ پاراشوتو  گاورنر باالادر وزنه، بافر کابین، بافر ک پائین،

 قطع شده است

452 

Safety Stop (420) Eo 

، سوئیچ چرخ سوئیچ قارچي ته چاهدر هنگام حرکت آسانسور، 

و يا دريچه فرار اضطراری چاه  ، استپ قارچي موتورگاورنر پايین

 ، قطع شده است

457 

Safety Stop (401) Eo 
انسور، کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع در هنگام حرکت آس

 شده است
457 

Safety Stop (400A) Eo 
در هنگام حرکت آسانسور، مدار سری ايمني کابین قطع شده 

 است 
458 

Safety Stop (402) Eo 458 در هنگام حرکت آسانسور، قفل درب طبقات قطع شده است 

Position Fault E1  458 انکودر صحیح نمي باشدموقعیت کابین نسبت به پالس های 

External Fault E3  ورودیFaultIn 459 برد فعال شده است 

CANbus Fault E4  - 

Mec Brake Fault E5 459 سوئیچ ترمز موتور خراب است يا ترمز موتور باز نشده است 

Travel Time Over E6 
آسانسور در زمان تعريف شده از زمان شروع حرکت متوقف 

  .نشده است
459 
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 خطا کد مفهوم صفحه

 E7 Contactor Fault عملکرد کنتاکتورها صحیح نمي باشد 423

  E8 Opening Fault مدار قفل درب در حالت نرمال قطع نشده است 423

423 
 يکي از مدارات زير قطع مي باشد:

 ، )کنترل بار و فاز(F4کلید قارچي توقف اضطراری پنل، فیوز 
dE Safety Open (419) 

424 

  يکي از مدارات زير قطع مي باشد:

گاورنر کادر وزنه، بافر کابین، بافر  ،سوئیچ حد باال، حد پائین

 سويیچ پاراشوتو يا  باال

dE 
Safety Open 

(419A) 

424 
سوئیچ فلکه گاورنر پايین، استپ قارچي  ،سويچ قارچي ته چاه

 قطع مي باشد يا دريچه فرار اضطراری چاهو موتور 
dE Safety Open (420) 

 dE Safety Open (401) کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع مي باشد 422

422 
کابین عمل  Over Load میکرو سوئیچ  –بار بیش از حد 

 کرده است
oL Over Load 

420 
سنسور حرارتي موتور فعال يا  –گرمای بیش از حد موتور 

 خراب شده است
oH Motor Over Heat 

 LE Lock Fault (400A) نشده استکامل ايمني کابین  مدار سری 420

 LE Lock Fault (402) کنتاکت قفل درب طبقه وصل نشده است 424

424 
 Full Loadمیکرو سوئیچ  –ظرفیت کابین تکمیل است 

 عمل کرده است
 Full Load 

 PH Door Ph Active (Close)تنها در مد  است عمل کردهفتوسل کابین  424

 PF 3 Phase Lose فاز های ورودیخطای  -

 oc Over Current جريان بیش از حد -

425 
فعال شده است )سنسور آتش نشان عمل کرده  FIREورودی 

 است(
FI Fire Detect 
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Learning Fault 

 صفحه مفهوم خطا

Encoder PLS FLT دارتباط انکودر با برد قطع مي باش - 

Encoder DIR FLT کانال های انکودر جا به جا مي باشند - 

Stop Flag Fault تعداد توقف تعريف شده با تعداد آهنرباهای لول يکسان نمي باشد - 

Speed Search 

Fault 
 - سرعت ها و شیب های تنظیم شده در درايو صحیح نمي باشند

Spd.Z Undefined  ورودیSpeed Below Low شده استتعريف ن - 

Spd.Z Inactive  ورودیSpeed Below Low فعال نشده است - 

 

 

 

 خطا کد مفهوم صفحه

 cF Car Phase Lose برق کابین قطع مي باشدورودی  425

 cF Door Supply Lose کابین قطع مي باشد درب برق 425

- 

 داخل کابین عمل کرده است Door Openشستي 

فتوسل دچار ايراد مي باشد و يا عمل کرده  Openو يا در مد 

 است

do Door Open Active 

 Lift Off  سیستم در حالت غیر فعال مي باشد 425
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 شرح و عیب یابی خطاها -7-2

 

Safety Stop (419)  
در صورتیکه در هنگام حرکت آسانسور يکي از مدارهای زير قطع شود، آسانسور توقف کرده و 

 را نشان مي دهد : Eoنشان دهنده عالمت 

 الف: کلید قارچي پنل تابلو

 (F4)ولت  113فیوز ب: 

 )کنترل بار و فاز( PUCپ: برد 

 عیب یابی 

 الف: کلید قارچي توقف اضطراری که بر روی پنل تابلو قرار دارد قطع مي باشد.

در صورتیکه این کلید توسط کاربری قطع شده است، پس از بررسی  : هشدار

 دالیل قطع آن، کلید را به حالت وصل بر گردانید.

را بررسي کنید، اين فیوز در برد فیوز که بر روی ترانس اصلي تابلو نصب  (F4) ولت 113ب: فیوز 

 مي باشد قرار دارد. در صورتیکه فیوز سوخته است، فیوز را تعويض و دوباره سعي کنید.

اشکاالت مربوط به کنترل بار و ")کنترل بار و فاز( عمل کرده است. به توضیحات  PUCبرد پ: 

 .مراجعه نمائید "فاز

                                                          

Safety Stop (419A)    

در صورتیکه در هنگام حرکت آسانسور يکي از مدارهای زير قطع شود، آسانسور توقف کرده و 

 را نشان مي دهد : Eoنشان دهنده عالمت 

 (UF)حد باال  (NF)الف: سوئیچ اهرمي 

 (DF)پائین حد  (NF)ب: سوئیچ اهرمي 

 (GV)گاورنر باال پ: 

  (PSW)سوئیچ پاراشوت : ت

 عیب یابی 

را بررسي کنید. در صورتیکه يکي از آنها قطع مي باشد پس از  "ت"تا  "الف" هایمدارسوئیچ 

 بررسي داليل قطع آن، سوئیچ را در حالت وصل قرار داده و عملکرد صحیح آن را بررسي کنید. 

جعبه رويزيون به يکديگر پل کنید، چنانچه مدار کامل شد،  را در PSW: ترمینال های ت



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

157 
 

( و يا سوئیچ دريچه فرار اضطراری کابین قطع يا سوئیچ آن خراب مي باشد)پاراشوت عمل کرده 

 خراب مي باشد آن را تعويض کنید. يچنانچه سوئیچمي باشد. 

 

                                                                   Safety Stop (420)  

در صورتیکه در هنگام حرکت آسانسور يکي از مدارهای زير قطع شود، آسانسور توقف کرده و 

 را نشان مي دهد : Eoنشان دهنده عالمت 

 (SWP)قارچي ته چاه الف: سوئیچ 

 (EMH) ب: سوئیچ دريچه فرار اضطراری چاه

 (SWG) گاورنر پائین فلکه سوئیچ پ:

 کنار موتورت: استپ قارچي 

 عیب یابی

، آن را در حالت وصل قرار داده و عملکرد قارچي ته چاه پس از بررسي داليل قطع سوئیچالف: 

 صحیح آن را بررسي کنید، چنانچه میکروسوئیچ خراب مي باشد آن را تعويض کنید.

اشد ب: از بسته بودن دريچه فرار اضطراری چاه اطمینان حاصل کنید. چنانچه دريچه بسته مي ب

                                         سوئیچ درب را بررسي و در صورت خرابي آن را تعويض نمائید.

                                

Safety Stop (401)    

در صورتیکه در هنگام حرکت آسانسور، کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع شود، آسانسور توقف 

 را نشان مي دهد. Eo کرده و نشان دهنده عالمت

 عیب یابی

از بسته بودن تمامي درب های طبقات اطمینان حاصل کنید. در صورتیکه تمامي درب های 

طبقات بسته مي باشند، کنتاکت دو شاخه يکي از درب ها به طور صحیح عمل نکرده است، با پل 

 يض نمائید.کردن تک تک کنتاکت ها، کنتاکت دو شاخه معیوب را پیدا کرده و آن را تعو

این مدار فقط در درب های نیمه اتوماتیک وجود دارد و در درب های :  توجه

 تمام اتوماتیک از داخل تابلو پل می باشد.
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Safety Stop (400A)   

در صورتیکه در هنگام حرکت آسانسور، يکي از مدارهای سری ايمني کابین قطع شود، آسانسور 

 را نشان مي دهد. Eoمت توقف کرده و نشان دهنده عال

 الف: کلید قارچي جعبه رويزيون 

 (CEH)و يا سوئیچ دريچه فرار اضطراری کابین  (LC)  ب: کنتاکت دو شاخه درب داخل

  )تراول کابل های سری ايمني کابین ( T8و  T7: تراول کابل های پ

 یابی عیب

 گردانید.الف: پس از بررسي داليل قطع کلید قارچي، آن را به حالت وصل بر

به هیچ عنوان قبل از بررسی دالیل قطع کلید، آن را به حالت وصل بر  : هشدار

 نگردانید. 

