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  م قبل از نصب و راه اندازی تابلونکات مھ
 .آند مشترک میباشد نمراتورخروجی  )١
آریان  از شرکت سرویس درخواست میباشد قبل از 7segmentجز ه ، روشی بنمراتوراگر سیستم کاری  )٢

 .اطالع داده شود فروش واحد ، حتما این نکته به mpkبرای تنظیمات برد  آسانسور
 .سوئیچ گردد 24V، شستیھا باید به گونه ای باشد که برای تحریک شدن  شستیسربندی  )٣
درب را کامال ، بتواند  CLOSEای باشد که با مدت زمان ھفت ثانیه برای فرمان  سیستم درب به گونه )٤

 .باشد 5KTدر غیر اینصورت درب باید دارای سنسور . ببندد
 .، حتما دربھا کامال عملیاتی باشند mpkقبل از درخواست از شرکت برای تنظیمات برد  )٥
به  30mmمقطعی حداقل برابر قطر این شیلد از دو طرف با . کابل قدرت موتور حتما شیلد دار باشد )٦

Earth متصل گردد. 
به   30mmمقطعی حداقل برابر  با قطر) ا تابلوترجیح(کدر شیلد دار باشد و شیلد از یک طرف کابل ان )٧

Earth متصل گردد. 
 .باشد 30cmحد اقل فاصله بین کابل انکدر و کابل قدرت موتور در طول مسیر باید برابر  )٨
شیلددار استفاده )هدو رشته به ھم تابید(  twisted pairاگر پالسھای انکدر تفاضلی میباشند از کابل  )٩

متصل  Earthبه   30mmمقطعی حداقل برابر  قطربا ) ترجیحا تابلو(از یک طرف  ھمچنین شیلد . کنید
 .گردد

 Earthبه  30mmمقطعی حداقل برابر قطر کابل مقاومت ترمز حتما شیلددار باشد و شیلد از دو طرف با  )١٠
 .متصل گردد

 .مقاومت ترمز تا حد امکان از تابلو دور باشد )١١
برای انتقال سیمھای انکدر از موتور به درایو، از ھیچ ترمینالی استفاده نشود و سیمھا مستقیما بدون  )١٢

 .قطع و وصل شدن، از موتور به درایو منتقل شوند
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ساختمان مناسب است یا خیر، میتوانید   Earthبرای سنجش آنکه . باشد Earthساختمان دارای چاه   )١٣
 :از روش زیر استفاده کنید

اگر این . درا اندازه گیری نمایی Earthبین نول و  ACتنظیم نماییدو ولتاژ  AC Voltت متر را در روی حالت ول
  .مورد نظر، قابل قبول است Earthباشد، چاه  VAC 4.5~1.5ولتاژ در رنج 

نتقال ید، یا برای اشیلددار استفاده نمای Travel، یا از کابل رویزیونبرای انتقال کابل سریال به جعبه  )١٤
دقت . استفاده نمایید) دو رشته به ھم تابیده( Twisted Pairاز کابل مجزای شیلددار  سیمھای سریال

از سمت  LSاز سمت تابلو فرمان یا  LSSیا (شیلد از یک طرف . باشد 0.75کنید که نمره کابل، حد اقل 
 .به یکی از این ترمینالھا وصل شده باشد) رویزیونجعبه 

برای تنظیم برد  قبل از درخواست سرویس از شرکت آریان آسانسور 2m/sشتر از برای سرعتھای بی )١٥
mpk با  واحد خدمات پس از فروش  ھماھنگی الزم صورت گیرد ،. 

اولین آھنربا برای وصل سنسور و دومی (ترجیحا برای ھر طبقه تنھا نیازمند دو آھنربا باشد 1CFسنسور  )١٦
 )برای قطع

 )کفایت میکند 1CF(نیاز به سنسور اضافی نمیباشد Advance Door Openingبرای راه اندازی سیستم  )١٧
برای این منظور . طبقات چیده شوند levelبایستی بصورت متقارن نسبت به    1CFآھنرباھای سنسور  )١٨

 .ھا را قرار دھید کنید و سپس آھنربا Levelکابین را ابتدا 
در سیستم . عکس سیستم آریان استبر Kollmorgenدر سیستم  (1CF)چیدمان آھنرباھای توقف  )١٩

