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  به نام خدا

  

  سالم ، یهمکار گرام     
  

      بـا  لطفـاً   .شده است يآریان آسانسور گردآور يتابلوها ينصب و راه انداز يبرا ،ضمیمهاین دفترچه      

 موارد اشاره شده را مورد  کنید یوسع را مطالعه کنیداین دفترچه و نقشه ها مطالب  ،دقت و حوصله     

  .داشته باشید یه تا کیفیت نصب مطلوباجرا گذاشت     

 یآسیب جان و خطر ایجاد را مد نظر قرار داده تا از در دفترچه ذکر شده یموارد ایمن شود یکید متأ     

  .گرددجلوگیري ی ومال
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  نکات وتذکرات ایمنی
  

n ــاب ري از بــرقیبــراي جلــوگ ــو کــاهش بــه منظــور مچنــینه ون آسانســور یدار شــدن تــابلو، بدنــه موتــور و ک                          زین

 .یداز ارت مناسب استفاده نمائ ستم حتماًیسدر

n يولتاژها به تابلو وصل کنید تا در صورت اتصالپس از حصول اطمینان از سالم بودن، آن را  و ابتدا سیم ارت را کنترل 

 .دنمحافظت شو یاز شوك الکتریک تابلوو  افرادبدنه،  باال به

n 2.5حداقل (مناسب  با قطر کابین را توسط سیمی و بدنه موتور گیربکسmm( ارت تابلو را به ارت  سپس و تابلو به ارت 

 هن بدر صورت نداشتن چاه ارت استاندارد در ساختمان، به هیچ وجه از نول ساختما.(ساختمان متصل نمایید

    ).ارت جداگانه باشد يست دارایبا یسانسور مآ EN 81 مطابق استاندارد .دیارت استفاده نکن عنــــــوان

n  ه وصل مبادرت ب از انجام صحیح کار قطع کرده و پس از اطمینان کامل برق را راه اندازي الکتریکی تابلو،همیشه درحین

 .نمائید برق

n در  و شدن آنها ذوب ، سوختن ترمینال، باعث بروز جرقه ضعیف اتصاالت. ها  به ترمینالها را محکم کنید اتصاالت سیم

 .)شو استفاده کنیداز وایر (.مدار می گردد قطع شدن و دنید نهایت آسیب

n  توجه داشته باشید که ترمینالS2 قطع شده باشد تابلودار می باشد، حتی زمانی که برق  همواره برق.  

n رقه که سبب خرابیو خطوط الکتریکی از بکارگیري روشهاي سنتی نظیر تست ج جهت اطمینان از برق دار بودن سیمها 

 متر، مولتی از حتماً جاي آنه و ب خودداري کنید  جداً ،خواهد شد یسیم کش تابلو والکترونیکی  و هاي الکتریکی بخش در

  .تست استفاده کنید یا المپ تستر

n  ه ايفیوزهاي شیش يجاه بافشان  يازبکار بردن سیم هابراي اجتناب از آتش سوزي و خسارات به بردهاي الکترونیکی 

 .مناسب را جایگزین نمایید آمپرو فقط فیوزهاي سالم با  خودداري نمائید جداً

n نمائیداجتناب  تنظیم پتانسیومترها غیر از تابلو يداخل بردها درو یا سایر ابزارها  یپیچ گوشت مورد یبردن ب کاره ب از، 

  .وایجاد جرقه و آسیب برد شوداتصالی ممکن است باعث  زیرا

n نقشه انجام گیرد با مطابق دقیقاًًایمنی باید  اتصاالت مدار.  
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n ز یباشد لذا از دست زدن به آنها جداً پره یولتاژ باال م يقدرت تابلو به هنگام اتصال به شبکه برق شهر دارا يقسمت ها

و کند موتور، مربوط به دور تند  ينالهای، اتصاالت کنتاکتورها،ترمياتورینیم يوزهاین قسمت ها شامل اتصاالت فیا(. دینمائ

،  T ينالهایترم هیبرد تغذ يو رو 71، 66، 69، 68 يترمینالها یبرد اصل يرو.باشد یم L5 , L6 ،S4,S7 مگنت درب، ترمز،

S  ،R  ،BRAC  ،URAC ،UR+  ،UR-  ،BR+  ،BR-  ،L5  ،L6،AC  110  وVSC باشند یم باالولتاژ  يدارا( 

n ی از پل الکتریکی استفاده نکنیدگاه براي حذف قسمتهاي معیوب مدار ایمن هیچ. 

n ترانسفورماتور جوشکاري  نهنگام جوشکاري با قوس الکتریکی دقت کنید جریان اتصال بدنه از گیره اتصال بده به

در غیر اینصورت ممکن است کابلهاي ارت تابلو ناخواسته . و از کوتاهترین مسیر به قطعه جوشکاري منتقل گردد مستقیماً

ارد و یا چاه ارت استاند ودهکه این کـــــــابلها نازك ب در مواردي یار زیاد جوشکاري قرار گرفته وبسدر مسیر جریان 

 .به تابلو وارد شود وجود نداشته باشد، صدمات جدي

n  مسئولیت تنظیم و اطمینان از صحت عملکرد سیستمهاي حفاظتی موتور نظیر موتورسیف، کنترل فاز و عملکرد سنسور 

FTO  تابلوي کنترل می باشدکننده نصب بر عهده نصب نگام ه به.  

n رعایت تا از بروز هرگونه حادثه  جوانب احتیاط را یتمام ،هستید مدار ایمنیبه پل کردن  در شرایط ویژه که مجبور

 .گردد يجلوگیر
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 فيرد  نالينام ترم حاتيتوض نالياندازه ترم
 RS1 1   الیسرارتباط  2.5
 RS2 2  الیسرارتباط  2.5
 1CF 3 طبقه ستیسنسور ا 2.5
 CF3 4  سنسور دورانداز 2.5
 Can 5 باال يدورانداز اجبار 2.5
 CA1 6 نییپا يدورانداز اجبار 2.5
 OVL 7 نیکاب باراضافه  2.5
 CRV 8 نیون کابیوزیمشترك ر 2.5
 MRV 9  ون تابلویوزیمشترك ر 2.5
 JU1 10 نیین جهت پایون کابیوزیر 2.5
 JU2 11 هت باالن جیون کابیزیرو 2.5
 FUL 12 نیت کابیحداکثر ظرف 2.5

 13 51  ه سنسورهایمشترك تغذ 2.5
51 

 DO 14 کیفرمان باز کردن مجدد درب اتومات 2.5
 PHC 15 فتوسل 2.5
 5KT 16 کنتاکت حد باز شدن درب کابین 2.5
 DC 17 کیفرمان بستن درب اتومات 2.5
 FIR 18 ت آتشیسنسور وضع 2.5
 K30 19 يحالت استراحت اجبار 2.5
 4BS 20  سنسور فیدبک ترمز 2.5
 EC1 21  قطع کن سرعت تند 2.5
 ECN 22  قطع کن سرعت تند 2.5
 23 80 نیا زمیارت  2.5
 FTO 24 موتور یترموسات حرارت 2.5
 LOV 25 المپ فعال شدن اضافه وزن 2.5
 A 26 نمراتور  2.5
 B 27 نمراتور  2.5
 C 28 نمراتور  2.5
 D 29 نمراتور  2.5
 E 30 نمراتور  2.5
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 F 31 نمراتور  2.5
 G 32 نمراتور  2.5
 33 - نمراتور  2.5
 LF1 34 ن ییالمپ جهت پا 2.5
 LF2 35  المپ جهت باال  2.5
 DR1-8 36 طبقات يها یتسش 2.5
 DC1-8 37 ن یداخل کاب يها یتسش 2.5
 SPARE 38 رزرو  2.5
 XVL 39 تابلو دوبلکس رولت د 24تغذیه  2.5
 VLL 40 ولت نمراتور  24ه یتغذ 2.5
 LMP 41 ياضطرار یینال المپ روشنایترم 2.5
 ALM 42   يبرگشت زنگ اضطرار 2.5
 UEL 43  يزنگ اضطرار يورود 2.5
 C 44  درب بستننال یترم 2.5
 O 45 درب باز کردننال یترم 2.5
 O1 46 )داراي فرمان مجزا( درب باز کردننال یترم 2.5
 CM 47 مشترك درب 2.5
 CMW 48  در سیستم نجات اضطراري مشترك درب 2.5
 UO 49 ییدرب لوال Camه یتغذ 2.5
 VO 50 ییدرب لوال Camه یتغذ 2.5
 BM1 51 فرمان ترمز  مکانیکی موتور 2.5
 BM1 52 فرمان ترمز  مکانیکی موتور 2.5
 110W 53 در سیستم نجات اضطراري }ولت  110{ استپ  يمدار سر يابتدا 2.5
 54 110   }ولت  110{ استپ  يمدار سر يابتدا 2.5
 55 90  نیثابت و کاب يستپهامشترك ا 2.5
 56 72 نیکاب يبرگشت استپها 2.5
 57 71  نیکاب يبرگشت استپها 2.5
 58 66 برگشت کنتاکت طبقات 2.5
 59 69 نیبرگشت دو شاخه درب کاب 2.5
 60 68 استپ يمدار سر ينتهاا 2.5
 SPARE 61 رزرو  2.5
 MP 62 نول 2.5
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  :و دار یدرا يخاص تابلوها يترمینال ها یمعرف

  ناليترماندازه  حاتيتوض ناليترم نام  رديف
1 B1 6 مقاومت ترمز 
2 B2 ترمز مقاومت  6 

  
  

  

 MPD 63  بخش نجات اضطراري ینول خروج 2.5
 SPARE 64 رزرو  2.5
 SPARE 65 رزرو  2.5
 L5D 66  بخش نجات اضطراري یفاز خروج 2.5
 L5 67 نیفاز ثابت کاب 2.5
 L6 68  نیفاز موقت کاب 2.5
 S2 69 نیکاب ییه روشنایبرق جهت تغذ يم از تابلویفاز مستق ينال ورودیترم 2.5
 S7 70 فاز فن موتور آسانسور 2.5
 S4 71  فاز فن موتور آسانسور 2.5
 U1, V1, W1 72  دور کند موتور 6
 U2 73  دور تند موتور 6
 MPI 74  نجات اضطراري تابلوينول  6
 BT24 75  يباطر 24ولتاژ  6
 BT+ 76  يباطر 48ولتاژ  6
 77 100 ارت 6
 78 100 ارت 6
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  :ک یدرولیه يخاص تابلوها يترمینال ها یمعرف