را در جعبه رويزيون به يکديگر پل کنید، چنانچه مدار کامل شد، درب  LCب: ترمینال های 

 يا کنتاکت دو شاخه درب کابین عملکرد صحیحي ندارد.و کابین به طور کامل بسته نشده 

را بررسي  T8و  T7های باال هنوز خطا وجود دارد، تراول کابل های انچه با کامل بودن مدار: چنپ

 و در صورت وجود قطعي آنها را تعويض کنید. 

 

Safety Stop (402)    

در صورتیکه در هنگام حرکت آسانسور، قفل درب طبقات قطع شود، آسانسور توقف کرده و نشان 

 د.را نشان مي ده Eoدهنده عالمت 

  عیب یابی

از تنظیم بودن قفل درب های طبقات اطمینان حاصل کنید. زيرا ممکن است به دلیل تنظیم 

نبودن قفل ها کمان درب بازکن در طي حرکت با دسته قفل برخورد کرده و مدار را قطع کند. 

 چناچه قفل ها تنظیم مي باشند، عملکرد قفل ها را بررسي کنید.

 

Position Fault 
را  E1که موقعیت کابین نسبت به پالس های انکودر صحیح نباشد، نشان دهنده عالمت در صورتی

 نشان داده و آسانسور حرکت نمي کند.

 .الف: ارتباط انکودر با تابلو قطع مي باشد
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 .مي باشدخراب يا  و انکودر به صورت صحیح نصب نشدهب: 

 .صحیح نمي باشد (DLS)ئین يا پاو  (ULS)پ: عملکرد سوئیچ های دور انداز اجباری باال 

 

 عیب یابی 

الف: سیم های ارتباطي انکودر تا تابلو را بررسي کنید، در صورت وجود قطعي، سیم را تعويض 

 نمائید.

ب: عملکرد انکودر را بررسي کنید. ممکن است انکودر به صورت صحیح نصب نشده )با شفت 

 و يا خراب باشد. موتور در يک راستا نباشد(

را بررسي کنید. چنانچه  (DLS)و پائین  (ULS)سوئیچ های دور انداز اجباری باال  پ: عملکرد

 سوئیچ خراب است آن را تعويض نمائید.

 

External Fault 
 برد فعال شده است. FaultInورودی 

 عیب یابی 

بررسي کنید اين ورودی توسط کدامیک از دستگاه های جانبي فعال شده است. به طور پیش 

درايو به اين ورودی وصل مي باشد. در اينصورت خطای درايو را بررسي  Faultفرض خروجي 

 کنید.

 

Mechanic Brake  
 را نشان مي دهد. E5آسانسور بعد از کمي حرکت توقف کرده و نشان دهنده عالمت 

 ترمز باز نکرده است.الف: 

 قطع يا خراب مي باشد. BSسوئیچ مکانیکي ترمز ب: 

 عیب یابی 

 24+را به  BSرا بررسي کنید، چنانچه ترمز باز مي کند با يک رشته سیم ترمینال  عملکرد ترمز

سوئیچ مکانیکي ترمز قطع يا  ،مربوطه بر روی برد روشن شد LEDاتصال دهید، در صورتیکه 

 خراب مي باشد.

Travel Time Over  
لت نشان دهنده آسانسور در زمان تعريف شده از زمان شروع حرکت متوقف نشده است، در اين حا

 را نشان داده و آسانسور متوقف مي شود. E6عالمت 
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 را چک کنید MUو  MDدر صورت مشاهده اين خطا، سنسورهای  Openدر مد توجه: 

Contactor Fault  
 را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. E7نشان دهنده عالمت 

ولت را به  21م سری شده و ولتاژ در کنتاکتورهای اصلي با ه (NC)کنتاکت های کمکي بسته 

 21برد مي رساند. در صورت عملکرد بي مورد هر کدام از کنتاکتور ها يا خرابي کمکي آنها، ولتاژ 

نمايش داده مي شود. در حالت عادی  Contactor Faultولت به برد نرسیده و بر روی برد 

LED  کنتاکتورها يا خرابي کمکي مربوطه بر روی برد روشن مي باشد و به محض کشیدن يکي از

LED .مربوطه خاموش مي شود 

 

 Opening Error 
را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت موارد زير را  E8نشان دهنده عالمت 

 بررسي کنید :

 .(402ترمینال پل بودن مدار قفل طبقات )الف: 

 .نیمه اتوماتیکن درب باز کن در درب های اباز نکردن قفل توسط کمب: 

 .پ: باز نشدن درب داخل در درب های تمام اتوماتیک

 : اين خطا در حالت رويزيون اتفاق نمي افتد. توضیح

 

Safety Open (419)  
را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت يکي از مدار  dEنشان دهنده عالمت 

 های زير قطع مي باشد :

 تابلو کلید قارچي پنل الف: 

 (F4)ولت  113فیوز ب: 

  )کنترل بار و فاز( PUCبرد پ: 

 عیب یابی

 کلید قارچي توقف اضطراری که بر روی پنل تابلو قرار دارد قطع مي باشد.الف: 

توجه : در صورتیکه این کلید توسط کاربری قطع شده است، پس از بررسی 

 دالیل قطع آن، کلید را به حالت وصل بر گردانید.
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را بررسي کنید، اين فیوز در برد فیوز که بر روی ترانس اصلي تابلو نصب  (F4)ولت  113یوز فب: 

 مي باشد قرار دارد. در صورتیکه فیوز سوخته است، فیوز را تعويض و دوباره سعي کنید.

اشکاالت مربوط به کنترل بار و ")کنترل بار و فاز( عمل کرده است. به توضیحات  PUCبرد پ: 

 عه نمائید.مراج "فاز

 

Safety Open (419A)    

را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت يکي از مدار  dEنشان دهنده عالمت 

 های زير قطع مي باشد :

 (UF)حد باال  (NF)الف: سوئیچ اهرمي 

 (DF)حد پائین  (NF)ب: سوئیچ اهرمي 

  (GV) گاورنر باالپ: 

  (PSW)سوئیچ پاراشوت : ت

 ب یابیعی

را بررسي کنید. در صورتیکه يکي از آنها قطع مي باشد پس  "پ"تا  "الف" هایسوئیچ های مدار

از بررسي داليل قطع آن، سوئیچ را در حالت وصل قرار داده و عملکرد صحیح آن را بررسي کنید. 

 چنانچه سوئیچ خراب مي باشد آن را تعويض کنید.

ون به يکديگر پل کنید، چنانچه مدار کامل شد، را در جعبه رويزي PSW: ترمینال های ت

 پاراشوت عمل کرده يا سوئیچ آن خراب مي باشد.

                                                                         

Safety Open (420)  

 يکي ازصورت نمي گیرد. در اين حالت  را نشان داده و هیچ حرکتي dEنشان دهنده عالمت 

 مدارات زير قطع مي باشد.

 (SWP)سوئیچ قارچي ته چاه الف: 

 (SWG) گاورنر پائینفلکه سوئیچ ب: 

 (EMH): سوئیچ دريچه فرار اضطراری چاه پ

 ت: استپ قارچي کنار موتور
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 عیب یابی 

پس از بررسي داليل قطع میکروسوئیچ، آن را در حالت وصل قرار داده و عملکرد صحیح آن را 

 چنانچه میکروسوئیچ خراب مي باشد آن را تعويض کنید.بررسي کنید، 

Safety Open (401)     

را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت کنتاکت دو  dEنشان دهنده عالمت 

 شاخه درب طبقات قطع مي باشد.

 عیب یابی 

امي درب های از بسته بودن تمامي درب های طبقات اطمینان حاصل کنید. در صورتیکه تم

طبقات بسته مي باشند، کنتاکت دو شاخه يکي از درب ها به طور صحیح عمل نکرده است، با پل 

کردن تک تک کنتاکت دو شاخه ها، کنتاکت دو شاخه معیوب را پیدا کرده و آن را تعويض 

 نمائید.

 

این مدار فقط در درب های نیمه اتوماتیک وجود دارد و در درب های  توجه :

 .اتوماتیک از داخل تابلو پل می باشدتمام 

   

Over Load   

را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت موارد زير را  oLنشان دهنده عالمت 

 بررسي کنید :

 کابین به دلیل بار بیش از حد فعال شده است. Over Loadالف: میکروسوئیچ 

 باشد.کابین تنظیم نمي  Over Loadب: میکروسوئیچ 

 کابین خراب مي باشد. Over Load: میکروسوئیچ پ

 ت: برد تابلو آسیب ديده است.

 اید، ترمینالاستفاده نکرده Over Load: در صورتیکه از میکروسوئیچ توجه  

 پل نمائید.یکدیگر را به  OL های

 عیب یابی 

مربوطه بر روی  LEDرا در جعبه رويزيون به يکديگر پل کنید، در صورتیکه  OLترمینال های 

برد روشن و خطا برطرف شد، موارد : الف، ب و يا پ  را بررسي کنید در غیر اينصورت برد تابلو 

 آسیب ديده است و بايد تعويض گردد.
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Over Heat  

را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت موارد زير را  oHنشان دهنده عالمت 

 بررسي کنید :

 حرارتي موتور به دلیل گرمای بیش از حد موتور فعال شده است.الف: سنسور 

 ب: سنسور حرارتي موتور خراب مي باشد.