بصورت  Kollmorgenگیرند ولی در سیستم  آریان آھنرباھا بصورت مشکی، قرمز، قزمز، مشکی قرار می
ای باشد که ھنگامی که آسانسور  در نھایت باید چینش بگونه. باشد قرمز، مشکی، مشکی، قرمز می

ھمچنین فاصله بین دو . قرار داشته باشد 1CFروی ترمینال  24vdcمیباشد، ولتاژ  levelدر محدوده 
باالتر و پایین تر  17cmآھنربای مشکی را  level، یعنی نسبت به ددھی قرار  34cmآھنربای مشکی را  

 .دقرار دھیی مشکی ھااز آھنربا 3cmقرار میدھیم و آھنرباھای قرمز را در فاصله 
 

 24V+ان آھنرباھا باید به گونه ای باشد که اگر از سنسورھای دو آھنربا استفاده میکنید، چیدم :نکته
باال  level  ،20cmآھنرباھا را نیز نسبت به . وصل باشد و خارج از این محوطه قطع باشد levelدر ھنگام 

  .و پایین بچینید
 :ویزیون دارددو کلید  ر Kollmorgenتابلوی  )٢٠

a  (Emergency Electric Operation )روی تابلو رویزیون(  
b  (Inspection )روی کابین رویزیون(  
 

با منطقی چیده شده باشند که وقتی آسانسور در طبقات  CAnو  CA1و  ECAnو  ECA1سوئیچھای  )٢١
باشند و با تحریک،  24V، این ترمینالھا دارای ولتاژ ) ھیچکدام از سوئیچھا تحریک نشده اند(میانی است

 .ا درست انتخاب شده استمطمئن شوید که فاصله این سنسورھ. این ولتاژھا قطع شوند
و  m 1.6را نسبت به طبقات اول و آخر )CAnو  CA1( Correctionھای  سوئیچ m/s 1.0برای سرعت  )٢٢

 .قرار دھید m 1.8را نسبت به طبقات اول و آخر )ECAnو  Pre-limit )ECA1ھای  سوئیچ
-Preھای  و سوئیچ m 1.8را نسبت به طبقات اول و آخر  Correctionھای  سوئیچ m/s 1.6برای سرعت  )٢٣

limit  2.6را نسبت به طبقات اول و آخر m قرار دھید. 
-Preھای  و سوئیچ m 2.0را نسبت به طبقات اول و آخر  Correctionھای  سوئیچ m/s 2.0برای سرعت  )٢٤

limit  4.2را نسبت به طبقات اول و آخر m قرار دھید. 
-Preھای  و سوئیچ m 2.2بقات اول و آخر را نسبت به ط Correctionھای  سوئیچ m/s 2.5برای سرعت  )٢٥

limit  5.9را نسبت به طبقات اول و آخر m قرار دھید. 
 .شود سیم کشیمیباشد ، باید دقیقا مطابق نقشه تابلو  U6تا  U1اتصاالت مدار ایمنی که از   )٢٦
 201 از خروجیھای. در خروجی ھای تابلو فرمان دو ترمینال مجزا برای تغذیه درنظر گرفته شده است )٢٧

)24V  ( 501و )GND ( 51از خروجیھای . استفاده نمایید رویزیونبرای جعبه )24V ( 80و )GND ( برای
دقیقا مطابق نقشه .(استفاده نمایید... و سنسورھا و ھای احضار شستیتغذیه نمراتورھای بیرون و 

 .)نمایید سیم کشی

  
  لهراه اندازی قدم به قدم و بررسی خطاھای احتمالی در این مرح

و قرار دادن تابلو روي آن ، اتصاالت الكتريكي را با توجه به اصول ايمني  به ترتیب زير  پس از نصب پايه روي زمین
  :انجام دھید 
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 .سانتي متر ازکف نصب گردد ٦٠تابلو درمحل مناسب و به فاصله حدود  ·

 .اشد و نور کافي به تابلو بتابدتابلو درمحلي قرار گیردکه اپراتور ھم زمان به تابلو و موتور اشراف داشته ب ·

 .باشد EN 81شرایط دمایی و میزان رطوبت موتورخانه مطابق با استاندارد  ·

 .امکان دسترسي افراد غیر مسئول به تابلو نباشد ·

 .فضاي مقابل تابلو براي ايستادن وکار بر روي تابلو مناسب باشد ·
  

  اتصاالت خطوط تغذيه  -١
ه ھنگام اتصال خطوط تغذيه، قبل از ھر اقدامي از اتصال ارت تابلو به براي جلوگیري از خطر برق گرفتگي ب