  

حاتيتوض نالينام ترم رديف   نالياندازه ترم 

1 VA نگ طبقهیر جهت باال تا لولیش  2.5 

2 VB ن به جهت باالیر دور تند کابیش  2.5 

3 VC نیین به جهت پایر دور تند کابیش  2.5 

4 VD نگ طبقهین تا لولییر جهت پایش  2.5 

5 SOR تیونیگرمکن روغن تانک پاور  2.5 

6 MOR تیونیگرمکن روغن تانک پاور  2.5 

7 T1 ر مجاز روغنیاز حرارت غ يریترموستات روغن جهت جلوگ  2.5 

8 T2 ر مجاز روغنیاز حرارت غ يریترموستات روغن جهت جلوگ  2.5 

9 EC1 ر دور تندین جهت قطع کن شییچ پایسوئ  2.5 

10 ECn ر دور تندیت قطع کن شچ باال جهیسوئ  2.5 

11 Com یبرق يرهایمشترك ش  2.5 

12 TLV ن با طبقهیمجدد کاب يسطح ساز هم  2.5 

گرموتور يت دارایونیمربوط به پاور 13 13  2.5 

گرموتور يت دارایونیمربوط به پاور 15 14  2.5 
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 کنتاکت نام نرمال حالت در تيوضع کنتاکت نوع  حاتيتوض

 CF3 بسته NC سنسور دورانداز نرمال

 1CF بسته NC ست نرمالیسنسور ا

 5KT بسته NC حد باز شدن درب

 6KT بسته NC حد بسته شدن درب

 DO بسته NC باز کردن مجدد درب یشست

 CA1 بسته NC پایین يدور انداز اجبار

 Can بسته NC باال يدور انداز اجبار

  ECA1 بسته NC ت تند پایینقطع کن سرع
 ECan بسته NC قطع کن سرعت تند باال

 CRV بسته NC نیکاب يون رویزیرو

 PHC بسته  NC سنسور فتوسل

 JU1 باز NO نییون به سمت پایزیحرکت رو

 JU2 باز NO ون به سمت باالیزیحرکت رو

 FIR باز NO یسنسور آتش نشان

  FUL باز NO لیت تکمیسنسور ظرف
 DC باز NO ستن دربب یشست

 FTS باز NO ترموستات موتور

 K30 باز NO از کار انداختن موقت آسانسور

 4BS باز NO دبک ترمزیف

 OVL باز NO سنسور اضافه بار

  
  

 مورد استفاده يجدول نوع کنتاکت ها
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 ترمينال مشترك نام ترمينال

CA1  CAN 51  و

FTO 80 

CRV  MRV 51و 

 110 66 و 69 و 68

PHCو DO 51 

 110 71 و 90

  

 ترمینال هایی که در ابتداي راه اندازي باید پل شوند 



آریان آسانسور                                                                                                                                                                                                                   اي نصب و راه اندازيراهنم
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  . دیر نصب نمائیآنها را باز نموده و مطابق شکل ز. تابلو نصب شده است يچهار عدد گوشواره در کناره ها

  

  
ن شکل یر گوشه ها را همانند ایسا. دهد یتابلو را نشان م) باال(شکل فوق گوشه سمت راست  •

جاد یوار اید يرو ییگوشواره ها، سوراخها يبا توجه به مکانهاسپس . دیوار نمائید يآماده نصب رو

بعد از  .دیا سازیمه وارید يرورا امکان نصب تابلو متناسب با قطر سوراخها،  ییچهاینموده و باپ

  .دریوار قرار گید يرو محکمبطور د تا تابلو یچها، آنها را محکم نمائیپ يقرار دادن تابلو رو

 .متر ازکف نصب گردد یسانت 110 حدود فاصلهبه  و درمحل مناسب تابلو •
به تابلو  یو نور کاف داشراف داشته باش موتور و ردکه اپراتور هم زمان به تابلویقرار گ یتابلو درمحل •

 .بتابد
 .نباشد و نور خورشید رطوبت، بارانتابلو درمعرض  •
 .باشد سانتی گراد درجه -5حداقل  و 45 موتورخانه يحداکثر دما •
 )موتورخانه کم نباشد ارتفاع(.ارتفاع تا سقف مناسب باشد •
 .نباشد) یفرستنده پر قدرت مخابراتنظیر ( یسیتابلو در معرض تشعشعات مغناط •
 .ر مسئول به تابلو نباشدیافراد غ یامکان دسترس •
 .مناسب باشدبراي ایستادن وکار بر روي تابلو مقابل تابلو  يفضا •

 بروشور نصب تابلو روي دیوار و شرایط محیطی



    راهنماي نصب و راه اندازي                                                                                                                                    آریان آسانسور
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  .محل نصب تابلو را در جایی انتخاب کنید که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد •
درجـه   45و حـداکثر   5درجه حرارت موتورخانه آسانسور بایـد بـه حـداقل      EN81 – 1مطابق استاندارد  •

ارد پر ترافیـک بهتـر   براي تضمین شرایط دمایی فــــوق الذکــــر براي مـــو. سانتیگراد محدود گردد
  .است در صورت نیاز در فصل گرما از وسایل خنک کننده مناسب براي تهویه موتورخانه استفاده شود

  .برق رسانی به موتورخانه آسانسور باید توسط یک کابل مستقل با قطر مناسب انجام گیرد •

رت
ا

  

تـابلو و سـپس ارت    وتور به ارتکابین را توسط سیمی متناسب با قطر خطوط تغذیه مو بدنه موتور گیربکس •
در صورت نداشتن چاه ارت استاندارد در ساختمان، به هیچ وجه از . ( ساختمان متصل نمایید تابلو را به ارت
ـ  ه نول ساختمان ب عنـوان  ه عنــــــوان ارت استفاده نکرده بلکه بطور موقت از آهنکشی چاه آسانسـور ب

  ).اتصال ارت استفاده کنید
همچنین از ایجاد مسـیرهاي مـوازي بـراي    . برقرار نکنید) حلقه ( صورت رینگ  هت ارت را بگاه اتصاال هیچ  •

شـینه  ( تمامی خطوط اتصـــال ارت باید بصورت ستاره در یک نقطه . اتصال ارت خودداري فرمـــــایید
  .تصل گرددبهم متصل شده و خط اصلی چاه ارت نیز باید به همین نقطه م) ارت تابلو بعنوان مرکز ستاره 

هنگام جوشکاري با قوس الکتریکی دقت کنید جریان اتصال بدنه از گیـره اتصـال بدنـه ترانسـفورماتور     ه ب •
در غیر اینصورت ممکـن اسـت   . و از کوتاهترین مسیر به قطعه جوشکاري منتقل گردد جوشکاري مستقیماً

گرفتـه و در مواردیکـه ایـن    کابلهاي ارت تابلو ناخواسته در مسیر جریـان بسـیار زیـاد جوشـکاري قـرار      
  .صدمات جدي به تابلو وارد شود ، کـــــــابلها نازك بوده و یا چاه ارت استاندارد وجود نداشته باشد

ظت
حفا

ی و 
یمن
ا

  

  .)به لحاظ اهمیت مجدداً مطالعه کنید.مطالب زیرقبالً ذکر شده بود(
قبل از شروع عملیات نصب، باید نقشه، ضمائم فنی، دفترچه راهنماي تابلو و دستورالعمل تنظیم موتورسیف  •

  .را بدقت مطالعه کرده و تفاوتهاي مربوط به مدلهاي مختلف تابلو را در نظر داشت
  .اتصاالت مدار ایمنی باید با دقت کافی مطابق نقشه انجام گیرد •
  .عیوب مدار ایمنی از پل الکتریکی استفاده نکنیدگاه براي حذف قسمتهاي م هیچ  •
براي اجتناب از آتش سوزي و خسارات به بردهاي الکترونیکی به هیچ وجه فیوزهاي شیشه اي معیوب را با   •

  .سیم بندي مورد استفاده قرار نداده و فقط فیوزهاي سالم با آمپر مناسب را جایگزین نمایید
عملکرد سیستمهاي حفاظتی موتور نظیر موتورسـیف، کنتـرل فـاز  و     مسئولیت تنظیم و اطمینان از صحت  •

  .باشد هنگام نصب بر عهده نصاب تابلوي کنترل میه ب  FTO عملکرد سنسور 

دار
یو 
درا

ي 
وها
تابل

  

در سیستمهاي مجهز به درایو کنترل سرعت، براي شیلد کابلهاي قدرت منتهی به موتور و مقاومت ترمز باید  •
همچنـین بـراي   . طرف به زمین وصل کنید هردوبدنه خرطومی فلزي را از و ستفاده کرده از خرطومی فلزي ا

  .را به ارت وصل کنید اتصال تاکو از کابل شیلددار استفاده نموده و یک سر شیلد آن
پیچ ترمینالهاي مربوط به خطوط قدرت ورودي، موتور و مقاومت ترمز را در تابلوهاي مجهز به سیستم درایو   •

 ت ضـعیف ل سرعت با قدرت کافی محکم کرده و در دوره هاي بازبینی آنها را چک کنید زیرا اتصـاال کنتــر
  .این خطوط باعث خسارات شدید به درایو کنترل سرعت خواهد شد

 جهت نصب در تابلو  نکات مهم نصب و راه اندازي
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 :عبارتند از  وشرایط تاثیرگذار ن عواملیاز ا یبرخ. باشند یقدرت مؤثر م يمهایدر انتخاب قطر س يعوامل متعدد    