 پ: برد تابلو آسیب ديده است.

 عیب یابی

در صورتیکه موتور خنک  الف: عملکرد فن موتور را بررسي کنید و صبر کنید تا موتور خنک شود.

 مي باشد موارد ب و پ را بررسي کنید.

برطرف شد  oHرا به هم اتصال دهید، در صورتیکه عالمت  P2و  P1ترمینال های  ب و پ:

 P2و  P1داخل موتور افزايش پیدا کرده است و بايد تعويض گردد. اگر با اتصال  PTCمقاومت 

 در برد آسیب ديده و بايد آن را تعويض نمائید. PTCبرطرف نشد مدار مربوط به  oHعالمت 

 

Lock Error (400A)     

را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت مدار سری  LEنشان دهنده عالمت 

 ايمني کابین قطع مي باشد.

 الف: کلید قارچي جعبه رويزيون 

 (CEH)و يا سوئیچ دريچه فرار اضطراری کابین  LC ب: کنتاکت دو شاخه درب داخل

  )ايمني کابین تراول کابل های سری ( T8و  T7: تراول کابل های پ

 ابی عیب ی

 الف: پس از بررسي داليل قطع کلید قارچي، آن را به حالت وصل برگردانید.

          : به هیچ عنوان قبل از بررسی دالیل قطع کلید، آن را به حالت وصل  هشدار

 بر نگردانید. 

مل شد، درب را در جعبه رويزيون به يکديگر پل کنید، چنانچه مدار کا LCب: ترمینال های 

 کابین به طور کامل بسته نشده يا کنتاکت دو شاخه درب کابین عملکرد صحیحي ندارد.

را بررسي  T8و  T7: چنانچه با کامل بودن مدارهای باال هنوز خطا وجود دارد، تراول کابل های پ

 و در صورت وجود قطعي آنها را تعويض کنید. 
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Lock Error (402)    

را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت کنتاکت  LEنشان دهنده عالمت 

 قفل درب طبقات قطع مي باشد.

 عیب یابی

مربوطه بر روی برد روشن  LEDرا به يکديگر پل کنید، در صورتیکه  402و  400Aترمینال های 

 آن را ،و خطا برطرف شد، کنتاکت قفل درب های طبقات را بررسي کنید و در صورت خرابي

 تعويض نمائید. در غیر اينصورت برد تابلو آسیب ديده است و بايد تعويض گردد.

f    

در اين حالت موارد  نشان داده شده و به احضارهای بیرون پاسخ نمي دهد. fعالمت  LCDبر روی 

 زير را بررسي کنید :

 فعال شده است. ظرفیت کاملکابین به دلیل  فول لودالف: میکروسوئیچ 

 ئیچ فول لود کابین تنظیم نمي باشد.ب: میکروسو

 کابین خراب مي باشد. فول لود: میکروسوئیچ پ

 ت: برد تابلو آسیب ديده است.

 های اید، ترمینالاستفاده نکرده فول لودتوجه : در صورتیکه از میکروسوئیچ  

FL  پل نمائید.یکدیگر را به 

 عیب یابی 

مربوطه بر روی برد  LEDر پل کنید، در صورتیکه را در جعبه رويزيون به يکديگ FLترمینال های 

روشن و خطا برطرف شد، موارد : الف، ب و يا پ  را بررسي کنید در غیر اينصورت برد تابلو آسیب 

 ديده است و بايد تعويض گردد.

 

Door Photocell    
ن را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اي PHنشان دهنده عالمت  Closeدر مد 

  حالت فتوسل کابین عمل کرده است.

  عیب یابی 

مربوطه بر روی  LEDرا در جعبه رويزيون به يکديگر پل کنید، در صورتیکه  PH1ترمینال های 

 برد روشن و خطا برطرف شد، فتوسل عملکرده است و يا خراب مي باشد.
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رار دارد و دربي که در آن در آسانسورهای دو و يا سه درب با توجه به طبقه ای که کابین در آن ق

 طبقه فعال مي باشد فتوسل آن درب را بررسي کنید.

  

Fire Detect    

رفته و  P1.10در منوی  را نشان مي دهد، کابین به طبقه تعريف شده FIنشان دهنده عالمت 

 توقف مي کند. در اين حالت ورودی آتش نشان فعال شده است.

                                                   الف: سنسور آتش نشان فعال شده است.

 ب: سنسور آتش نشان خراب مي باشد.

 پ: سیم سنسور آتش نشان قطع مي باشد.

 ت: برد تابلو فرمان مشکل دارد و بايد تعويض گردد.

 عیب یابی 

شد روشن  (Fire)مربوطه بر روی برد  LEDپل کنید، چنانچه  Fireرا به ترمینال  24ترمینال 

مربوطه روشن نشد(  LEDيکي از حالت های )الف(، )ب( يا )پ( مي باشد، در غیر اينصورت )

 حالت )ت( مي باشد.

 

Car Phase Lose   

برق ورودی را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت  cFنشان دهنده عالمت 

 کابین قطع مي باشد.

 .                                                  در تابلو قطع مي باشد CAR.F: فیوز الف

 قطع مي باشد. T10و يا  T9يکي از تراول کابل های ب: 

 

Door Supply Lose   

 درب را نشان داده و هیچ حرکتي صورت نمي گیرد. در اين حالت برق cFنشان دهنده عالمت 

فیوز را تعويض و دوباره امتحان . قطع مي باشد جعبه رويزيوندر  F4 فیوز کابین قطع مي باشد.

                                        کنید.

 

Lift OFF    

 آسانسور در حالت خارج از سرويس مي باشد. يکي از موارد زير اتفاق افتاده است : 

 الف: مدت زمان کد اعتبار به اتمام رسیده است.
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 عال شده است. غیر فعال کردن آسانسور، فجهت ب: زمان تعريف شده 

 اشکاالت مربوط به موتور -7-0

ا طخبعد از چند ثانیه  تابلو و يا درايو کند که در اين صورت کنترل بار موتور، دو فاز کار مي -4

 .خواهد داد

 قطع مي باشد.  U,V,Wالف: يکي از سیم های ارتباطي تابلو با موتور 

                                                ب: يکي از پالتین های کنتاکتورهای اصلي وصل نمي شود.    

 ها و ترمینال ها شل يا با پوسته بسته شده است. سیم های کنتاکتور پ:

 موتور اشکاالت مربوط به ترمز -7-4

کنترل در اين صورت  .وجود ندارد  -BR+ , BRدر ترمینال های   ترمز باز نمي کند، ولتاژ -4

 .خطا خواهد دادد ثانیه بعد از چن تابلو و يا درايو بار

 .                                                                      (FB) فیوز مربوط به ترمز سوخته الف:

 ب: پل ديود )يکسو کننده ولتاژ( ترمز خراب است.                                                             

 مربوط به ترمز در کنتاکتور های قدرت وصل نمي شود.                            پ: يکي از پالتین های 

 وجود دارد.  -BR+ , BRترمز باز نمي کند، ولتاژ در ترمینال های  -2

 الف: سیم های ترمز از تابلو تا موتور قطعي دارد.                                                                     

 ب: بوبین ترمز سوخته است.             

 پ: بازوهای ترمز گیر دارد.

 منطبق نیست.  ترمز خروجي تابلو با ولتاژ بوبین ت: ولتاژ

 اشکاالت مربوط به فن موتور -7-5

 در حال کار کردن است.  "فن موتور دائما -4

                             الف: مدار سیم کشي فن موتور صحیح نمي باشد.                              

 ب: ترموستات موتور در مدار فن قرار نگرفته است. 

 FAN1, FAN2 های)زمانیکه موتور گرم شده است(، ولتاژ در ترمینال کندفن موتور کار نمي -2

 وجود دارد.
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                            الف: ترموستات موتور عمل نمي کند.                                                    

 ب: مدار سیم کشي فن موتور صحیح نمي باشد.

 FAN1, FAN2هایولتاژ در ترمینال )زمانیکه موتور گرم شده است(، کندفن موتور کار نمي -0

 وجود ندارد.