را از S2 ،MP،T ،S ، Rارت ساختمان مطمئن شده، پس از قطع كلید اصلي برق، ابتدا كابل ارتباطي خطوط 
  .سمت تابلو وصل كرده  و سپس آن را به تابلو برق موتورخانه متصل نمائید

  .را با توجه به قدرت موتور انتخاب نمائید) و خط ارت   T،S،Rخطوط( قطر سیمھاي تغذيه :  تذكر
  )mm(قطر سیم قدرت  )A(جریان نامی  )Kw(قدرت موتور  ردیف

١  5.5 11.5 4 
٢  6.5  13.5 4 
٣  7.5  15.5 4 
٤  11  23 6 
٥  15  30 6 
٦  18.5 36 10 
٧  22 43 16 
٨  30 57 25 
٩  37 72 25 

١٠  45 85 25 
  

  اتصاالت موتور  -٢
از اتصال ارت موتور به شینه ارت تابلو توسط كابل مناسب اتصاالت خطوط قدرت موتور را با سیم ھايي پس 

در نقشه ھمراه تابلو چگونگي اتصاالت . به موتور متصل نمایید)  حتماً کابل شیلد دار(ھم قطر خطوط تغذيه
. آمده است )  FTS(ن موتور ، فن موتور  و كنتاكت ترمیك ف) FTO(ترمز مكانیكي ، سنسور اخطار حرارتي

  .ارت نمایید 30mmھمچنین شیلد کابل قدرت موتور را از دو طرف با  پیچی با قطر حداقل 
قسمت انکدر، دقت کنید که حتما از سیم شیلددار استفاده شود و شیلد از یک  سیم کشیھمچنین برای 

  .به ارت وصل شود 30mmطرف با پیچی با قطر حداقل 
تابلو متصل  BM2و  BM1را  توسط كابل با قطر مناسب به ترمینالھاي  ) Brake Resistor(مقاومت ترمز  ◄

ھمچنین .  كرده ، اطمینان حاصل كنید كه احتمال اتصال ھیچكدام از اين خطوط با زمین وجود نداشته باشد
   .به شمش ارت اتصال دھید 30mmسیم ارت آن را  با پیچی با قطر حداقل 

  
 راه اندازي اولیه -٣
تكنسین نصب سیستم آسانسور كه دوره ھاي آموزشي الزم را گذرانده و از تجربه كافي برخوردار مي  

باشد مي تواند در صورت رعايت احتیاط ھاي الزم و پذيرفتن مسئولیت مخاطرات مربوطه ، براي استفاده از 
مني و حفاظتي را موقتاً از كابین در انجام عملیات نصب ، تعدادی از ترمینالھای سنسورھا و كنتاكتھاي اي

توجه نمايید كه با پل نمودن ھر كدام از اين سنسورھا يا كنتاكتھا برخي از ويژگیھاي . روي تابلو پل نمايد
بنابراين فقط در مواقع . ايمني و حفاظتي آسانسور از مدار خارج شده و اين موضوع بسیار خطرناك مي باشد

بديھي . ن از پل كردن وروديھا براي انجام راه اندازي اولیه استفاده كردضرورت و با رعايت احتیاط كامل مي توا
. است به محض اتمام نصب فیزيكي اين سنسورھا ، بايد سريعاً آنھا را در مدار قرار داده و پلھا را حذف نمود

كامالً واضح بايد طوري انجام گیرند كه وجود آنھا ) پل ھا ( با توجه به مخاطرات اين مرحله ، اتصاالت فوق 
 ١٠با رنگ متمايز كه در آنھا به فواصل ) حداقل يك متر ( به عنوان مثال،  بھتر است از سیمھاي بلند . باشد

را ) اتصاالت موقت (براي راه اندازي اولیه بايد پلھاي زير . سانتیمتر گره ھايي ايجاد شده ، استفاده كرد
 :برقرار نمايید

a(  ترمینالھايCA1  وCAN در اين حالت با توجه به حذف دو . متصل كنید 51ینالھاي را به ترم
سنسور ايمني فوق ، امكان برخورد كابین به كف یا سقف چاه آسانسور در مود رويزيون و 
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بنابراين در شرايط فوق مراقب باشید كه . برخورد به كف چاه در وضعیت شناسايي وجود دارد 
  .حالت ھاي خطرناك رخ ندھد

b(  گروه اول بین ترمینالھاي . آسانسور در گروه ھاي مختلف سري مي شوندعناصر مدار ايمني
به ساير ترمینال ھاي مدار ايمني  71قرار گرفته و ساير گروھھا با شروع از ترمینال  72و  110

  .متصل مي گردند)  66,69,68(
  

 بررسي خطاھاي احتمالي پس از روشن كردن اولیه تابلو  -٤
a(  خطايcontrol voltage: استولت قطع ١١٠ا بیانگر اين است كه مدار ايمني اين خط .