  
 :قدرت موتور -1

لف موتور مخت يقدرتها يبرا يشنهادیر قطر پیجدول ز. باشد یم، قدرت موتور میدر انتخاب قطر س یعامل اصل
  .دهد یرا نشان م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :مکان نصب تابلو -2
ط یشرا يکه محل استفاده از تابلو دارا یدر صورت. باشد یرگذار میثم تأیدر انتخاب قطر س ییط آب و هوایشرا

ن شرکت یا یم مناسب با واحد فنی، جهت انتخاب قطر س.......) ا یش از حد یب يگرما(خاص باشد  ییآب و هوا
  .   دیتماس حاصل نمائ

   کابل ایم ینحوه انتقال ونصب س -3
 جادیا زا طرف تابلو ارت شود تااز  و عبور داده شود يفوالد یخرطوم داخل لوله از را باید قدرت ا کابلی هامیس
 .گردد يریجلوگتابلو ستم یز در سینو
  یکش میاسیو  یر کابل کشیمس -4
  .دیینما يکابلها خوددار مورد یخم کردن ب از .شود عبور دادهرین مسیتر از کوتاه باید قدرت يوکابل ها مهایس  

   ورعب  RS11 , RS12 و  CF3 , 1CFيسنسورها يها یکش میر سیقدرت از مس يبل هاشود کا یسع
  . نکند
  . دیگر عوامل تاثیر گذار می باشند...جریان مصرفی موتور و مسیر سیم کشی از برق ورودي تا موتورخانه و* 

 بروشور انتخاب سیم قدرت و شرایط تاثیر گذار بر آن

 قدرت موتور فیرد
(Kw) 

 یان نامیجر
) A(  

  م قدرتیقطرس
) mm( 

1  5.5 11.5 4  
2  6.5 13.5  4  
3  7.5 15.5  4  
4  11 23  6  
5  15 30  6  
6  18.5 36  10  
7  22 43  16  
8  30 57  25  
9  37 72  25  
10  45 85  25  
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این سنسورها اطالعات مورد نیـاز  . سنسور دارند تعداديجهت اطالع از موقعیت کابین در چاه آسانسور نیاز به کننده یستم هاي کنترل س
سنسـورهاي   کـه یکـی از آنهـا اسـتفاده از     می کنند جهت انتقـال ایـن اطالعـات روشـهاي مختلفـی وجـود دارد       لرا به تابلو فرمان منتق

و بصـورت   مـی دهـد  با توجه به اینکه سنسور مغناطیسی پس از عبور از مقابل هر یک از قطبهاي آهنربا تغییر وضـعیت  . مغناطیسی است
 دیگـر نمونه هـاي   به مراتب سهل تر از ایست راست طبقهو نقطه  لحظه دوراندازيلذا امکان تنظیم ) بی استابل(دخودنگهدار عمل می کن

 .ات مهم در نصب و راه اندازي این سنسورها به شرح زیر استنک .می باشد

  
  .روي یوك کابین نصب نمائید1 بق شکلاطمسنسورهاي دورانداز و توقف را  - 1
عبـور کنـد کنتاکـت آن بسـته     ) مشـکی ( Sو اگر از مقابل قطب  می شودعبور کند کنتاکت آن باز ) قرمز(آهنربا  Nاگر سنسور از مقابل قطب   - 2

  .خواهد شد
   دو آهنرباي قرمز در وسط و دو آهنربـاي مشـکی در بـاال و پـائین قـرار       .در نظر گرفته می شود عدد آهنربا 4 )سنسور توقف(1CFاي سنسوربر - 3

 .باشد cm 5باید فاصله بین آهنرباي مشکی تا قرمز  حداقل. می گیرند
 .دمی گردآهنربا استفاده  2 فقط در باالترین و پائین ترین طبقه: ذکرت      

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
با باالبردن یـا    در نتیجه و گرددقطع می  ،)قرمز(آهنربا Nقطب است سنسور توقف با عبور از مقابل حرکت در پائین  در جهتزمانی که کابین  :تذکر 
 قطـب این سنسور با عبور از مقابل کابین از راست طبقه خارج می شود وقتی  .ودمنتنظیم را پائین در جهت لول می توان ین آوردن آهنرباي قرمز یپا
S دگردمی براي تنظیم لول آسانسور در جهت باال، استفاده  نمایش داده شده دو آهنرباي دیگر که در شکل فوق .وصل می شود ،)مشکی(آهنربا.  

  
گیـرد  مـی  آهنرباي قرمز در وسـط قـرار    1ي مشکی در باال و پائین و دو آهنربا. در نظر گرفته می شودآهنربا  3 ،)دورانداز( CF3براي سنسور   -4

 . باشد  cm 5باید آهنربا  3فاصله بین  حداقل
 
  
 
 
 
 
 
 

 راهنماي نصب سنسورهاي مغناطیسی

  یا توقف در راست طبقه1CF هنرباي آ حوه چیدنن :2شکل 
  

  مشکی

  قرمز

  قرمز

  مشکی

  از پایین به باال وصل

  از پایین به باال قطع

  از باالبه پایین وصل

  از باالبه پایین قطع

  دورانداز یاCF3هنرباي آ حوه چیدنن: 3شکل 
  

  مشکی

  قرمز

  مشکی

  از پایین به باال وصل

  از پایین به باال قطع

  از باالبه پایین وصل

  از باالبه پایین قطع

  1شکل 
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در صورت استفاده از 
 آهنرباي خطی

 در صورت استفاده از آهنرباي گرد

1CF  
 

1CF  
 

  CF3, 1CF يسنسورها يبرا و گرد یخط ياستفاده از انواع آهن رباها نصب و طرز
  

  
  
.  

  
    

  
  
 
 

یف
رد

  

  نوع آسانسور

  خطی وگرد
  

  خطی

محدوده فاصله دور 
  (cm)اندازي

حداقل طول آهنرباي 
 (cm)ایست

حداقل طول 
آهنرباي 
 (cm)دورانداز

  8  20الی 16  120الی  80  دوسرعته  1

  180  20  8  (1m/s)درایو دار  2

  12  20  280الی 240 (1.6m/s)ار ددرایو  3

ترین پایین 
 طبقه

1CFپایین ترین طبقه  

CF3
33 

CF3
33 

1CF 
 

 ترین طبقه پایین

1CFباالترین طبقه 

1CF 
 

CF3
33 

CF3
33

CF3
3 

CF3
33

 طبقات میانی

1CF
F 

1CF 

CF3
3 

CF3
33

1

1

C

C

1

1

C

C

1

C

C

1

 ترین طبقهباال

طبقات 
  میانی

 باالترین طبقه
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ر یذکر شده در جداول ز ينالهایتراول را به ترم يم هایس شماره ستم ،یالل در ستاخ و زیاز نو يریجهت جلوگ گردد یشنهاد میپ

  ).طبق جدول عمل گردد 8تا  1از  سعی شود حتماً( .دیوصل کن

  .باشد یبه سرعت قابل رفع م با پیداکردن سیمها یوقطع یل اتصالیباز ق یکیرفع هر گونه اشکال الکتر ذیل،ت جداول یالبته با رعا

 .دنوصل گرد 80 ترمینال به تابلو د از طرفیهستند که با در تراول کابل  )بدون استفاده(رزرو  SPARE  يم هایس : 1 نکته

  .اضافه می شوند W6و  U6,V6در صورت سه فاز شدن درب ترمینال هاي  :2 نکته

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 تراول کابل يبند میس حیطرز صح

 ترمینال
اره سیمشم  
تراول    

 
RS11 1 
RS12 2 
1CF 3 
CF3 4 
JU1 5 
JU2 6 
CRV 7 

51 8 
SPARE 9 

80 10 
CM 11 
O 12 
C 13 

SPARE 14 
VLL 15 

90 16 
72 17 
69 18 
66 19 
U0 20 
V0 21 
L5 22 
L6 23 
MP 24 

بوط به تابلوهاي مر جدول
  داراي کارکدك

  تراول کابل اول تراول کابل دوم
شماره  ترمینال

  سیم
 تراول

DC1 1 
DC2 2 
DC3 3 
DC4 4 
DC5 5 
DC6 6 
DC7 7 
DC8 8 
80 9 

LF1 10 
LF2 11 

A 12 
B 13 
C 14 
D 15 
E 16 
F 17 
G 18 
- 19 

VLL 20 
5KT 21 
DO 22 
DC 23 

PHC 24 
 

شماره  ترمینال
  سیم
 تراول

1CF 1 
CF3 2 
JU1 3 
JU2 4 
CRV 5 
FUL 6 
OVL 7 

51 8 
ALM 9 
UEL 10 

80 11 
CM 12 
O 13 
C 14 

LMP 15 
90 16 
72 17 
69 18 
66 19 
U0 20 
V0 21 
L5 22 
L6 23 
MP 24 

 

 

بوط به تابلوهاي مر جدول
  کارکدك بدون
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  :رعایت نمایید  تابلوهاي درایودارنکات زیر را در نصب تابلو هاي فرمان خصوصأ   همکاران محترم لطفاً

  
 :چگونگی اتصاالت قدرت موتور  -1

  .کوتاهترین مسیر را انتخاب کنید  ،براي کابل قدرت موتور •
  اگر کابل شیلددار در دسترس . هاي شیلددار استفاده کنید براي کابل قدرت موتور باید از کابل   •

هر دو نمی باشد می توانید کابل موتور را از خرطومی فلزي عبور داده و بدنه خرطومی فلزي را از 
توجه  4جهت برقراري ارت صحیح به توضیحات بند .(شکل ارت نمایید  Ωطرف به کمک بست 

 .)نمایید 
 

 : مزچگونگی اتصاالت مقاومت تر -2

  .مقاومت ترمز را در خارج تابلو نصب نمایید تا انتقال حرارتی به خوبی صورت گیرد و خنک شود  •
درصورتیکه کابل .مقاومت ترمز را به کمک کابل شیلدار و از کوتاهترین مسیر به تابلو متصل کنید  •

 .توانید از خرطومی فلزي استفاده نمایید  شیلدار موجود نباشد می
مناسب از سمت تابلو ارت نمایید  و از طرف مقاومت ترمز به  فلزي را به روش شیلد یا خرطومی •