 سوخته است )فن موتور يا سیم کشي فن اتصالي دارد(. (FP)الف: فیوز مربوط به فاز فن 

 

 )PTC(ط به سنسور حرارتی موتور اشکاالت مربو -7-2

 مي زند. OVER HEATيا  OHتابلو موقع راه اندازی خطای  

موتور را  (PTC)را چک کنید. سنسور حرارتي  (P1,P2)موتور  PTCالف: سیم های مربوط به 

 را پل کنید.  چک کرده در صورت خراب بودن تا زمان تعمیر موتور مي توانید آن

 

 

 رل بار و کنترل فازربوط به کنتاشکاالت م -7-7

 روشن نمي شود.  PUC (Power Unit Controller)های برد   LEDهیچ کدام از -4

 ولت سوخته است.  24فیوز  "ولت وجود ندارد و احتماال 24الف: ولتاژ 

2- LED   ،PHASE FAULT  .روشن شده است 

                                                                                  .MPالف: نبودن نول در ترمینال 

 .                                                                   R,S,Tيکي از فازها در ترمینال های  بودن ب: قطع

 .R,S,Tترمینال های  فازها در پ: هم فاز بودن دو ورودی از

0-  LED، PHASE REVERSE  .روشن شده است 

 عوض شده است. S,Tيا  R,Sجای فازها در روی ترمینال های  الف:

4-  LED، OVER LOAD .روشن شده است 

مي باشد. بعد از  کمتر از میزان آمپر موتورالف: میزان آمپر تنظیم شده در روی برد کنترل جريان 

 را فشار دهید. Resetباال بردن میزان آمپر توسط پتانسیومتر يا جامپر شستي 
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 مربوط به مگنت درب بازکناشکاالت  -7-8

 وجود ندارد.  -RC+ , RCمگنت کمان درب بازکن عمل نمي کند. ولتاژ در ترمینال های  -4

 در برد عمل نمي کند.                                                           RCالف: رله 

                                          در برد سوخته است.                                   L3ب: فیوز 

 خراب است.     RCپ: پل ديود )يکسو کننده ولتاژ( 

 از طرف برد اصلي صادر نمي شود.     RCت: فرمان برای کشیدن رله 

                                            وجود دارد.  -RC+ , RCمگنت کمان درب بازکن عمل نمي کند. ولتاژ در ترمینال های  -2

 الف: سیم کشي مگنت کمان درب بازکن صحیح نمي باشد.

 ب: مگنت کمان درب باز کن آسیب ديده است.

 اتوماتیک سه فاز )نیمه و تمام(اشکاالت مربوط به درب  -7-9

 عمل نمي کند. (DC)کنتاکتور بستن درب  -4

                                            الف: بي متال يا کنترل بار موتور سر درب عمل کرده است.           

وصل شده است  415و  414که به ترمینال های  CLSب: میکرو سوئیچ آخرين حد بستن درب 

 DC کنتاکتور بايستي دپل کنی 415را به  414قطع مي باشد که در اين صورت اگر ترمینال 

 عمل کند.      

 باشد.                                                    وصل نمي   DOپ: پالتین بسته کمکي کنتاکتور

 صادر نمي شود.  يت: فرمان بسته شدن از طرف برد اصل

 عمل نمي کند.  (DO) کنتاکتور باز کردن درب -2

 الف: بي متال يا کنترل بار موتور سر درب عمل کرده است.                                                    

وصل شده  415و  416که به ترمینال های  (OLS)ب: میکرو سوئیچ آخرين حد باز کردن درب 

 است قطع مي باشد.                                                                                     

                             وصل نمي باشد.                               DCپ: پالتین بسته کمکي کنتاکتور 

 صادر نمي شود. يت: فرمان باز کردن درب از طرف برد اصل
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 DCاشکاالت مربوط به درب نیمه اتوماتیک با موتور  -7-43

که از  COM , NCدر اين حالت سیم های  ،عمل نمي کند DC درب نیمه اتوماتیک با موتور

دو سیم را به هم وصل کنید، بايد درب اين مکانیزم درب به تابلو وصل شده است را باز کنید، 

صحیح آن  عملکرد یکهبسته شود، در صورتیکه دو سیم را قطع کنید بايد درب باز شود، در صورت

چنانچه تابلو خطا ندارد، برد تابلو و در صورت عملکرد صحیح نمي باشد مدار درب را بررسي کنید 

 آسیب ديده است.

 DCوتور اشکاالت مربوط به درب اتوماتیک با م -7-44

که از  COM , NO , NCدر اين حالت سیم های  ،عمل نمي کند DC درب اتوماتیک با موتور

ببنديد در اين صورت بايد  NCرا به  COMمکانیزم درب به تابلو وصل شده را باز کنید. سیم 

در  ،ببنديد که در اينصورت درب بايستي باز شود NOرا به  COMدرب بسته شود. سیم 

نمي باشد مدار درب را بررسي کنید و در صورت عملکرد صحیح صحیح آن  ردعملک یکهصورت

 چنانچه تابلو خطا ندارد، برد تابلو آسیب ديده است.

 اشکاالت مربوط به نمراتور -7-42

 نمراتورها بطور کلي روشن نمي شود: -4

يا به بدنه  24ولت در اثر اتصال سیم  21ولت تابلو سوخته است يا پلي سوئیچ  24الف: فیوز 

GND                                                                                          .قطع کرده است 

 ب: سیم مشترك تغذيه نمراتورها قطع مي باشد. 

ولت اتصال پیدا  24سگمنت مربوطه به سیم برخي سگمنت های نمراتور روشن نمي شود.  -2

ر سگمنت مربوطه ه سگمنت های اتصال يافته را از تابلو باز کنید اگکرده است. سیم های مربوط ب

در صورت روشن شدن سگمنت  برد خروجي سگمنت آسیب ديده است. ،روی برد روشن نشد

 مربوطه سیم کشي خارج از تابلو اشکال دارد. 

 ز کنید.برخي سگمنت های نمراتور دائم روشن است. سیم های مربوط به نمراتور را از تابلو با -0

 الف: اگر سگمنت روی برد خاموش شد، در مدار نمراتورها اتصالي وجود دارد.                

 ب: اگر سگمنت روی برد رله دائم روشن است، برد آسیب ديده است.
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 اشکاالت مربوط به احضارها -7-40

 GNDدر صورت عمل نکردن هر کدام از احضارها با يک رشته سیم احضار مورد نظر را به  -4 

 اتصال دهید.

احضار مربوطه در برد روشن و آسانسور حرکت مي کند. در اين صورت سیم کشي  LEDالف: 

 مي باشد. ن صحیحاحضار مورد نظر 

احضار مربوطه در برد روشن نمي شود. در صورتیکه از اتصال سیم به برد اطمینان  LEDب: 

 تعويض گردد.  بايد برد آسیب ديده است و  حاصل کرديد

 روشن مانده است.  "مپ جواب احضار دائماال -2

روشن کنید. در صورتیکه  "کنید، تابلو را خاموش و مجددا جدااحضار مورد نظر را از برد  سیم الف:

خاموش نشد، برد بايد  LED رگا و احضار مربوطه در برد خاموش شد اتصال در شستي وجود دارد

 تعويض شود. 

 خاموش مي شود.  ، سپسجواب احضار روشن شدهر المپ با فشار دادن کلید احضا -0

 الف: سیم ارتباطي از شستي تا تابلو قطع مي باشد.

شستي مربوطه را فعال نمائید.  تنظیمات بردب: شستي مربوطه در برنامه غیر فعال شده است با 

 مراجعه نمائید.  2-1برای اطالعات بیشتر به بخش 

 ابتاشکاالت المپ اتوماتیک و ث -7-44

 برق ندارد.  L1 , L2توماتیک داخل کابین روشن نمي شود. ترمینال المپ ا -4

 الف: تابلو در مد رويزيون مي باشد.

 در ورودی تابلو قطع مي باشد.  RLب: برق ترمینال 

 در تابلو قطع شده است.  LIGHT پ: فیوز

 قطع مي باشد. L1يا  L2ت: سیم ارتباطي 

 ث: رله مربوطه در برد عمل نمي کند. 

 قطع مي باشد. T9اول کابل ج: تر

 در جعبه رويزيون سوخته است. L1فیوز چ: 

  TIME SETTINGمنوی ورود بهبا  .دباشالمپ اتوماتیک کم يا زياد مي شدنزمان خاموش  -2

 را تنظیم کنید. CAR LIGHT TIMEگزينه  3-1در بخش 
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 برق ندارد. L2 , L3المپ ثابت داخل کابین روشن نمي شود. ترمینال  -0

 در ورودی تابلو قطع مي باشد.  RLترمینال برق الف: 

 است.  شدهدر تابلو قطع  LIGHTب: فیوز 

 قطع مي باشد.  L2 , L3پ: سیم ارتباطي 

 قطع مي باشد. T9ت: تراول کابل 

 در جعبه رويزيون سوخته است. L3ث: فیوز 

 اشکاالت متفرقه -7-45

 آسانسور قبل از بسته شدن درب داخل حرکت مي کند. -4

 لف: سیم کشي مدار ايمني مربوط به کنتاکت قفل درب بیرون و داخل صحیح نمي باشد. ا

 پل مي باشد.    کابین ايمنيب: ترمینال های سری 

 .ي کندآسانسور شستي گرفته و در طبقه مورد نظر توقف نم -2

ز را با T11ترمینال  سیم ،برای تست تابلو درست کار نمي کند. (STM)مدار سیستم سلکتور 

 LED در صورتیکهاتصال داده و قطع کنید.  STMبه  24با يک رشته سیم از ترمینال  .کنید

سیم های ارتباطي را سنسور و  . عملکرديعني تابلو و برد سالم است روی برد روشن و خاموش شد