  :زیر میباشد یکی از موارد علت این خطا نیز
  قطع شدن توسط مدار کنترل فاز) الف     
   FS23معیوب بودن فیوز ) ب     

b(  خطايthermistor : اين خطا بیانگر اين است كه مقاومت بین ترمینالھايFTO1  وFTO2  
اتصاالت این ترمینال . ال موتور بیش از حد گرم شده است بیش از حد مجاز است و احتما

  .ھا را چک کنید
c(  پیغامLearn Travel Not Valid  :نشانگر عدم آموزش برد  این پیغام MPK می باشد .

این  learnبا انجام عمل اين حالت مشكلي را پیش نمي آورد و بعد از اتمام كار نصب (
  .)پیغام برطرف میشود

d(  چنانچه پس از اعمال فرمان حركت در  :خالف فرمان داده شده حركت موتور در
وضعیت رويزيون موتور در جھت عكس حركت كند الزم است كه دو خط از خطوط تغذيه 

با   V2,W2به عنوان مثال خطوط منتھي به ترمینالھاي  .موتور را با يكديگر جابجا كنید
 .يكديگر جابجا شوند

  
 :زیونرویحرکت دادن آسانسور به صورت  -٥

a(  فرمانھای زیر تابلو فرمان، بصورت دستی با ترمینالھایOPEN  وCLOSE  را صادر نمایید تا از
 .صحت عملکرد درایو درب اطمینان حاصل گردد

b(  با کلیدھایInspection  وEmerg. Electric Operation  کابین را جابجا نمایید تا از صحت
 .Emerg(روی تابلو رویزیونتی با کلید دقت کنید که وق. عملکردشان اطمینان حاصل گردد

Electric Operation( کابین را جابجا میکنید، این کلید با دیدن سنسور ،level  باالترین یا
و اگر دست از روی کلید برداشته نشود،  آسانسور را از حرکت باز نمیدارد، پایینترین طبقه

  .آسانسور آنقدر به حرکت ادامه میدھد تا شالتر کند
 

 کردن سنسورھا وصل -٦
a(  سنسورھايCAn , CA1 )شناسايي باالترين و پايین ترين طبقه (:   

به عنوان شناسايي در پايین ترين و باالترين طبقه نصب )  .N.Cاز نوع بسته يا ( دو سوئیچ قطع كن
  .پایین ترین و باالترین طبقه در ادامه اشاره خواھد شد levelفاصله این سوییچھا تا . مي گردند

b( رھاي ايمني داخل چاه و موتور خانه سنسو: 
قطع کن حد باال، قطع کن حد پایین، دریچه اضطراری، پاراشوت، فلکه گاورنر، اين اتصاالت شامل 

  .تابلو بصورت سري قرار مي گیرند   72و110مي باشند و بین دو ترمینال  فلکه ته چاه و کلید ته چاه
c(  مدار ايمني روي كابین: 

موعه مدار ايمني داخل جعبه رويزيون شامل كلید توقف اضطراري و كلید مج اين اتصاالت شامل
RUN مي باشد.  

d(  مدار دربھا : 
كنتاكت درب . مدار دربھا شامل كنتاكت درب كابین و كنتاكت و قفل درب ھاي طبقات مي باشد

و   69و  66و كنتاكت درب كابین بین ترمینالھاي  66و  71 ھاي طبقات بصورت سري بین ترمینالھاي
در . قرار مي گیرند 68و  69كنتاكتھاي قفل دربھاي طبقات نیز بصورت سري بین ترمینالھاي 

 69و  66و اگر درب ساده باشد، ترمینالھاي   66و 71صورتیكه درب تمام اتوماتیك باشد، ترمینالھاي 
  .به يكديگر متصل مي شوند

e(  سنسورھاي ايست طبقات )1CF : ( 
 .تابلو متصل مي گردد 1CFسنسور ايست به ترمینال . ھستند )  N.O( اين سنسورھا ھر دو از نوع باز  