 .محفظه مقاومت ترمز اتصال دهید
   ولتاژهاي باالیی به مقاومت ترمز منتقل می شود بنابراین اتصاالت باید  ،هنگام عملکرد درایو •

 . عایق بندي الزم را جهت جلوگیري از برق گرفتگی داشته باشد
 :چگونگی اتصاالت تاکو  -3

  .کابل تاکو باید شیلد دار بوده و باید تا حد امکان دور از کابل قدرت موتور قرار گیرد  •
اگر این شیلد از طرف موتور نیز . دقت کنید که شیلد این کابل فقط از طرف تابلو ارت گردد  •

 .ابلو جدا نمایید ارت شده و حذف آن نیز غیر ممکن باشد ، اتصال ارت این شیلد را از سمت ت
 :چگونگی اتصاالت ارت  -4

  .د باشو پهن  کوتاه اتصاالت ارت باید تا حد امکان •
، از سیم  Ωبه ارت هرگز بجاي استفاده از بست ) شیلد(براي برقرار کردن اتصال خرطومی فلزي •

 .طرف به ارت متصل نمایید  هر دورا از سیم هاي موتور همیشه شیلد . استفاده نکنید 
از یک طرف یکه براي انتقال اطالعات از کابلهاي شیلد دار استفاده می گردد شیلد آنرا در صورت •

ارت کنید در غیر اینصورت استفاده از کابلهاي بدون شیلد بهتر می باشد زیرا شیلد ارت نشده 
 .سطح باالتري از اعوجاج ها را هدایت می کند 

 

 نکات مهم جهت کاهش تأثیر سیگنال هاي مزاحم
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  :نمایش داده می شوند آمده است Lcdدر زیر لیستی از خطاهایی که روي 
  .جدول زیر مفهوم هر یک از آالرمها را نشان می دهد. نمایش داده می شود) در سمت راست آن (  Lcdآالرمهاي زیر در خط اول  
 توضیحات عنوان

LAT  آسانسور در وضعیت قفل قرار دارد ،رخی از خطاها با تعریف خاصببدلیل بروز.  
PF آالرم افت ولتاژ تغذیه برد  

  :دهد تی را نشان میجدول زیر اطالعات وضعی
 توضیحات عنوان توضیحات عنوان

K300 Warning  مدk300 PHC Warning فعال شدن فتوسل 

Revision mode مد رویزیون Full Load warning ظرفیت کابین کامل است 

Fire2 Active warning  2وضعیت اضطراري مود Park Warning حرکت به سمت طبقه پارك 

Fire1 Active warning  1وضعیت اضطراري مود Test Run Warning مود حرکت آزمایشی 

Do/Kp Warning  فعال شدن شستیDo Lifter Mode مود لیفتر 

Calibration Run حرکت شناسایی  Safety Circuit cut کامل نبودن مدار ایمنی  
RevDirection Warning شاسیهاي جهت  فعال شدن همزمان

  در مود رویزیون
Stand by مود استراحت  

 

 لیست خطاهاي تابلو فرمان

 توضیحات عنوان
Main error شدن یا غیر فعال شدن همه ورودیها وضعیت غیر عادي فعال 

Error on 71  هنگام حرکت  71قطع مدار ایمنی از نقطه 

Error on 66  هنگام حرکت 66قطع مدار ایمنی از نقطه 

Error on 68  هنگام حرکت 68قطع مدار ایمنی از نقطه 

External Fault داخل چاه 51خطاي درایو، اتصالی در مدار ( خطاي ناشی از عوامل خارجی( 

Contactor Error تیغه کمکی کنتاکتورها( خطا در عملکرد کنتاکتورها(  

FTO Error فوق العاده موتور گرم شدن(فعال شدن سنسور حرارتی موتور(  

Mrv&Crv Error کابین و تابلو رویزیونهاي  همزمان فعال شدن 

Travel Error نگام حرکته عدم تغییر در وضعیت سنسورهاي حرکتی و یا باز نشدن ترمز به(خطاي حرکت(  

Can & Ca1 Error از  اند ر فعال شدن همزمان سنسورهاي اضطراري دو  

Direction Fault تباه اتصال اشCa1 وCan   

Safety Bypass Fault پل شدن مدار ایمنی 

Closing Time out درب شدن خطاي طوالنی شدن زمان بسته  

Opening Time out درب شدنخطاي طوالنی شدن زمان باز  

Over Load Error بیش از حد مجاز کابین  ظرفیت  

Fatal Error نا معتبر شدن پارامترها در حافظه سیستم 
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 Aضمیمه 

 

  
  

  وضعیت کلیدهاي تنظیمات واقع در قسمت پائین برد اصلی -1شکل 
  

پس از گذشت . را بصورت همزمان نگهداشته و تابلو را روشن نمائید àو  áابتدا تابلو را خاموش کرده و کلیدهاي 
  :گردد چند ثانیه عبارت زیر برروي نمایشگر ظاهر می

 
 
 
 
 

  وضعیت نمایشگر پس از ورود به مود تنظیمات -2شکل
  

شوید ویا کلمه عبور اول و دوم را تغییر نداده اید دوبار کلید  صورتیکه براي اولین بار وارد مود تنظیمات میدر

ENTER  در غیر اینصورت ابتدا کلمه عبور اول را با استفاده از کلیدهاي . را فشار دهیدá  وàانتخاب نموده 

را فشار   ENTERرا فشار داده و سپس کلمه عبور دوم را مانند قبل انتخاب و دوباره کلید   ENTERکلید 

و براي خروج از آن   ENTERو براي ورود به یک منو از کلید  àو  áبراي حرکت بین منوها از کلیدهاي . دهید

سپس با  .را فشار دهید  ENTERدرصورت نیاز به تغییر یک پارامتر ابتدا کلید .استفاده کنید MODEاز کلید 

را فشار   ENTERدر صورت تائید مقدار فوق یکبار دیگر کلید . مقدار دلخواه را تنظیم نمائید àو  áکلیدهاي  

  .استفاده کنید MODEکردن تغییرات از کلید  Cancelبراي . دهید

  طرز کار با برنامه و تنظیم پارامترها
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 لیست پارامترهاي اصلی     

MainSetting 
Number of stops/ ها تعداد توقف  انتخاب تعداد توقف 1-32 

Service type/نوع سرویس به شاسیهاي احضار 
 

Down collective یک شاسی احضار در طبقه 

selective Collective  دو شاسی احضار در طبقه 

Full collective قه و توقف در هر دو جهتیک شاسی احضار در طب 

Push button یک شاسی احضار بدون حافظه براي احضارها 

Door Number.1/ 1نوع  درب شماره  
Simple ساده  
Semi automatic اتوماتیک نیمه 

Automatic اتوماتیک 

Door Number.2/ 2نوع  درب شماره  
Simple ساده 

Semi automatic اتوماتیک نیمه 

Automatic اتوماتیک 

Elevator type/نوع آسانسور 
Normal یک یا دو سرعته معمولی 

Acvv or vvvf مجهز به درایو کنترل دور 

Hydraulic هیدرولیک 

Driver Type /نوع درایو 

Micovert   
Vacon   
RST   
Omron   

Auto Leveling speed 
در محدوده  سرعت آسانسور بعد از تغییر وضعیت از رویزیون به نرمال

CA1  CANو  

Speed  V0   
Speed  VR   

Clear Hallcall Type/ نحوه پاك کردن شاسی ها   Up&Down باال و پایین  
With direction مطابق با جهت  

Park floor* 0-32 طبقه پارك 

Fire park floor 0-32 آتش  طبقه پارك  
Aux  Fire park floor 0-32 آتش پارك کمکی  طبقه  

Stand by time 0-4    (minute) کردن درب رفتن به مد استراحت بعد از توقف و باز مدت زمان تاخیر 

Floor 
Mask** 

Car service1-8(1) 11111111  8-1پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي کابین براي طبقات 

Carservice9-16 11111111 16-9پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي کابین براي طبقات 

Car service17-24 11111111 24-17پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي کابین براي طبقات 

Car service25-32 11111111 32-25پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي کابین براي طبقات 

Up service1-8(1) 11111111 8-1پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت باال براي طبقات 

Up service9-16 11111111 16-9پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت باال براي طبقات 

Up service17-24 11111111 24-17پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت باال براي طبقات 

Up service25-32 11111111 32-25پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت باال براي طبقات 

Down service  1-8(1) 11111111 8-1پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت پایین براي طبقات 

Down service 9-16 11111111 16-9پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت پایین براي طبقات 

Down service17-24 11111111 17پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت پایین براي طبقات-
24 Down service25-32 11111111 25پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي احضار جهت پایین براي طبقات-
32 Group 

contorol Group contorol mode 
Active IGC (yes/no)   
single یک دستگاه 
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... ...  
Eight car 8 دستگاه  

Offset 0_31     
Exc.top 0_31 اند به آنها جواب دهدتعداد طبقاتی از باال که فقط این آسانسورمی تو. 

Exc.bottom 0_31  تعداد طبقاتی ازپایین که فقط این آسانسورمی تواند به آنها جواب دهـد     .      
        