 . بررسي کنید

 .ه خاصي رفته و ديگر حرکت نمي کندآسانسور در حالت اتوماتیک به طبق -0

، ترمینال ايداستفاده نکرده سنسور آتش نشان یکه ازدر صورت است. شده فعال FIREورودی 

FIRE  ولت پل کنید.  24را به 

  .واب نمي دهدآسانسور به شستي های بیرون ج -4

استفاده  میکرو سوئیچ مربوطه یکه ازاست. در صورت فعال شده FULL LOADالف: ورودی 

 ل کنید. ولت پ 24را به  FLترمینال  ايد،نکرده

 است. اين ورودی در حالت عادی قطع مي باشد.  فعال شدهب: ورودی کلید راننده 

 .ولت ندارد 24ولتاژ  T4ترمینال  خارج نمي شود(،مد رويزيون  )از تابلو اتوماتیک نمي شود -5

 قطع مي باشد.  T4الف: تراول 

 ولت جعبه رويزيون قطع مي باشد.  24ب: فیوز 

 جعبه رويزيون قطع يا خراب مي باشد.  اتوماتیک -رويزيون پ: کلید 
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آسانسور بعد از پاسخ دادن به آخرين احضار به طبقه خاصي رفته و در آن طبقه توقف مي  -2

کند. اين بدان معني است که آن طبقه به عنوان طبقه پارك تعريف شده است. مي توانید با ورود 

 طبقه پارك را غیر فعال کنید. Disableو انتخاب گزينه  P1.8به تنظیمات برد در منوی 

 دالیل آن و لید حرارتیقطع ک -7-42

 با کشیدن کنتاکتورها کلید حرارتي عمل مي کند.  -4

کلید حرارتي مي باشد. در اين صورت آمپر کلید  الف: آمپر موتور باالتر از آمپر تنظیم شده در

مي  آمپر کلید حرارتي مي باشد، حرارتي را تنظیم نمائید )چنانچه آمپر موتور باالتر از بیشترين

 (.نمائیدتعويض  راکلید حرارتي  بايست

( تا موتور اتصال وجود دارد. با باز کردن سیم های U,V,Wترمینال های و )ب: در خروجي تابل

 خروجي تابلو مي توان اين مورد را آزمايش کرد. 

 .گرددپ: کلید حرارتي حساس شده و  بايد تعويض 

 دالیل آن و ی تابلوفیوزهاقطع  -7-47

 F0فیوز  -7-47-4

 در صورت قطع : .اين فیوز در مسیر سه فاز ورودی تابلو مي باشد

 . تعويض گرددبايد  F0 مي باشد. در اين صورت فیوز  F0الف: آمپر موتور باالتر از آمپر فیوز

 ( تا موتور اتصال وجود دارد. با باز کردن سیم هایU,V,Wترمینال های ب: در خروجي تابلو )

 خروجي تابلو مي توان اين مورد را آزمايش کرد.    

 .گرددپ: فیوز حساس شده و  بايد تعويض 

 CAR.Fیا  LIGHTفیوز  -7-47-2

  در صورت قطع : .قرار دارد وارد شده است RLکه به ترمینال  یفیوز در مسیر فازاين 

                   اتصال دارد.                                   T9 تراول کابل الف:

 حساس شده و بايد تعويض گردد.LIGHT پ: فیوز 
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 F2فیوز  -7-47-0

در  قرار دارد.  24Vپل ديود  ACدر مسیر تغذيه  کهآمپر مي باشد  1اين فیوز الکترونیکي و 

 صورت قطع :

ای هاتصال پیدا کرده است. با باز کردن کلیه خروجي GNDولت تابلو به بدنه يا  21الف: خروجي 

 ولت مي توان اين مورد را آزمايش کرد.   21

 نصب شده در داخل تابلو معیوب است.                                                    24Vب: پل ديود 

 معیوب مي باشد. ها بردپ: يکي از 

کرد را جدا کنید، در صورتیکه فیوز قطع ن هابرای عیب يابي قسمت ب و پ، اول سوکت تغذيه برد

کنید، قطع  را ولت خارج از تابلو 24کلیه اتصالت در غیر اينصورت مي باشد.  هااتصال در برد

 . نمائیدمي باشد، آن را تعويض ولت معیوب  24، پل ديود کردباز فیوز قطع  چنانچه 

 FBفیوز  -7-47-4

 آمپر مي باشد. 1و  در مدار تغذيه ترمز واقع شده اين فیوز

مي کند، يکي از سیم های ترمز را از ترمینال  قطع FB کنتاکتورها، فیوز چنانچه بعد از کشیدن

BR  باز کنید. اگر بعد از کشیدن کنتاکتورها فیوزFB يکي از احتماالت زير وجود  ،قطع نکرد

 دارد :

               الف: بوبین ترمز اتصال دارد.                                                                       

 اتصال دارند.  -BR+ , BRب: سیم های بسته شده به ترمینال های 

پل ، قطع مي کند FBفیوز  و کشیدن کنتاکتورها BRباز بودن سیم های ترمینال  در صورت

 معیوب مي باشد. BRديود 

 FP (220)فیوز  -7-47-5

کند قرار دارد. چنانچه اين  که ولتاژ فن موتور را تامین مي FAN2اين فیوز در مسیر ترمینال 

فیوز قطع مي کند، سیم های فن موتور را از تابلو جدا نمائید، فیوز را تعويض و دوباره امتحان 

 کنید در صورتیکه فیوز قطع نکرد، فن موتور و يا سیم های ارتباطي اتصالي دارند.
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  380 فیوز -7-47-2

مپر مي باشد. چنانچه در خروجي ترانس آ 1واقع شده و  ياين فیوز در مسیر تغذيه ترانس اصل

 اتصال وجود داشته باشد يا ترانس معیوب باشد اين فیوز قطع مي کند.

 دالیل آن و ی جعبه رویزیونفیوزهاقطع  -7-48

 F1فیوز  -7-48-4

 ولت جعبه رويزيون قرار دارد. در صورت قطع : 21اين فیوز در مسیر 

 21اتصال دارد. با باز کردن خروجي های  GNDولت جعبه رويزيون به بدنه و يا  21الف: خروجي 

 ولت جعبه رويزيون وجود اتصالي را آزمايش کنید.

اتصالي در اثر آسیب ديدن بردهای جعبه رويزيون مي باشد. با جدا کردن تغذيه بردها اين ب: 

 مورد را آزمايش کنید.

 F2فیوز  -7-48-2

قرار دارد. در صورت قطع با جدا کردن  (L1)اين فیوز در مسیر روشنايي اتوماتیک داخل کابین 

 وجود اتصالي در مدار روشنايي اتوماتیک را بررسي کنید.  L1سیم ترمینال 

 F3فیوز  -7-48-0

قرار دارد. در صورت  (FAN)و فن کابین  (L3)اين فیوز در مسیر روشنايي ثابت داخل کابین 

)فن  FANيي ثابت داخل کابین(، )روشنا L3قطع با جدا کردن هر يک از سیم های ترمینال های 

 )کلید فن کابین( وجود اتصالي را در هر يک از اين مدارها بررسي کنید. FKکابین( و 

 F4فیوز  -7-48-4

تغذيه درب داخل قرار دارد. در صورت قطع با جدا کردن سیم ولت  223اين فیوز در مسیر ولتاژ 

 .وجود اتصالي در اين مدار را بررسي کنید L4ترمینال 
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    88بخشبخش
 

نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی 

  کنترل مقصدکنترل مقصد  سیستمسیستم

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  

CCOONNTTRROOLL  
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دستگاه آسانسور را با هم گروه کنید و در  8میتوانید تا  (Destination)در سیستم کنترل مقصد 

هر طبقه چند پنل را به طور همزمان راه اندازی کنید که البته در اين مبحث اينطور در نظر 

 ، تنها يک پنل نصب مي شود. (Floor)بقهمیگیريم که در هر ط

 به دو صورت ارائه مي شود: پار صنعت صعود اين نوع سیستم از طرف شرکت

  (Floor Box)به همراه جعبه فلور  (Destination)کنترل مقصد -1

  (Floor Box)بدون جعبه فلور  (Destination)کنترل مقصد  -2

 د با جعبه فلور راه اندازی شود.در صورت نصب چند پنل در يک طبقه بايد کنترل مقص

 در ادامه به راه اندازی و سیم کشي هر دو مورد مي پردازيم:

 سیم کشی و گروه کردن تابلوها -8-4

برای راه اندازی سیستم کنترل مقصد نیاز است که آسانسورها به صورت گروه با هم در ارتباط قرار 

شامل باشد. برای اين منظور به يک برد دستگاه را  8دستگاه تا  2بگیرند. اين گروه میتواند از 

 نیز نیازمند مي باشیم. (Group)گروه 

فزاری مي ادار بین تابلوها، برد گروه و تنظیمات نرم کردن شامل سیم کشي با کابل شیلد گروه

 باشد.