  .در شکلھای زیر نحوه چیدمان سیستم چھار آھنربا و دو آھنربا ترسیم شده است
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f(  سیم كشیھاي مربوط به كابین : 
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و سنسورھاي  DCو DO ھاي شستینمايشگر طبقات و جھت ،  انتخاب طبقه ، شستیھایشامل 
، روشنايي و ھمچنین فن كابین و )  overload ( اضافه بار و المپ Full load  ،Over Load،  فتوسل

ھا مطابق نقشه شستیدقت شود که نحوه سیم کشی سنسورھا و . مدار زنگ و غیره مي باشد
  .باشد

g(  سنسورھايECA1   وECAn )جباريدورانداز ا(: 
و توسط كمان روي كابین )  N.C(ھستند و ھر دو از نوع بسته   CA1و CAn اين سنسورھا مشابه 

در اين سیستم از آنھا . این دو سنسور درآخرين مرحله از عملیات نصب مي گردند. تحريك مي شوند
د محل نصب به نکات زیر در  مور. براي دوراندازي اضطراري دور تند در آسانسور استفاده مي شود

  :توجه کنید CA1 , CAn , ECA1 , ECAn , 1CFسنسورھای 
از (استفاده شود NFھای  از سوئیچ Pre-limitو  Correctionھای  دقت شود که برای سوئیچ)الف 

  )ھای یاشار استفاده نشود سوئیچ
ھای  چو سوئی m 1.6را نسبت به طبقات اول و آخر  Correctionھای  سوئیچ m/s 1.0برای سرعت )ب 

Pre-limit  1.8را نسبت به طبقات اول و آخر m قرار دھید.  
ھای  و سوئیچ m 1.8را نسبت به طبقات اول و آخر  Correctionھای  سوئیچ m/s 1.6برای سرعت )ج 

Pre-limit  2.6را نسبت به طبقات اول و آخر m قرار دھید.  
ھای  و سوئیچ m 2.0قات اول و آخر را نسبت به طب Correctionھای  سوئیچ m/s 2.0برای سرعت )د 

Pre-limit  4.2را نسبت به طبقات اول و آخر m قرار دھید.  
ھای  و سوئیچ m 2.2را نسبت به طبقات اول و آخر  Correctionھای  سوئیچ m/s 2.5برای سرعت )ه 

Pre-limit  5.9را نسبت به طبقات اول و آخر m قرار دھید.  
 

  :چند نكته مھم
تم دوراندازي بر اساس انكدر انجام میشود بنابراين بايد از كوپل دقیق انكدر به موتور چون در اين سیس )١

 .مطمئن بود
به علت دقیق بودن مدار سريال براي جلوگیري از ھرگونه خطا در سیستم، در نصب كاركدك حتما از  )٢

 .كابل شیلد دار به ھم تابیده شده استفاده شود
 .دقیقا طبق دستورالعمل چیده شود  1CFآھن رباي  طبقه، براي به دست آوردن دقیق تراز )٣
از پیدا کنید و  از این منو، برای پیدا کردن علت خطای احتمالی، حافظه خطا را مطابق دستورالعمل زیر )٤

 .علت خطا را پیدا کرده و مشکل را برطرف نمایید لیست خطاھا
InformationàEvent LogàDisplay Event  

  
 

FAQ   
را روی نمایشگر نشان دھد، ایراد  Due to dig. Selectorس از مدتی کار در مد نرمال، خطای اگر آسانسور پ – ١

  :میتواند یکی از آیتم ھای زیر باشد
  1CFخراب بودن سنسور ) الف 
 EAC1,ECAn,CA1,CAnخراب بودن یکی از سنسورھای ) ب  
  EAC1,ECAn,CA1,Canخراب بودن یکی از رله ھای   ) ج  
  ن یکی از پالسھای انکدرخراب بود) د  

  
باشد، این خطا به معنی عملیاتی نبودن  .Due to regulat. Fltاگر خطای نمایش داده شده روی این برد  – ٣

  .برای رفع ایراد، درایو و تمامی اتصاالت آن را چک کنید. درایو است
  
برای . وصل نیست) کارکدک( FKPباشد، یعنی برد  .Due to Car.mod Monitاگر خطای نمایش داده شده  – ۴