Carcodec 
mode 

Disable   عدم انتخاب استفاده از کارکدك در دیجیترول و دیناتک  

Enable  انتخاب استفاده از کارکدك در دیجیترول و دیناتک  

Advance door 
opening 

Disable   عدم استفاده از سیستم پیشرفته باز کننده درب  

 Enable  استفاده از سیستم پیشرفته باز کننده درب  

Valid Days 
0-255  

                               .تعداد روزهایی که آسانسور مجاز اسـت سـرویس دهـد    
   .سرویس دهی خواهد داشتوارد شود ، آسانسور دائماً  255اگر عدد 

Inspection Mode Internal [On Board]    

 External Panel    
 
 .انتخاب شود به معناي حذف حرکت پارك میباشد 31اگر عدد  .)30تا 0از (این پارامتر شماره طبقه پارك را مشخص میکند× 

طبقه را حذف  کی از طبقات سرویس ندهد در این حالت کافی است شاسیهاي کابین و احضار آندر شرایطی اتفاق می افتد که کاربران می خواهند آسانسور به ی×× 
  نمود
براي هر طبقه به معنی  upاین موارد براي دیجیترول قابل استفاده می باشد مورد اول براي تنظیم پذیرش یا عدم پذیرش شاسیهاي کابین می باشد انتخاب ××× 

انتخاب شود شاسی احضار آن طبقه   Downو  Up اگر براي طبقه اي  .نیز مشابه باال می باشد  Downبراي  .می باشد   Upی پذیرش شاسی آن طبقه بعنوان شاس
  .تلقی میشود Down و هم بعنوان Upهم بعنوان شاسی 

Door No.1 Setting / Door No.2 setting 

Door unload method* 
 روش خارج کردن درب از زیر بار

69 69 
69 with delay 69 با تأخیر 

68 68 
68 with delay  68با تأخیر 

Loaded درب در حرکت از زیر با رخارج نشود 

Door unload 68 time  1s  68مدت زمان زیر بار قرار دادن درب بعد از دریافت سیگنال  

Door unload 69 time 1s 69مدت زمان زیر بار قرار دادن درب بعد از دریافت سیگنال  
Door opened sensor** 

 نحوه تشخیص باز شدن کامل درب کشویی
5kt    5سنسورkt 

Time به کمک زمان تخمینی 

Door closed sensor** 
 نحوه تشخیص بسته شدن کامل درب کشویی کابین

69 69 
Time به کمک زمان تخمینی 

Door operation time 4 s به هنگام باز یا بسته شدن مدت زمان تخمینی حرکت کامل درب کابین  
Close protection time 6 s  ماکزیمم زمان انتظار براي دریافت سیگنالی مبنی بر بسته شدن کامل درب کشویی

ماکزیمم زمان انتظار براي دریافت سیگنالی مبنی بر باز شدن کامل درب کشویی   Open protection time 6 sکابین
 URAحداکثر زمان قابل قبول براي تکمیل مدار ایمنی بعد از فعال شدن  Ura protection time 5  sکابین

Debounce 66 300 ms  براي معتبر تلقی شدن این  66حداقل زمان فعال بودن سیگنال
  تاخیر باز شدن درب بعد از توقف Door opening delay 0  sورودي

Door park Yes/No پارك درب بسته باشد؟ 

Door park time 8 s  زمان الزم جهت صدور فرمان پارك درب بسته از لحظه باز شدن
کامل درب

Park closing mode 
Not Foced زیر بار قرارندادن درب در مد پارك 

Force زیر بار قرار دادن درب در مد پارك  

Default Door  Distribution*** 
First Door For All 
Second Door For All 

Door distribution*** 
  توزیع شماره درب براي طبقات

Floor# 8-1 11111111 …
 

…  

Floor# 32-25 11111111 
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فوق درب را از زیر بار  ي با دیدن سنسورها 68و 69در دو مورد .  است لت براي آن ذکر شده دارد که در جدول پنج حا کردن درب از زیر بار وجود روشهاي مختلفی براي خارج *

با  68مد .گردد می تنظیم  with delay 69تاخیر مذکور توسط پارامتر زمانی. شود می با یک تاخیر درب از زیر بار خارج 69بعد از دریافت سیگنال , با تاخیر 69کند در مد می خارج
 .تنظیم می گردد  with delay 68انی بوده و تاخیر الزم توسط پارامتر زم   68باشد با این تفاوت که سیگنال مربوطه می  مشابه با حالت فوق,  تاخیر

زمان تخمینی براي آن در نظر گرفته میشود که  ,   باشد در مواردي که سنسور وجود نداشته.  شود شدن کامل درب کشویی باید توسط سنسورهایی به برد کنترلی گزارش باز و بسته **
 .گردد می تنظیم Door operation Timeتوسط پارامتر زمانی 

 . شود می ظاهرDoor No.2 Setting  در منويفقط ***

Numerator 
Serial آیا اطالعات نمراتور به شکل سریال منتقل می شود؟ 

Numerator Type 
 نوع نموراتور از لحاظ خطی یا کد شده

 

Coded کد شده 
Linear 
 

 خطی

Numerator Display 
Type  Display  

Normal 
Even 
Without 13 
Odd 

Start Floor  0-8 
Prog. Numerators No  Prog. Numerators No           برنامه ریزي ل یمجموع تعداد طبقات قا  
Prog. Numerator #1  ریزي کد نمایش باالترین طبقه قابل برنامه  

 
Left  segment  
Right  segment  

…  …

   

Prog. Numerator #8  ریزي نمایش پایین ترین طبقه قابل برنامه کد  

Direction LED 
Normal  
Blink in Moving  

Blink in Standby Yes/No  
Display Message Yes/No  

Po1 active Low Zone  PO1 حد پایینی فعال شدن خروجی             

Po1 active High Zone  PO1 حد باالیی فعال شدن خروجی      
Po2 active Low Zone  PO2 حد پایینی فعال شدن خروجی      
Po2 active High Zone  PO2 حد باالیی فعال شدن خروجی      
Po3 active Low Zone  PO3 حد پایینی فعال شدن خروجی      
Po3 active High Zone  PO3 حد باالیی فعال شدن خروجی      

 

Travel Status 
Power up calibration Yes/No شدن روشن از بعد شناسایی حرکت انتخاب 

Calibration Speed 
 انتخاب سرعت براي حرکت شناسایی موقعیت

Slow کند 
Fast تند 
Medium متوسط 

Test run mode** No/yes  اي بدون عملکرد درب و شاسیهاي احضار و تست دوره(مد تست حرکت( 

1cf Down delay 0  1ف در جهت پایین بعد  از فعال شدنمدت زمان تأخیر در توقcf  

1cf Up delay 0   1مدت زمان تأخیر در توقف در جهت باال بعد  از فعال شدنcf 

Default slow down 
All First pulse 
All Second pulse 

Slow down method 
انداختن دور روش  

Floor# 8-1 11111111 …
  

Floor# 32-25 11111111 
Auto releveling No/yes مجدد سازي سطح هم(اتوماتیک ریلولینگ(  

Passenger time 3 s زمان استارت مجدد 
Park time 10 s مدت زمان رفتن به مد پارك 
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Preference time 0 مدت زمان نمایش جهت پیش فرض 
  
  .در زیر منوهاي که داراي این عالمت هستند، تکرار میشود )  ( right segment , left segmentدو منوي   (prog numerator #1)مشابه منوي فرعی  *

در این مد شاسیهاي احضار پذیرفته نمی شوند در . در صورت بروز اشکال بعد از نصب و راه اندازي آسانسور بهتر است براي پیدا کردن اشکال مد حرکت آزمایشی را انتخاب کرد **
 .در اختیار فرد  داخل کابین می باشد ضمن درب آسانسور نیز باز نمیگردد و کنترل آن 

 
Travel State Timers 

Wait to close 50 second حداکثر زمان مجاز انتظار براي بستن درب 
U/D activation delay 300 ms تأخیر فعال شدن کنتاکتور جهت پس از بسته شدن درب 

 Speed contactor delay 100 ms پس از کنتاکتور جهتسرعت  تأخیر فعال شدن کنتاکتور  
Brake opening delay 1s تأحیر باز شدن ترمز پس از فرمان حرکت 

Acceleration time 2s زمان الزم براي رسیدن به حداکثر سرعت 
Maximum travel time 5 minute حداکثر زمان حرکت با سرعت ثابت 

Overlapping time  300 ms تند وکند زمان فعال بودن توأم فرمانهاي سرعت  
Deceleration time 1s زمان الزم براي کاهش سرعت به سرعت لولینگ 

Leveling  time  5 minute حداکثر زمان مجازحرکت با سرعت لولینگ 
U/D released delay 1s تأخیر رها شدن کنتاکتورهاي جهت از لحظه ایست 

Wait on emerg. Stop 1s انتظار اجباري پس از ایست اضطراري 
Wait on closing fail 1s انتظار اجباري پس از ناموفق بودن عمل بسته شدن در زمان مجاز 

 
Error Monitoring 

Last event(#1)  تازه ترین رویداد ثبت شده 

 

Event  code  کد خطا 
Travel status  وضعیت حرکتی 
First 8 inputs 8  ورودي اول  
Second 8 inputs 8  ورودي دوم  
Third 8 inputs 8 ورودي سوم  
Safety circuit  status وضعیت مدار ایمنی 
First 8 outputs 8  خروجی اول  

Second  8 outputs 8 خروجی دوم  …
 **  

event(#16) ** آخرین رویداد ثبت شده  
Latched Error  خطایی که موجب قفل سیستم شده است 
Latching mode  تممد قفل شدن سیس  
Error counter  شمارنده خطاي انتخابی 

WDT reset counter  Watch dog  شمارنده ریست  

Cold reset counter  شمارنده ریست سرد 
Warm reset counter    رمگشمارنده ریست  
Power fail counter  شمارنده افت ولتاژ تغذیه 

Long process counter  نامهشمارنده خطاي افزایش زمان بر  
  
  



                                                                                                       آریان آسانسور راهنماي نصب و راه اندازي 
 

23 
 

a 

  Bضمیمه          

 ک از طبقـات مـورد اسـتفاده قـرار    ین در هر ین و همچنی، در داخل کابکه آسانسور در آن حضور دارد  يش طبقه اینمراتور جهت نما
  .ردیگ یم
  .دارد یبستگ آن يزیبرنامه ر یش نمراتور به چگونگینحوه نما 

تـوان   یک رقـم مـ  یـ باشد و با  یاز آسانسور ها که تعداد طبقات کمتر م یخدر بر. شود یده مید یک نمراتور دو رقمیر ، یدر شکل ز
  .شود یاستفاده م یک رقمیاز نمراتور  ش دادینماشماره طبقه را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کدام از سگمنت ها در مورد  ت هرین وضعیهمچن .شود یده میر دیز يدر نمراتور ها P2  ، -1 ، GF , 14ش یبه عنوان مثال  نما
      ).ش داده شده اندینما 0و هر کدام خاموش هستند با  1هر کدام از سگمنت ها که روشن هستند با (.داده شده استش یانم 2عدد 