در نظر بگیريد و دستگاه های ديگر را به ترتیب  Aيک دستگاه آسانسور را انتخاب و آن را گروه 

B,C,D,E,F,G,H فرض میکنیم گروه ما تنها شامل دو دستگاه مي باشد که  .در نظر بگیريد

 بلو اين تعاريف نیز اعمال مي شوند.است. توجه شود در تنظیمات برد اصلي تا Bو دومي  Aاولي 

 مي نامیم. Tron Aرا  Aبرد اصلي تابلوی  ،برای سهولت در توضیح

 ه روش زير به هم متصل کنید.تابلو را ب دو 75/32با يک کابل شیلددار 

متصل  Tron Aاز برد  CON3پین  1در سوکت  CLو  CHدو رشته از کابل را به ترمینال های 

 و در نظر داشته باشید که کدام رنگ سیم را به اين دو ترمینال وصل کرديد.کنید 

در سوکت  CLو  CHبرده و سر ديگر کابل را به ترمینال های  Bکابل شیلددار را به سمت تابلو 

وصل کنید. توجه شود که از طريق تفاوت رنگ رشته سیم ها  Tron Bاز برد  CON4پین  1

CH  ها به هم وCL  ها نیز به هم بسته شوند. اگر تعداد گروه ها بیشتر بود به همین ترتیب

 اتصال بر قرار کنید.

 گروه است رفته ديگر به سمت آخرين تابلو که آخرين 75/31با يک کابل شیلدار در نهايت 
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 CLو  CHآخرين دستگاه مي باشد( و دو رشته سیم را به ترمینال های  Bکه در اينجا آسانسور ) 

وصل  Tron Bاز برد  CON3در سوکت  GNDو  V+دو رشته ديگر را برای تغذيه برد گروه به و 

 مي باشد. Tron IIIدر برد  CON4و  CON3از موقعیت  نمايي 1-8شکل کنید. 

 

و بايد سر به سمت برد گروه مي رود  Tron Bدر برد  CON3متصل شده به  کابل يگرسر د

و دو رشته ديگر مربوط به تغذيه را  CLو  CHترمینال های را به  کابل شیلددار ديگر هر دو رشته

و برد گروه  Tron Bارتباط بین  . حتماکنیدبرد گروه وصل  CON1پین های  1يکي از در 

 بسته شوند.ها نیز به هم  GNDبه هم و  V(+24)+م،به ه ها CL ،ها به هم CH اينگونه باشد:

 را از تابلو تامین کرده ايد. Groupبه اين ترتیب تغذيه مورد نیاز برد 

 

J1 

 1-8شکل 

 2-8شکل 
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 1ديگر را به سوکت  75/32يک کابل شیلددار  در ادامه و پس از اتصال تابلوها به برد گروه،

را برای اتصال به پنل ها  CHو  CLکه خالي است وصل کنید تا در برد گروه  CON1پین دوم 

 مي نامیم.  Aنقطه دو سر ديگر اين کابل را   آماده کنید.

 :ی پالستیکیقرار گیری جامپرها

تعريف مي شود جامپر  Aيعني تابلويي که به عنوان گروه  Tron Aتنها بر روی برد  -1

J2  .و جامپر قرار داده مي شودJ2 های ديگر قرار داده نمي شود. روهبر روی گ 

 قرار داده نمي شود. J1بر روی برد گروه جامپر  -2

 

 Floor Boxبه همراه   Destinationسیم کشی پنل  -8-2

 

   سوئیچینگ  شامل يک عدد برد فلور درايور و يک دستگاه (Floor Box)جعبه فلور درايور 

های سريال بین پنل  آمپر مي باشد. برد فلور درايور وظیفه تخصیص ارتباط 2ولت 21

Destination که پنل مذکور در آن همچنین موقعیت طبقه ای  .را دارد و ... و تابلوهای فرمان

 (.6-8بخش  .روی برد SW1) با تنظیم ديپ سوئیچ  نصب شده است را مشخص مي کند

ن مي مربوط به آن طبقه را تامی Destinationولت، تغذيه برد فلور درايور و پنل  21سوئیچینگ 

کند. به جای سوئیچینگ جهت اطمینان بیشتر از تامین جريان پنل در صورت نور پردازی بیشتر 

ولت و آمپراژ بیشتر به همراه پل ديود و خازن  21صفحه کلید مي توان از ترانس با ولتاژ خروجي 

 ت)ريپل( نیز استفاده کرد که البته برای اين منظور نیاز به مشورت با بخش فني شرک صافي

 مي باشد. 

 

 در صفحه بعد توجه کنید. 3-8با دقت به شکل 
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 3-8شکل 
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(A 
به عنوان باالترين فلور درايور يعني باالترين طبقه محسوب مي شود. کابل شیلددار  3-8شکل 

75/32  خارج شد به عنوان نقطه که از برد گروهA  179در نظر گرفته شده بود. صفحه 

A  از ترمینال هایCL  وCH کانکتوررد گروه وارد چاه شده و طبق شکل به ب CON1  متصل

 مي شود. اين فلور درايور در باالترين طبقه و اولین ورودی ارتباط سريال مي باشد.

 

 CON1نباید نسبت به کانکتور  CON1در کانکتور  CHو  CLتوجه: سیم های 

 در برد گروه جابجا بسته شوند.

 

(B 
بسته و  CON1Aديگر را به ترمینال های کانکتور  75/32 يک کابل شیلددار 3-8طبق شکل 

 سر ديگر آن را به عنوان سريال ورودی برای فلور درايور طبقه پايین، انتقال دهید.

تا آخرين برد فلور درايور در تمامي طبقات مستقیم به برد  CON1Aو  CON1ترمینال های 

 گروه اتصال دارند.

طبقه بعد اين  در برد فلور درايور برای CON1Aه از کانکتور يعني پس از اتمام کار در هر طبق

 عمل را انجام دهید ) سیم کشي از طبقات باال به طبقات پايین(.

 

(C 
همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، در جعبه فلور عالوه بر برد فلور درايور يک دستگاه سوئیچینگ 

در  Destinationهم تغذيه پنل يا پنل های قرار گرفته شده است تا هم تغذيه برد فلور درايو و 

 کند.آن طبقه را تامین 

سوئیچینگ را با توجه به پالريته های  V–و  V+ترمینال های  75/32با يک کابل شیلددار 

در برد فلور  CON2Aدر کانکتور  GNDو  V+درست و نوشته شده بر روی آن، به ترمینال های 

پنل آسیب جدی  هم رمینال ها هم به برد فلور درايور ووصل کنید. معکوس بستن اين تدرايور 

 وارد خواهد کرد.

اصلی توجه: جهت دفع نویز در مدار داخلی سوئیچینگ، ترمینال ارت آن را به ارت 

 دار استفاده کنید.برای تغذیه فلور از کابل شیلد و وصل کنید

 وصل مي شوند. Nو  Lبه يک خط فاز و يک خط نول مي باشد که به  نیازمند تغذيه سوئیچینگ
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(D 
 CON2را به ترمینال های کانکتور  75/31 ای کابل شیلددار چهار رشته 3-8طبق شکل 

از مسیر برد به سوئیچینگ متصل است و برای تغذيه پنل  GNDو  CON2، +Vدر  متصل کنید.

 در طبقه مي باشد. Destinationيا پنل های 

رتباط سريال به پنل است. در اين کانکتور سیم های دو نیز برای اتصال ا CHو  CLترمینال های 

همخواني داشته و همسان  Destinationترمینال مورد نظر بايد با ترمینال های موجود در برد 

  بسته شوند.

وجود  CON1و  CON2پین به نام های  1بر روی برد دو کانکتور  Destinationدر پشت پنل 

 CH ,CL ,GND ,+Vترمینال به نام های  1فلور درايور دارای دارد که مانند کانکتورهای برد 

را نسبت  Dمي باشند. ترمینال های هر دو کانکتور به هم متصل مي باشند و کافیست سر نقطه 

به يکي از اين دو کانکتور در  ،از برد فلور درايور بسته شده CON2به سیم بندی که در کانکتور 

 1-8شکل وصل کنید.  Destinationبرد 

 1-8شکل 
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 اولین داشته باشید از کانکتور دوم و خالي برد Destinationاگر در طبقه ای دو دستگاه پنل 

برای اتصال و تغذيه پنل دوم و يا در صورت نیاز  را رشته ای 1، کابل شیلددار Destinationپنل 

 به همین ترتیب برای پنل سوم متصل کنید. 

 

 ،0بودن پایه شماره  OFFدر صورت  برد پنل،بر روی  S1توجه: با دیپ سوئیچ 

 4اگر در هر طبقه تنها یک پنل باشد، پایه ماره پنل در هر طبقه مشخص میشود. ش

 OFFو دو پایه دیگر  ONرا 

 ONرا  2و پنل دوم فقط پایه  ON را 4تنها پایه  ،پنل باشد، پنل اول 2اگر در طبقه ای 

 باشند و ... ON 2ه و هم پای 4در صورت حضور پنل سوم، هم پایه  کنید.

  

کابلی که برای اتصال به پنل آماده کرده اید و اگر پنل به دیوار نصب شده هشدار: 

کابلی که از دیوار خارج کرده اید زیاد نباشد. چرا که کابل باشد، توجه کنید که طول 

نقدری بلند باشد که پس از اتصال ترمینال ها به پنل و برای بستن پنل به قاب آنباید 

روی دیوار بخواهید کابل را تا کنید. کابل تا شده روی بردهای پنل میتواند باعث اختالل 

  صورت دائم و یا رندوم شود. در عملکرد و گرفتن شستی ها به
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 و دیپ سوئیچ ها: ی پالستیکیجامپرها

 قرار داده شود.  J2در تمامي طبقات، در برد فلور درايور جامپر 

تنها در اولین طبقه يعني اولین فلور) پايین ترين جعبه در چاه(  J1جامپر بر روی برد فلور درايور 

 قرار داده مي شود.