  :رفع عیب نکات زیر را چک کنید 
   FKPو  MPKوصل بودن سیمھای پورت سریال به ھر دو برد ) الف   
 MPKدرست وصل شدن سیمھای سریال به پورت مربوطه در برد )  ب    
  FKPوصل بودن تغذیه برد ) ج   
از سمت تابلو فرمان، یا ترمینال  LSSنال یا ترمی( سریال از یک طرف  travelوصل بودن شیلد کابل ) د    

LS  از سمت جعبه کارکدک.(  
  
در . برعکس بردھای آریان آسانسور است Kollmorgenھا در بردھای  شستیدقت کنید که نحوه عملکرد   – ۵

 24Vبا تحریک  Kollmorgenبا تحریک زمین فعال میشود ولی در بردھای  شستیواقع در بردھای آریان آسانسور 
  .مشابه مدار زیر عمل نمایید Kollmorgenلذا در سیمبندی بردھای . عال میشودف
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درج شود، نشان می دھد که یکی از عناصر مدار ایمنی قطع  Primary Safety Circاگر روی صفحه نمایشگر  – ۶

لو بصورت رویزیون باید دقت شود که وقتی آسانسور را از تاب). برای مثال آسانسور شالتر کرده است( شده اند
به حرکت خود ادامه میدھد تا مدار ایمنی  ،طبقه یا پایینترین باالترین Levelبا وجود دیدن  MPKجابجا میکنید، برد 

    .قطع شود
  
با موفقیت انجام نشد و خطای  learnتمام پروسه کامل اجرا شد ولی عملیات  learnاگر پس از عملیات  -٧

  کی از آیتمھای مشاھده شده در حافظه خطاھا ی
floor-Value wrong    یاCounter Overrun  باشد، یکی از ایرادھای بسیار محتمل نویزی بودی محیط

  :برای بھینه کردن سیستم موارد زیر را چک کنید. میباشد
  a  ( کابل سه فاز موتور شیلد دار باشد و شیلد از ھر دوطرف بهEarth وصل شده باشد.  
  b  ( دار باشد و شیلد از یک طرف کابل انکدر شیلد)به ) ترجیحا از سمت تابلو فرمانEarth  وصل شده

  .باشد
  c  ( 30فاصله بین کابل انکدر و کابل سه فاز موتور حداقلcm باشد.  
  d  ( کابل انکدر کامال مستقیم و بدون خراشییدگی و وصل شدن از طریق ترمینال بین مسیر، از موتور به

  .شده باشد سیم کشیدرایو 
  e  ( در صورت تفاضلی بودن پالس انکدر، حتما از کابلtwisted pair استفاده شود.  
  f  ( سطح مقطعی که شیلد یک کابل میخواھد بهEarth  30وصل شود حداقلmm باشد.  

  :درست نمایش داده شده است سیم کشیدر شکل زیر نمونه ای از یک 

  
حرکت میکند و در تک تک  V0در یک جھت با سرعت  ھا شستیاگر آسانسور در ھنگام پاسخ دادن به  -٨

  :طبقات می ایستد، علت یکی از آیتمھای زیر میباشد
  a  ( اگر این اتفاق در جھت باال اتفاق می افتد، یا سوئیچECAn  معیوب میباشد یا رلهECAn  معیوب
  . میباشد

  b  ( اگر این اتفاق در جھت پایین اتفاق می افتد، یا سوئیچECA1 ب میباشد یا رله معیوECA1  معیوب
  .میباشد
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باشد، علت بروز خطا یکی از آیتمھای زیر  Counter Adjustmentاگر خطای مشاھده شده در حافظه خطا  -٩
  :میتواند باشد

  a  ( یکی از آھنرباھایlevel جابجا شده است.  
  b  ( 1سنسورCF معیوب است.  
  c  ( 1پالسCF نویزی است). 1برای انتقال سیمCF  1از کابل شیلد دار استفاده کنید و ورودیCF  را با

  )رله به ترمینال وصل نمایید
  d  (انکدر معیوب میباشد.  

  
  .را مشاھده نمایید U1,U2,U3,U4,U5,U6ھای  LEDبرای مشاھده وصل بودن مدار ایمنی باید  - ١٠

U1à110  :نقطه ابتدای مدار ایمنی قبل از ورود به چاه  
U2à72  :سیو مدار ایمنی مانند کلید توقف اضطراری روی کابین، پاراشوت و دریچه اضطراریالمانھای پ  
U3à71  : روی کابین  رویزیونکلیدھای  
U4à66  :کنتاکتھای دربھای طبقات  
U5à69  :کنتاکتھای درب کابین  
U6à68  :کنتاکتھای قفل دربھای طبقات  

  
روی برد  Topو  Bottomو  Level   بنامھای LEDسه  CAnو  CA1و  1CFبرای مشاھده وضعیت سنسورھای  - ١١

MPK80/800 وجود دارد.  
  