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  

  :نمراتور  يزینحوه برنامه ر
 Prog. Numerator Noبخش به عالوه طبقه همکف در  همکفر یزطبقات  مجموع Numerator، در قسمت برد اصلی در برنامه

م ، نگ دویپارک ن اولیرزمین دوم، زیرزمیز( -,1,2,3,4P2,P1,G,1,-2ش طبقات ینما دیبخواه اگربه عنوان مثال . شود یم   ن ییتع
بصورت  قرار است که یبه جز طبقات(. دیرا قرار ده 5دعدد یبا Prog. Numerator No باشد در  ) ک تا چهارینگ اول ، همکف ، یپارک

در  Gش ینما يزیجهت برنامه ر سپس . )دیده یمقرار  Prog. Numerator Noه طبقات را در ی، تعداد بقودش داده شینما  …,1,2,3
 Leftرا در  00000000و مقدار ) سمت راست رقم( Right segment را در 00111101مقدار  Prog. Numerator #1بخش 

segment    )ش یدر نما .دیقرار ده) رقم سمت چپG ، يسگمنتها a,c,d,e,f, ,  مقدار،  نمراتور در رقم سمت راستروشن هستند لذا 
    )ریمطابق شکل ز( .دیده یرا قرار م 00111101

  

 نمراتور

 يک از رقمهـا یـ شـود هـر    یده میهمانطور که در شکل د
ک یـ ل شده کـه هـر کـدام از آنهـا     یجزء تشک 7نمراتور از 
نـام   a,b,c,d,e,f,gشود و بـا حـروف    یده مینامسگمنت 

ش ید نمـا یـ کـه با  يشده است و بر اساس شـماره ا  يگذار
  .شوند یروشن مسگمنت هاي مربوطه  داده شود ، 
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در  را 00000110مقدار Prog. Numerator #2در بخش . دیرا مشخص کن P1ش ی، نحوه نما Gش ینما يزیپس از برنامه ر   ◄       

Right segment )1 ش یمادر  رقم سمت راست جهت ن ( را در  11110011و مقدارLeft segment )ش یدر رقم سمت چپ جهت نماP (

   . دیده یقرار م

را در  01011011مقدار  Prog. Numerator #3در بخش . دیرا مشخص کن P2ش ی، نحوه نما P1ش ینما يزیپس از برنامه ر  ◄ 

Right segment )2ش یسمت راست جهت نما در رقم ( را در  11110011و مقدارLeft segment )ش یدر رقم سمت چپ جهت نماP (

 .دیرا مشخص کن 1-ش ی، نحوه نما P2ش ینما يزیپس از برنامه ر.  دیقرار ده

 00000000و مقدار ) 1- شینماسمت راست جهت  در رقم( Right segmentرا در  10000110مقدار  Prog. Numerator #4در بخش  

  . دیقرار ده )چپمت در رقم س( Left segmentرا در 

 )-(نالینمراتورها ، ترم یم کشیو در س .دیار دهقر segment Right   ،1را در  h مقدار،  pو   b،یعالمت منف شینما يبرا:  نکته
  . دیسمت چپ وصل کن نمراتور  gتابلو فرمان را به سگمنت

را در  11011011مقدار  Prog. Numerator #5در بخش . دیرا مشخص کن 2-ش ی،نحوه نما 1-ش ینما يزیپس از برنامه ر◄

Right segment )2-ش ینماسمت راست جهت  در رقم ( را در  00000000و مقدارLeft segment ) دیقرار ده )چپدر رقم سمت .  

   

اما طبقه  ندارند در برنامه تابلو فرمان  يزیبه برنامه ر يازیشوند ن یش داده مینما … , 3 , 2 , 1که بصورت  یطبقات  : 1نکته

ب یترت.  شوند يزیبرنامه ر فرماند در برنامه تابلو یدارد ، با یبه نوع ساختمان بستگ ش آنها ین که نحوه نمایر زمیز همکف و طبقات

و  Prog. Numerator #2 را در P1سپس  # Prog. Numerator 1رادر G ابتدا (  .باشد ین مییز  از باال به پایآنها ن يزیبرنامه ر

  )ن طبقهین تریین روش تا پایو به هم Prog. Numerator #3را در  P2بعد 

  

مربوط به ( تابلو فرمان  1نال یش دهگان ، از ترمینما يباشد برا یم 9ش از یکه شماره طبقات آنها ب ییدر ساختمانها  :2نکته 

  .هگان نشان دهدرا به عنوان د 1م تا عدد یکن ینمراتور سمت چپ وصل م   b,c يبه سگمنت ها) نمراتورها 

٠٠١١١١٠١ 

a 
b 

c d e f g 
h 
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  نحوه تنظیمات نمراتور -2جدول 

  
  نحوه نمایش  )LEFT SEGMENT( سگمنت چپ  )RIGHT SEGMENT( سگمنت راست

a b c d e f g h a b c d e f g h 
1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  -2 
0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  -1  
1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  P2 
0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  P1 
1  1  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  B2 
0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  B1 
1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  GF 
1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  G 

 .دکر دهاستفاتوان  نیز می hساخت کاراکتر سمت چپ از سگمنت  يدر اینجا برا ***
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 Cضمیمه 

  نحوه تنظیم دیپ سوئیچها 
   :و یا با تأخیر بالفاصله پس از دوراندازي قابلیت اعالم شماره طبقات  -1

بنـابراین در  . مـی گیـرد   ثانیـه تـأخیر صـورت    3اعالم طبقه پس از ،  1با روشن کردن دیپ سوئیچ شماره 
ورهاي دو سـرعته ، ایـن   سـ امـا در آسان . دباش ONآسانسورهاي درایو دار این دیپ سوئیچ باید در وضعیت 

   .قرار دهید تا بالفاصله پس از دور اندازي ، اعالم طبقه نیز صورت گیرد OFFدیپ سوئیچ را در وضعیت 
      قابلیت پخش ادامه موزیک زمانی که آسانسور پس از توقف هنوز شاسی دارد  و باید بـه حرکـت   -2

  :خود ادامه دهد
در صورتی که چند تا از شاسی هاي آسانسور انتخاب شـده   ،را روشن نماید  2ماره اگر کاربر دیپ سوئیچ ش

باشد، پس از توقف آسانسور در یکی از طبقات و اعالم شـماره طبقـه، بـا شـروع مجـدد حرکـت آسانسـور ،        
موزیک عوض نمی شود و ادامه موزیک قبل پخش می گردد واین روند تـا زمـانی ادامـه دارد کـه آسانسـور      

  .نموده و پس از آن شاسی دیگري براي پاسخ دادن باقی نمانده باشدتوقف 
   :انتخاب موزیکهاي شاد یا غمگین -3

به این ترتیـب کـه   . نوع آهنگهاي پخش شده را انتخاب کند  3کاربر می تواند با تنظیم دیپ سوئیچ شماره 
. . مـی شـود   با خاموش بودن این دیپ سوئیچ آهنگهاي غمگین و با روشن بودن آن آهنگهـاي شـاد پخـش   

سـوئیچ، آسانسـور    براي تغییر وضعیت این دیـپ . براي این کار به خاموش کردن دستگاه نیازي  نمی باشد 
  . باید در حالت توقف باشد

  :عدم پخش موزیک-4
موزیکی  را در وضعیت روشن قرار دهد، در حین حرکت آسانسور هیچگونه  4اگر کاربر دیپ سوئیچ شماره  

پخش نخواهد شد و فقط هنگام توقف کلمه دینگ و پیغامهاي خاص مشتري و شماره طبقه پخـش خواهـد   
براي این کـار بـه خـاموش    . بودن این دیپ سوئیچ ، موزیک نیز پخش خواهد شد اما در حالت خاموش. شد

  . براي تغییر وضعیت این دیپ سوئیچ، آسانسور باید در حالت توقف باشد. کردن دستگاه نیازي  نمی باشد 
  
 6تـا   3هاي دو دیپ سوئیچ اول کاربردي ندارند و دیپ سوئیچ  دیپ سوئیچ می باشند ، 6داراي بردهایی که  :تذکر  

  .به ترتیب براي تنظیمات فوق در نظر گرفته شده اند

  

 

 AVA MP3برد
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  D ضمیمه

ضروري است بـرد موتورسـیف را    هاي دوسرعته و هیدرولیکهنگام راه اندازي کامل و استفاده از آسانسور
  .نمائید کالیبرهو یا به اصطالح  تنظیمبا دقت 

انـد یکـی   موتورسیف اگر به درستی کالیبره شده باشد سیم پیچی موتور را از سوختن که عامل آن می تو
  :باشد حفاظت کند ذیل از موارد 
  عدم تعادل جریان فازهاي موتور -دو فاز شدن   د -اضافه بار   ج -باز نشدن ترمز   ب -الف

 
 
 

 کلید فشاري
 

 
      

 
 
  

  

    :تنظیم موتورسیف براي حفاظت دور تند موتور 
 .آسانسور را در باالترین طبقه بدون بار متوقف نمائید .1
 . کابین را با دور تند به سمت پایین حرکت دهید .2
تمـام  ( 1را طوري تنظیم نمائید که نمایشـگر جریـان تـا ضـریب      FASTدر حین حرکت پتانسیومتر  .3

LED توجه کنید که . روشن شود) هاي سبز رنگLED هاي قرمز رنگ نباید روشن شوند.  
  :تنظیم موتورسیف براي حفاظت دور کند موتور 

 .دور تند آسانسور را در باالترین طبقه بدون بار متوقف نمائیدمانند تنظیم  .1
 .به سمت پایین حرکت دهید) حالت رویزیون(کابین را با دور کند  .2
 .را مانند آنچه در دور تند گفته شد تنظیم نمائید SLOWدر حین حرکت پتانسیومتر  .3

 
 
  