قرار داده مي  J1؛ اگر در هر طبقه تنها يک پنل باشد، جامپر  Destinationبر روی برد پنل 

تعیین شده  S1شود. اما در صورت بودن چند پنل، جامپر بر روی آخرين پنلي که با ديپ سوئیچ 

 باشند. مي قرار داده مي شود و پنل های ديگر آن طبقه بدون جامپرست ا

 

پايه روی  6ها بايد به طور دقیق با ديپ سوئیچ کشي تمامي پنل ها و فلور درايور پس از سیم

 5-8موقعیت و شماره طبقه مورد نظر را تعريف کنید طبق بخش  (SW1)بردهای فلور درايور 

 

شماره پنل در هر طبقه مشخص مي  Destinationبرد پنل  روی S1پايه  3با ديپ سوئیچ 

 کنید. ONرا بايد  1شود. معموال در هر طبقه از يک پنل استفاده مي شود که تنها پايه 

 

 S1 دیپ سوئیچاز  0پایه  Destinationتوجه: در این مدل نصب روی برد پنل 

بخش فنی شرکت  باشد. لطفا برای تنظیم بهتر دیپ سوئیچ ها با OFFحتما باید 

 مشورت کنید.
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 Floor Boxبدون  Destinationسیم کشی پنل  -8-0

بدون جعبه فلور درايور و برد فلور درايور نیز ارائه مي  (Destination)سیستم کنترل مقصد 

به صورت مستقیم و بدون واسط برد فلور درايور مي  (Group)شود. ارتباط بین پنل با برد گروه 

نقش برد فلور درايور را ايفا مي کند. هم  Destinationن نوع سیستم، برد اصلي پنل باشد. در اي

تعريف  وه و پنل های طبقات ديگر و هم وظیفهوظیفه تخصیص ارتباطات سريال بین برد گر

 عهده برد اصلي خود پنل مي باشد. موقعیت طبقه ای را که پنل در آن قرار دارد، بر

 

رد سر ديگر کابل متصل به ب 1-8که در بخش  Aنقطه یم کشي، جهت س 5-8با توجه به شکل 

 .ترين طبقه نصب نمايیددر باال يکي از کانکتورهای برد اصلي پنل گروه در نظر گرفته بوديم را به

CON2)  يا(CON1. 

  بايد همسان با ترمینال های برد گروه بسته شوند. CH – CLتوجه شود که ترمینال های 

 5-8شکل 
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 به عنوان پنل در باالترين طبقه است.  5-8ر شکل عنوان مثال دبه 

(A 
جهت ارتباط با سیستم و گروه های تعريف  CH – CLورودی ارتباط سريال با ترمینال های 

در برد گروه مي باشد. اما در طبقات پايین تر  CON1از  Aشده. در باالترين طبقه ورودی 

 طبقه باالتر است. Destinationخارج شده از پنل  Cاز خروجي   Aورودی 

 
(B 

در اين سیستم برای تغذيه پنل نیاز به يک سوئیچینگ يا ترانس مجزا مي باشد. و در هر طبقه 

 V+ولت را با پالريته های درست به ترمینال های  21عالوه بر ورودی ارتباط سريال، ولتاژ تغذيه 

, GND اط سريال و ترمینال های در برد اصلي پنل وصل نمايید. در اين برد ترمینال های ارتب

به هم اتصال دارند و مي توانید تغذيه را به هر ترمینالي  CON1 , CON2تغذيه در دو کانکتور 

 که آزاد است وصل نمايید.از تغذيه 

آمپر  2ولت و آمپراژی بیش از  21بايد ولتاژی برابر با  Destinationمنبع تغذيه برای پنل 

 داشته باشد. 

  

م است که تمامی ترمینال ها همنام بسته شوند. چرا که جابجا توجه: بسیار مه

بستن پالریته های مثب و منفی تغذیه و بسته شدن ترمینال های تغذیه به جای 

 ، آسیب جدی به برد پنل وارد خواهد کرد. (CH – CL)ترمینال های ارتباط سریال 

 

(C 
مربوط به پنل بعد در طبقه  CH – CLخروجي برای ورود به کانکتور و ترمینال های  Cنقطه 

 پايین مي باشد.



 پارصنعت صعود                    Tron IIIراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

187 
 

 جامپرهای پالستیکی و دیپ سوئیچ ها

 را فقط روی پنل اولین طبقه از پايین قرار دهید. J1جامپر پالستیکي 

بودن اين  ONدر صورت  باشد. ONبر روی برد تمامي پنل ها بايد  S1از ديپ سوئیچ  3پايه 

 کارايي ندارند. 1و  2پايه های  ست مي شود و پايه سیستم روی مد بدون فلور درايور

 

جهت تعريف طبقه ايست که پنل در آن قرار دارد و بايد پس از نصب پنل  S2پايه  6ديپ سوئیچ 

 پیاده کنید. S2کد مربوط به طبقه مورد نظر را بر روی  5-8در هر طبقه مطابق با بخش 

 

ل نصب کرد. به دلیل عدم توجه: در این سیستم در هر طبقه تنها می توان یک پن

تنظیم کنید در صورتی که در  S2استفاده از برد فلور درایور، شماره طبقات را روی 

در برد فلور درایور تنظیم می  SW1سیستم کنترل مقصد با جعبه فلور این کدها بر روی 

 شوند.
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 Groupو برد  Tron IIIتنظیم پارامترهای برد  -8-4

ل الزم است برای گروه کردن تابلوها و انتخاب مد پس از نصب و سیم کشي تمامي مراح

Destination،  تنظیماتي را در پارامترهای بردهای main  و برد Group .اعمال کنید 

ذکر خواهند شد در مورد برد های اصلي تابلو فرمان ها  تمامي تنظیماتي را که در جدولابتدا 

اعمال شود. سپس  (Group)ط به برد گروهپس از تنظیمات تابلوها، تنظیمات مربو انجام دهید و

 يک بار تمامي تابلو فرمانها را خاموش روشن کنید.

 

توجه: تمامی تابلوها باید دارای تنظیمات یکسان باشند تا به صورت 

Destination .بتوانند عمل کنند 

Main III 

 کد پارامتر گزینه انتخابی توضیحات

P1: Main Setting 

توقفات در تمامي تابلوهای گروه شده بايد يکي تنظیم دقیق تعداد 

 باشد
 Floor Number P1.1 تعداد توقفات پروژه

 Group(A,B,…) System Type P1.2 تختیص عنوان گروه به هر تابلو و رعايت ترتیب

در صورتي که تمامي آسانسورها دارای يک تعداد توقف باشند و 

 بلوها میشوند اين مقداراختالف طبقه ای بین آن ها نباشد. تمامي تا
01 * Bottom Floor P1.2.1 

 Destination Destination Hall Call mode P1.13انتخاب احضار در مد 

 Car Capacity P1.14 تعداد توفقف پروژه در تمامي تابلوهای گروه شده بايد مقداری يکسان انتخاب شود

شدن درب با گزينه های ديگر اگر در زمان باز  1به جز گزينه 

 کسي وارد کابین نشود شستي انتخابي غیر فعال مي شود.

1-Active Anyway 

2-Act By Loadcell 

3-Act By Photocell 

4-Act By PH&Load 

DSC desire call P1.25 

P2: Floor Setting 
اعمال تنظیمات احتمالي برای طبقه ای، اول شماره توقف را  جهت

 اينجا انتخاب کنید
 FL:  Select Floor P2.1 نظرطبقه مورد 

در اين شاخص مورد نظر  P2.1با توجه به توقف انتخابي در گزينه 

در  Floorگزينه تعريف میشود. توجه شود تنظیمات مربوط به 

 تمامي تابلوها بايد يکي باشند.

تنظیم شاخص مورد 

نظر در يک يا دو 

 سگمنت در دسترس

Numerator 

Code 
P2.3 

P7: Programmable Inputs 

، سنسور 4یا  2روی گزینه های  P1.25در صورت تنظیم پارامتر 

Loadcell  یکی از ورودی های قابل برنامه ریزی وصل شودبه 

19:Car not 

Empty  
ProgIn… P7 
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دارای توقف مساوی نباشند. که ممکن است تمامي آسانسورها  اين پارامتر اين است یم* هدف از تنظ

به عنوان اولین طبقه  P1باشد و برای يکي از آسانسورها   P2اولین طبقه برای آسانسوری  در چاه يعني

و برابر  به يک اندازه P1.1ها را طبق پارامتر ده باشد. بدين منظور تمامي تابلوو توقف در نظر گرفته ش

آسانسوری که در اولین  P1.2.1با تعداد توقف اصلي پروژه، مقدار دهي میکنیم. سپس در پارامتر 

و آسانسوری که اولین توقفش در طبقه ای باالتر  تنظیم کنید 01در پروژه توقف دارد را  شاخص تعريف شده

 ر مقدار را بیشتر کنید.و يا در صورت بودن توقفات خاص ديگر در آسانسورهای ديگ 02مي باشد را 

آنها  را دارا مي باشد بايد طبقاتي را که آسانسور در 01که مقداری بجز  برد تابلوييسپس در تنظیمات 

مورد نظر انتخاب کرده و  FLشويد و  P2: Floor Settingوارد منوی  کنید.توقف ندارند غیر فعال 

 تنظیمات زير را برای آن اعمال کنید

P2.7 : Hall Call = Disable 

P2.8 : Car Call = Disable 

توجه شود در صورتي که همچین استثنايي در اختالف توقفات وجود ندارد، اين مراحل را انجام ندهید و 

 طبق جدول عمل کنید.