روشن باشد برای عملیاتی شدن مجدد این برد ، نیاز است که آن  MPK80/800روی برد  LED Blocked اگر  - ١٢
  .علت خطا را میتوانید از حافظه خطا مشاھده نمایید. نمایید resetرا 
  

 DO شستیشد نشان دھنده آن است که یا سنسور فوتوسل فعال است یا روشن با .LED Door 1 revاگر  - ١٣
)Door Open (فرمان شستیلذا اگر با تحریک . فعال میباشد ،CLOSE  ،صادر نمیگردد، یکی از ایرادھای محتمل

  .خراب بودن یکی از دو آیتم باال میباشد
  

داده شده بود علت احتمالی خطا نمایش   contactor monitorخطای  MPK80/800برد  LCDاگر روی  - ١۴
  .یا ترمز است TC2یا  TC1معیوب بودن بوبین یا تیغه ھای کمکی یکی از کنتاکتورھای 

  
) Advance )CFOمیباشند نیاز به سنسور اضافه برای حالت  ADOبرای تابلوھای کنترلی که دارای سیستم  - ١۵

  .نمیباشد
  

یعنی آھنرباھا باید به گونه . س حالت آریان آسانسور میباشدعک levelدقت کنید که طریقه چیدن آھنربای  - ١۶
ھمچنین فاصله بین دو . وجود داشته باشد 1CFروی ترمینال  24Vولتاژ  levelای چیده شوند که در محدوده 

باالتر و پایین تر قرار  17cm، آھنربای مشکی را  levelدھیم، یعنی نسبت به  قرار می 34cmآھنربای مشکی را 
دقت کنید که ھر چه دقت اندازه گیری ھا بیشتر باشد در . قرار دھید 3cmم و آھنرباھای قرمز را در فاصله میدھی

  گیری کار ساده تر انجام میشود levelھنگام 
  

  Kollmorgenمعرفی ترمینالھای تابلو فرمان 
 :ترمینالھای پایین تابلو  )١
ü 201  24+بترتیب :  501وV  وGND دو ترمینال ھمنام این . ی کابین استفاده شودد که باید برانای میباش

 24V+میتوانید تغذیه  Travelبا انتقال ای زوج سیم ھمراه کابل . میباشد رویزیونترمینالھا در جعبه 
 .کابین را تامین نمایید

ü CM  وC  وO  :در ھنگام فرمان . ترمینالھای فرمان درب میباشندClose  ترمینالھایCM  وC  به ھم پل
 .به ھم پل میباشند Oو  CMترمینالھای  Openو در ھنگام فرمان   میباشند

ü CA1  :ترمینال سنسور شناسایی پایین ترین طبقه. 
ü CAn  :ترمینال سنسور شناسایی باال ترین طبقه. 
ü ECA1  : ترمینال دورانداز اجباری سرعتFast بسمت پایین. 
ü ECAn  : ترمینال دورانداز اجباری سرعتFast بسمت باال. 
ü BM1  وBM2  :ترمینالھای ترمز موتور. 
ü U2  وV2  وW2  :ترمینالھای خروجی موتور. 
ü L5  :ترمینال برق دائم. 
ü 51  24+بترتیب :  80وV  وGND  برای مثال شستی (عناصر خارج از کابینای میباشد که باید برای تغذیه

 .استفاده شود) و نمراتر خارج ھای احضار
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ü XVL  در تابلوھایDouplex ینالھا را بھم وصل کنید و برای تغذیه شستی ھای احضار از این این ترم
 .ترمینال استفاده کنید