  : توصیه می شود
از عملکـرد آن مطمـئن    و یویزیون موتـور سـیف را تسـت کنیـد    ترمزدر دو حالت نرمال ورسیم هاي با بازکردن  ◄ 
 .شوید

  کنترل فاز –تنظیم موتورسیف 

 نمايشگر جريان موتور        

کليد 
RESET 
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  .شود سیف تست و کنترل رماه یک بار موتو 6هر " ◄ 
  
  

  

  )موتور سیف در برد(کنترل فاز  
را بـه عهـده    و محافظت از موتور و آسانسورذیل شرایط  قطع برق آسانسور درو ورودي  فاز برق سه کنترل ،کنترل فاز

  .دارد

که ناشی از کاهش یا افت ولتاژ یا هـم نـام   ( :  و عدم باالنس بودن فازها )قطع یک فاز (تشخیص دو فاز شدن-1
  .همراه خواهد بودUBF  ، نمایشگربا روشن شدن و  )باشد می شدن فازها

  
  .همراه است PRF،  نمایشگرکه با روشن شدن : جابجائی فازها -2

با استفاده از پتانسیومتر نشـان داده    UBFشبکه محلی و اعالم خطاي برق تاژبه علت مختصر تغییرات در ولممکن است 

  .و خطا را برطرف نمود شده می توان مقدار حساسیت را  کاهش داد

  
  .ناشی از قطع کامل یکی از فازها می باشد PRFو  UBFروشن شدن : نکته      
                            کنترل فاز                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBF 

 PRF  

پتانسیومتر 
براي تنظیم 
 باالنس ولتاژ
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 F مهیضم

  
   :مشخصات اصلی

  :تابلو فرمان آسانسور هیدرولیک با قابلیت 
  ت هایونیبا توجه به انواع مختلف پاور  مثلث یا و مثلث_ستاره ياز روشها ییکراه اندازي پمپ هیدرولیک با  -      
  مختلف يبا ولتاژها عدد شیر برقی ار، دو و چهتوسط سه SOFT STOPراه اندازي و کنترل آسانسور به روش  -      

  امکان هم سطح سازي مجدد کابین درمواقع جابجا شدن از سطح همتراز طبقه در هنگام توقف آسانسور -
  
  :)ن تابلوهایاز تنوعات ا یکی(کیدرولیه يخاص تابلو يترمینالها 

COM  :مشترك فرمان شیرهاي الکتریکی  
VSS :   فرمان شیرالکتریکی جهت باال(soft stop)   
VA:  فرمان شیرالکتریکی دو جهته  
VB: فرمان شیرالکتریکی جهت پایین  
T1 وT2: به دو سر ترموستات روغن وصل می شود.  

 LUV:  ازکنتاکت باز سنسورReleveling یک سر کنتاکت . استفاده می شودReleveling  به ترمینالLUV    و سـر دیگـر
  .    وصل می گردد 51کنتاکت به ترمینال 

: OVLH  : یک سر کنتاکت فشار روغن بـه ترمینـال   . ازکنتاکت باز سنسور فشار روغن استفاده می شودOVLH   و سـر
  .   وصل می گردد 51دیگر کنتاکت به ترمینال 

 SOR وMOR :  این دو ترمینال به دو سرheater روغن متصل می گردند.  
  
    Releveling  سطح سازي مجدد  یا   هم

صورت گرفته باشد ،هنگـامی کـه در حالـت توقـف کـابین       Relevelingنرم افزاري و سخت افزاري در مورد چنانچه تنظیمات 
آسانسور از سطح همتراز با طبقه خارج گردد و اندکی باال و یا پایین قرار گیرد آسانسور به حرکت در مـی آیـد و کـابین را بـه     

  .سطح همتراز طبقه می رساند
  :نامه تنظیمات نرم افزاري بر: الف 

  اتوماتیک  Relevelingپذیرفتن  -1
Travel status \ Auto Releveling                     Yes   

 
 Relevelingتعریف یک یا دو ورودي به عنوان سنسورهاي  -2

  . در هر دو جهت امکان پذیر می باشد و براي هر جهت یک ورودي نیاز دارد که باید تعریف گردد Relevelingعمل 
  . تعریف کرد Releveling را می توان براي    PI4و  PI1   ،PI2  ،PI3ز از چهار ورودي هر کدام ا 

  .بصورت زیر خواهد بود  Relevelingبراي سنسورهاي  PI2 و   PI1به عنوان نمونه تعریف ورودي هاي  
System setting \ Programmable I/O \ Input #1                      Releveling Flag 1  

 System setting \ Programmable I/O \ Input #2                      Releveling Flag 2  
  

و  PI1 طبقه نصب مـی شـود بایـد بـه ترمینـال        1cfطبق تعریف فوق ، سنسوري که آهن رباهاي آن پایین تر ازآهن رباهاي 
  .وصل شود PI2ود باید به ترمینال  طبقه نصب می ش 1cfسنسوري که آهن رباهاي آن باالتر ازآهن رباهاي 

 Relevelingتعریف نحوه فعال شدن سنسورهاي  -3
 

 کیدرولیه يتابلو
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  :استفاده شود ، نحوه تنظیم اینگونه خواهد بود  Relevelingچنانچه از کنتاکت هاي باز سنسورهاي 
System setting \ Programmable I/O \ Activation  Input #1                      Active close   
System setting \ Programmable I/O \ Activation  Input #2                    Active  close   

  
  :استفاده شود بدین صورت   Relevelingو اگر از کنتاکت هاي بسته سنسورهاي 

  
                                         System setting \ Programmable I/O \ Activation  Input #1                   Active  open   

System setting \ Programmable I/O\ Activation  Input #2                    Active  open  
  

  Relevelingنحوه چيدمان  آهن رباهاي مربوط به سنسور : ب 
 1CFاين سنسورها دقيقـاٌ در کنـار سنسـور    . تابلو فرمان تأمين گردد  ۵۱بايد از ترمينال   Releveling تغذيه سنسورهاي 
بين دو آهن رباي سـياه ، دو آهـن ربـاي قرمـز قـرار      . ( مي باشد 5cmفاصله هر آهن ربا با آهن رباي بعدي .بايد نصب گردند

  )گرقته است
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1CF يآهنرباها

 باالReleveling   يآهنرباها

 پايينReleveling   يآهنرباها

 1CF يآهنرباها

 باالReleveling   يآهنرباها

 پايينReleveling   يآهنرباها
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 Gضمیمه 

  :ويژگيها 
 کنترل درب آسانسور و باز کردن آن قبل از توقف کامل آسانسور - ۱
 امکان استفاده برای آسانسورهای دو سرعته و درايودار - ۲
 در اين برد براي تعيين محدوده باز کردن درب  CFOاستفاده از خروجي سنسور  - ۳
تيغه رله هاي اين برد ، جهت ممانعت از توقف آسانسور به هنگام بـاز  اتصال نقاط مدار ايمني مرتبط با درب آسانسور از طريق  - ۴

 شدن زود هنگام درب  
 امکان استفاده در آسانسورهاي دو درب - ۵

، قبل  ADOبه منظور باز شدن درب کابین آسانسور قبل از توقف کامل ، سنسور ممانعت از باز شدن درب در سرعت تند آسانسور
چنانچـه  . ان بـاز شـدن درب را صـادر مـی نمایـد     فرمـ  ، آسانسـور  ADOفعال شدن سنسور  با. نصب می شود 1CFاز سنسور 

  .اقدامات ایمنی الزم صورت نگیرد ، باز شدن زود هنگام درب آسانسور خطرات زیادي را در پی خواهد داشت
    . ایمنی الزم را براي آسانسور تأمین می نماید و از باز شدن نابهنگام درب آسانسور ممانعت به عمل می آورد ADOبرد 

  :در هنگام استفاده از این برد به نکات ذیل توجه فرمایید 
 غیـر ایـن   بایـد نصـب شـوند و در    J1  ،J2استفاده نشود ، جامپرهاي ) خروجی مربوط به درب( در صورتی که از خروجی درایو

   .صورت ، جامپرهاي مذکور را حذف نمایید
وصل   +Drvباشد، این خروجی باید به ترمینال 24Vdcدر صورتی که خروجی درایو که به این برد وصل می شود، داراي ولتاژ 

  . وصل شود GNDنیز به  -Drvشود و ترمینال 
وصـل    -Drvچ می کند، این خروجی باید به ترمینـال را سوئی GNDدر صورتی که خروجی درایو که به این برد وصل می شود 

  . وصل شود  V24نیز به +Drvشود و ترمینال 
  
 

  ADOبرد 
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  Kضمیمه 

 . نصب نماییدرا در جایی مناسب و  دور از مقاومت ترمز به دیواره تابلو  GSMدستگاه  -1

. قـرار دهیـد   GSMرا از برق جدا کرده و یک عدد سـیم کـارت داخـل دسـتگاه      GSMکابل تغذیه دستگاه  -2
 .خصوص وصل کنیدبا برد را به ترمینال م  GSMسپس کابل ارتباط مودم 

وصل کنید و آنتن را در محلی دور از درایو قـرار دهیـد و    GSMفیش آنتن را در محل مخصوص به دستگاه  -3
 .را وصل کنید) آداپتور(تغذیه دستگاه 

 .را به برد اصلی چک کنید GSM V2اتصالهاي برد  -4

V24  = ترمینال (ولت  24ولتاژVLL(  
 GND  = 80ترمینال  

RS21  = ترمینالRS21 

RS22  = ترمینالRS22  
  GSMمخصوص ارتباط با دستگاه ) DB9(کانکتور

 
در پایان مراحل فوق، با قسمت تحقیقات و توسعه شـرکت تمـاس گرفتـه و بـا دادن شـماره سـریال تـابلو و         -5

 .اطالعات تکمیلی دیگر، درخواست فعال سازي دستگاه را اعالم کنید

  
در این شرایط بـرد را خـاموش کـرده،    . استروشن باشد نشان دهنده عدم وجود آنتن  ANTاگر نشانگر  •