Group 
 کد پارامتر گزینه انتخابی توضیحات

ي کنید که کدوم آسانسور در صورت وجود شستي ويلچر، تعیین م

 ل افراد ناتوان باشدحم مختص به

1:None 

2:(A) car 

. 

9:(H) car 

Wheelchair 

cabin 
P2 

 انتخاب شود 2گزينه  Destinationبرای 

 انتخاب شود 1برای دوبلکس يا تريبلکس گزينه 
1:Origin 

2:Purpos 

System 

Decision 
P3 

 Sec Floor to Floor P4 3 پیمودن مسافت بین هر دو طبقهزمان 

 Sec Stop on Floor P5 10 بین در طبقهزمان توقف کا

 Slave Number P6 8~1 تعداد دستگاه های گروه شده را حتما مشخص کنید

را جهت ست کردن تنظیمات برد گروه   P6تا  P1تنظیمات  بر روی برد گروه، CON7به سوکت  LCD Groupبا اتصال 

 P1:مقدار مي دهید و در آخر مراحل پارامتر 

 را يک بار فشار دهید Enterباشد و کلید   m1روی صفحه نمايشگر بر  -1

 را يک بار فشار دهید Enterکلید  P1: Parameter Synchronizationدر صفحه  -2

 را فشار دهید Enterسپس  With Slave: (A)اولین گروه تعريفي تابلو را انتخاب کنید:  مرحله اين در -3

 را انتخاب مي کنید.  yesشما گزينه  Enterو با فشار دادن کلید  ؟یره شوندتنظیمات ذخ آيا از شما پرسیده مي شود -1

 2در بند  P1شما به صفحه  ،بر روی نمايشگر …Savingاگر مراحل به درستي و بدون خطايي انجام شوند پس از  -5

 ارجاع داده مي شويد که به منزله ذخیره تمامي اطالعات بدون خطا مي باشد.

P1 
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 راه اندازی -8-4-4

ستاده از يپس از سیم کشي کامل بین تابلوها، برد گروه، سیم بندی سوئیچینگ ها، در صورت ا -1

و همچنین اعمال ،  Destinationفلور، سیم کشي مربوط به آن و سیم کشي پنل های  جعبه

برای راه اندازی سیستم کافیست دقیق مراحل تنظیمات پارامترهای تابلو فرمان ها و برد گروه، 

تمامي گروه   m1در صفحه  LCD Groupبر روی  که تمامي تابلوها را روشن کنید و چک کنید

به اين معنا که گروه های تعريف  نمايش داده شود. OK ها  ديد روبروی آنهايي که تنظیم کر

 شده در ارتباط با هم و برد گروه قرار دارند. 

به رنگ سبز به صورت عمودی قرار گرفته شده است که  LEDتايي  8بر روی برد گروه يک رديف 

ری ارتباط به صورت ، بايد در صورت برقرا A,B,…Hبه تعداد تابلوهای تعريف شده به صورت 

ها به  LEDعدد از اين  3تابلو را با هم گروه کرديد بايد  3چشمک زن باشند. به طور مثال اگر 

 صورت چشمک زن و بقیه خاموش باشند.

 

 LED Can okدر صورتي که از برد فلور درايور داخل چاه استفاده شده باشد بايد چک کرد  -2

ا رنگ سبز به صورت چشمک زن باشد. در تمامي طبقات بايد که روی برد فلور درايور قرار دارد ب

چک شود که در صورت حرکت موتور و توقف آن، اين چشمک زدن به صورت منظم باشد. اگر 

مشاهده شد به اين منظور است که  LED can okاختالل يا تاخیری در روشن خاموش شدن 

 تي تغذيه جعبه فلور را چک کنید.شبکه سريال دچار نويز است. سیم های ارت، ارت موتور و ح

 

تغذيه از تمامي پنل ها بايد روشن باشند و اگر پنلي خاموش بود ممکن است  ،در طبقات -3

سويیچینگ درون چاه برای آن طبقه دچار ايراد باشد يا امکان دارد پالريته تغذيه را اشتباه بسته 

 ید.پنل را جدا کن تغذيهباشید که در اين حالت به سرعت بايد 

پیشنهاد می شود جهت روشن کردن پنل ها برای اولین بار، پس از سیم کشی پنل های  

Destination   سوکت را به برد آن وصل نکنید. تا پس از راه اندازی کامل، جهت

جلوگیری از اتصاالت اشتباه و سوختن برد پنل، تک به تک سوکت هر طبقه را به پنل 

اد و روشن نشدن پنل بتوانید سریع آن را قطع وصل کنید تا در صورت مشاهده ایر

 کنید.
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 و عملکرد پنل ها را به اين صورت انجام دهید: Destinationدر نهايت تست عملکرد  -1

بر روی برد  S2و يا بر روی ديپ سوئیچ  بر روی برد فلور درايور SW1اگر بر روی ديپ سوئیچ 

به طبقه ای که در آن هستید کد مربوط به مربوط  در صورت نبود جعبه فلور Destinationپنل 

درست تنظیم کرده باشید، در صورت زدن شستي طبقه ای که در  5-8آن طبقه را طبق بخش 

 ، پیغامي به عنواننمايشگر پنل پس از نمايش شاخص آن طبقه بر روی ،آن هستید

Out Of Range  از دسترس برای شما نمايش داده میشود. اين پیغام بايد برای طبقاتي که

 نمايش داده شود. خارج کرده ايد و يا احضار خود طبقه ای که در آن هستید

به  روی نمايشگر را میزنید ترتیب نمايش P1شستي  ،هستید و روی پنل P1برای مثال در طبقه 

 صورت زير است

 

 

 

 

 به اين صورت تنظیم ديپ سوئیچ ها را چک کرده ايد.
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به منظور عملکرد صحیح سیستم انجام دهید. پس از انتخاب  انتخاب شستي طبقات ديگر را -5

طبقه ای شاخص آن نمايش داده مي شود و پس از پردازش توسط هسته مرکزی سیستم، برای 

به صورت تابلو  شما آسانسوری انتخاب مي شود و با نام گروه تعريفي که برای آن در برد

A,B,C,…H  برای مثال از طبقه  د. ، نمايش داده مي شودر نظر گرفته بوديدP1 2 به طبقه 

 

 

 

 

 

اگر شستي را انتخاب کرديد و تصوير آن شاخص نمايش داده شد اما آسانسوری انتخاب نشد و 

پس از مدتي اولین تصوير که مربوط به انتخاب مقصد است، نمايش داده شد، ايرادی در سريال 

تمامي تابلوها، يا عدم انجام مراحل  وجود دارد که مي تواند مربوط به عدم تنظیمات يکسان

سینک کردن مربوط به برد گروه، ايراد در سیم کشي سريال، عدم جايگذاری صحیح جامپرها و ... 

 باشد. 

 یا
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 نقشه کلی نصب -8-5
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 جدول تنظیم دیپ سوئیچ مربوط به طبقات -8-2
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    99بخشبخش
 

 

 

ابعاد و اندازه پوسته ابعاد و اندازه پوسته 

  تابلو فرمانتابلو فرمان
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 MRLپوسته  -9-4
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 (Close) فقط  ورد استفاده در این پوستهدرایوهای م

 

 

 درایو (KW)حداکثر رنج 

22 Gefran 

11 Hpmont 

11 Monarch 

11 SBT 

11 YASKAWA 

  (A)حداکثر رنج 

23 ZIEHL - ABEGG 
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  43پوسته سایز  -9-2

 و دوسرعته( Open)مورد استفاده برای سیستم های 
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 هدرایوهای مورد استفاده در این پوست

 

 

 

 درایو (KW)حداکثر رنج 

11 Gefran 

11 Hpmont 

11 Monarch 

11 SBT 

11 YASKAWA 

11 Xima 
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 44پوسته سایز  -9-0

 و هیدرولیک( Close)مورد استفاده برای تابلو 
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 درایوهای مورد استفاده در این پوسته

 

 

 درایو (KW)حداکثر رنج 

22 Gefran 

15 Hpmont 

15 Monarch 

15 SBT 

15 YASKAWA 

  (A)حداکثر رنج 

32 ZIEHL - ABEGG 

 مونتاژ مي شود. 9در پوسته  ZIEHL – ABEGG 40Aدرايو 