ü DD1~DDn  : برگشت شستیDOWN طبقه اول تا آخر. 
ü DP1~DPn  : برگشت شستیUP طبقه اول تا آخر. 
ü S4  وS7  : خروجی ھایFan موتور. 
ü  LTG  وLTG  وLSG  : ترمینالھای سریال برایDouplex و فرمان میباشندکردن دو تابل. 
ü LTS  وLTS  وLSS  :ترمینالھای سریال برد کارکدک میباشند. 
ü FIR  :ترمینال سنسور آتش میباشد. 
ü CRV  وJU1  وJU2  :روی کابین میباشد )بترتیب پایین و باال(و جھت رویزیون ترمینالھای حالت رویزیون. 
ü FTO1  وFTO2  :ترمینالھای دو سر مقاومت حرارتی موتور میباشد. 
ü REU  وRED  : ترمینالھای سنسورھایReleveling دنمیباش. 
ü 1CF  : ترمینالlevel طبقه میباشد. 
ü A  وB  وC  وD  وE  وF  وG  :ترمینال ھای سگمنت چپ نمراتر بیرون میباشند. 
ü RA  وRB  وRC  وRD  وRE  وRF  وRG  : ھای سگمنت راست نمراتر بیرون میباشندترمینال. 
ü LF1  وLF2  :میباشند) بترتیب پایین و باال(لھای نمایشگر جھتترمینا. 
ü RS1  وRS2  :سیمھای سریال برد آوا میباشند. 
ü 22  دنشایبمترمینالھای مربوط به انکدر :  25و  24و  23و. 
ü B1  وB2  :دنترمیالھای مقاومت ترمز میباش. 
ü 110  :نقطه ابتدایی مدار ایمنی میباشد. 
ü 72  :حد باال، قطع کن حد پایین، دریچه اضطراری، پاراشوت، فلکه  قطع کن(عناصر ثابت مدار ایمنی

 .قرار میگیرند 72و  110بین ترمینال ) گاورنر، فلکه ته چاه و کلید ته چاه 
ü 71  : قرار میگیرد 72و  71کلیدھای ایمنی جعبه رویزیون بین ترمینالھای. 
ü 66  : قرار میگیرد 66و  71کنتاکتھای دربھای طبقات، بین. 
ü 69  :قرار میگیرد 69و  66تاکت درب کابین بین کن. 
ü 68  : قرار میگیرد 68و  69کنتاکتھای قفل دربھای طبقات بین. 
ü MP  : میباشد نولترمینال. 
ü S2  : قبل از کلید موتورخانه از فازS گرفته میشود. 
ü Sp1  وSp2  :ترمینالھای بلندگو میباشند. 

  
  : ترمینالھای جعبه رویزیون  )٢
ü 201  24+ ترمینالھای بترتیب:  501وV  وGND میباشند. 
ü ALM  : داخل کابین میباشد بوقترمینال کلید . 
ü LMP  : 24 دائم المپترمینالV میباشد. 
ü L5  : میباشد فاز دائمترمینال. 
ü L6  : میباشد فاز تایمریترمینال. 
ü MP  : میباشد نولترمینال. 
ü 71  دنقرار میگیر 72و  71کلیدھای ایمنی جعبه رویزیون بین ترمینالھای :  72و. 
ü 69  : قرار میگیرد 69و  66کنتاکت درب کابین بین. 
ü CRV  وJU1  وJU2  :روی کابین میباشد )بترتیب پایین و باال(و جھت رویزیون ترمینالھای حالت رویزیون. 
ü 1CF  : ترمینالlevel طبقه میباشد. 
ü 5KT  6وKT  :بترتیب سنسورھای حد بازشو و بسته شو درب میباشند. 
ü DO  وDC  : شستی ھایDoor Open  وDoor Close میباشند. 
ü PHC  :ترمینال سنسور فوتوسل میباشد. 
ü OVL  : ترمینالOver Load میباشد. 
ü Full  : ترمینالFull Load میباشد. 
ü K300  :ترمینال از دسترس خارج کردن موقت آسانسور میباشد. 
ü CM  وC  وO  :ان در ھنگام فرم. ترمینالھای فرمان درب میباشندClose  ترمینالھایCM  وC  به ھم پل

 .به ھم پل میباشند Oو  CMترمینالھای  Openو در ھنگام فرمان   میباشند
ü AR  وBR  وCR  وDR  وER  وFR  وGR  :ترمینال ھای سگمنت راست نمراتر داخل میباشند. 
ü -  : نمراتر میباشد –ترمینال. 
ü 1  :ترمینال یک دھگان نمراتر میباشد. 
ü Up  وDown  :نمراتر میباشند باال و پایین ترمینالھای جھت. 
ü LOV  : خروجیOver Load نمراتر میباشد. 
ü R1~Rn  :ترمینالھای برگشت شستی ھای داخل کابین میباشند.  

 