دوبـاره   ANT نمایشگرمنتظر بمانید تا . و و برد را روشن کنید هداقرار د ONرا در حالت  3دیپ سوئیچ 
را  3سپس دیپ سـوئیچ . خاموش شود LEDرا آنقدر جابجا کنید تا این  GSMسپس آنتن . روشن شود
 .قرار دهید و برد را خاموش و روشن کنید )OFF(خاموش  در حالت

 

 .باشند) OFF(در انتهاي کار دقت کنيد که حتماً تمام ديپ سويچها خاموش  •
 

 

 GSM V2طریقه نصب و راه اندازي برد 
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 Lضمیمه 

  
External Fault :  

ژ فازهـا کـه    برق ورودي ساختمان ایراد دارد یعنی یا خطاي جابجایی فاز دارید و یا قطعی یکی از فازها و یا عـدم تقـارن ولتـا    
 تر و یا تسـتر مـی  م هاي برد موتور سیف و اهم LEDباشد و راه تشخیص بوسیله  عامل بوجود آورنده آن برد موتور سیف می

مربوط به قطعی  LEDاگر . روشن بود جاي دوفاز ورودي را تعویض کنید PRFنام ه مربوط به جابجایی فاز ب LEDاگر .باشد
  .یا افت ولتاژ داردهم نام و روشن بود یکی از فازهاي ورودي قطع  UBFفاز بنام 

  

  تابلو دوسرعته

ر سیف خطا زده است که علت آن ممکن است بعلت عدم تنظـیم آن و یـا عـدم    قسمت کنترل بار موتو
 .براي تنظیم آن به بخش موتورسیف مراجعه شود.تنظیم دقیق و یا ایراد آن باشد

روي برد پاور سوخته است که علت آن میتواند اتصـالی در ترمینـال    51مربوط به ترمینال  FGRفیوز 
که به طرف مصـرف کننـده هـا رفتـه خـارج       51د در زیر ترمینال ابتدا تمام سیمهاي موجو. باشد  51

کنید سپس فیوز را تعویض کنید اگر سالم ماند در یکی از سـیمهاي داخـل چاهـک یـا مـورد اسـتفاده       
  .اتصالی وجود دارد

  تابلو درایودار

ي روشن ها LEDدرایو را خوانده و  LCDبر روي درایو خطایی اتفاق افتاده که باید نصاب پیغام روي 
 .روي درایو را مشاهده کند و با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید

دقت شود خطاهاي درایوها بسیار زیاد و متعدد میباشند حتماً خطا مالحظه و خوانـده شـود تـا امکـان     
  .راهنمایی وجود داشته باشد

  

   
Opening Time out  :یباشد بدون اینکه سیگنالی مبنی بر باز شـدن درب  این پیغام به معناي پایان زمان عملکرد درب م

  .دریافت شود
پل داده شود و در برنامه برد اصـلی در قسـمت    51درب سیم کشی شود و اگر ایراد دارد به ترمینال  5KTبراي رفع این ایراد 

DOOR NO #1 SETTING  تغییرات زیر اعمال شود.  
Door Opening Sensor                                                                     Time 
Door operation time                                                                           6 s 
Close protection time                                                                         8 s 
Open protection time                                                                         8 s   

 
  

Closing Time out :   این پیغام به معناي پایان زمان عملکرد درب میباشد بدون اینکه سیگنالی مبنی بر بسته شـدن درب
  .دریافت شود

  .پل شود 51به ترمینال  5KTبراي رفع این ایراد همانند خطاي قبل پارامترهاي برد اصلی تنظیم و ترمینال 
  

MRV&CRV Error  :یوزیون تابلو و چاهک ، اگـر در هنگـام راه انـدازي    این خطا یعنی فعال شدن همزمان هر دو کلید ر
 RV2و  RV1شود در سمت چپ بـرد اصـلی ترمینالهـاي     پل دهید که باعث می MRV را به ترمینال 51هستید ترمینال 

  .روشن شوند

 بلوك دیاگرام رفع ایراداتخطاها و پیغامهاي کلی و 
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Direction Fault  :ـ  ین خطا معموالً در باالترین طبقه یا پایینا وصـل شـدن   معنـی قطـع و   ه ترین طبقه اتفاق می افتد و ب

ل بودن سـیمها و یـا   باشد که ممکن است بعلت فاصله بین کمان و یا ش می CANیا  CA1هاي  دوباره یکی از میکروسوییچ
و همچنین حرکت معکوس موتـور نیـز    CA1  ،Canاین خطا می تواند به علت جابجا بودن سوییچ هاي  .ایراد سوییچها باشد

  .باشد که بایستی برطرف گردد
  

 .و علل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم تابلوهااحتمالی  عیوب در این قسمت
 
 .نشان داده می شود  External faultروي برد اصلی پیغام  و بازر به صدا در آمده. 1

  جابجایی فاز •
  برق شبکهپایین سطح ولتاژ  •
  یکی از فازها قطع ولتاژ سه فاز ورودي یا عدم تقارن  •
  ه همدیگر یا به بدنه موتوراتصال خطوط تغذیه موتور اصلی ب •
  موتورسیفعدم تنظیم  •
  )بوبین ترمز سیمهاي ارتباطی ترمز و تابلو، تغذیه ترمز،(ترمز باز نشدن •
عاملی خارجی باعث می شود موتور جریان بیش از حد متعارف از شبکه بکشد، این عامل خارجی مـی توانـد اضـافه     •

 .ا و کفشک ها باشدبار و یا وجود اشکاالت مکانیکی مثل تنگ بودن ریله
 خطا در عملکرد درایو  •
  .مجدد چک شود  FGRخارج و بعد از تعویض فیوز  51؛ کلیه سیمها را از زیر ترمینال  51اتصالی در ترمینال  •

 . بازر برد پاور روشن است. 2
ز که از ترمینالهاي تابلو اصلی گرفتـه شـده را بـا    XVLو  VLLسیمهاي (  XVLیا  VLLاتصالی در ترمینال  •

بازر را خاموش کنید اگربازر قطع نشد برد پاور آسـیب دیـده اسـت  امـا اگـر بـازر        S1کنید و با استفاده از کلید 
صل کنید تا مشخص شود اتصالی مترا به طور لحظه اي به ترمینالهایشان  XVLو  VLLخاموش شد، سیمهاي 

ر هـاي آن نیـز مـی توانـد مربـوط بـه       خاموش و روشن شدن سریع تابلو و نمایشگ( مربوط به کدام یک می باشد
  )نیز باشد XVLو  VLLو یا  51اتصالی در مدار 

 .می باشد 110V ACتابلو فاقد ولتاژ  110ترمینال . 3
  )دراین صورت فیوز باید تعویض گردد(برد پاور در اثر اتصالی FSCسوختن فیوز  •
  )فعال بودن بازر این برد(کالیبره نبودن برد موتورسیف  •
  ) PH_FAILسمت راست به نام  LEDخاموش بودن (ن کنترل فاز برد پاورتنظیم نبود •
سیم مربوط به سري استپ که از پایین ترمینال تابلو به داخـل چـاه آسانسـور بـرده شـده را      (اتصالی در سري استپ •

  ) حاصل شود را مجدداً اندازه گیري نمایید تا از عدم اتصالی در مدار ایمنی اطمینان١١٠قطع کنید و ولتاژ ترمینال 
  آسیب دیدن برد پاور  •

  .دیده می شود ERROR NCA&1CAبرد اصلی پیغام  LCDتابلو آالرم زده و روي صفحه . 4
پیغـام از روي  و  پل می دهیم، اگـر آالرم قطـع شـد    CANو  CA1را به ترمینال  51با استفاده از سیم ترمینال  •

LCD ،مشکل از سیم کشی و یا از سوئیچهاي  پاك شدCA1  وCAN می باشد .  
 .کنتاکتورهاي جهت عمل می کنند ولی کنتاکتور دور تند عمل نمی کند. 5

 ECAnو  ECA1با پل کـردن ترمینـال هـاي     .ایراد دارند و یا درست وصل نشده اند ECNو  EC1هاي وییچ س •
  .در تابلوهاي دو سرعته می توان از صحت عملکرد سوییچ هاي مذکور اطمینان حاصل کرد
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  .دور تند ایراد داردکنتاکتور  •
  .برد اصلی ایراد داشته و فرمان دور تند را صادر نمی کند •
  .کنتاکتور باشدتیغه کمکی در صورتیکه این حالت فقط در یک جهت رخ دهد ممکن اسن عیب، ناشی از خرابی  •

ـ  هیچ. 6 بـه  ( وندکدام از شاسی هاي احضار آسانسور و یا شاسی هاي انتخاب طبقه داخل کابین پذیرفته نمی ش
 .در این حالت المپ زیر شاسی ها روشن نمی شود) اصطالح شاسی نخوردن آسانسور

  .آسانسور در مود رویزیون است •
بعلت قطع و وصل برق، سیستم موقعیت کابین را گم کرده و تا زمانیکه در پایین ترین یا باالترین طبقـه بـراي    •

  .تشخیص موقعیت توقف نکرده،شاسی نمی پذیرد
  .در مود استراحت قرار دارد K300سط کلید آسانسور تو •
  .به شاسی ها نمی رسد) 80(تغذیه مشترك شاسی ها  •
  .برد پاور ایراد داشته و ولتاژ الزم تولید نمی شود •
  .سنسور یا کلید آتش نشانی فعال شده است •
  .یب شده استدر تابلوهاي دیناتک ارتباط برد گسترش با برد اصلی ایراد پیدا کرده و یا برد گسترش دچار ع •
  .برد اصلی دچار عیب شده است •

 .بعضی از شاسی ها پذیرفته نمی شود. 7
  خرابی شستی یا قطع بودن خط ارتباطی آن به تابلو •
  .آسانسور در همان طبقه توقف کرده است •
  .شده باشد Cancelممکن است بصورت نرم افزاري  •

 .ل نمی شودبا اینکه آسانسور جهت گرفته است ولی فرمان بستن درب فعا. 8
یا شستی احضار طبقه اي کـه   KPو یا یکی از سنسورهاي فتوسل و ) در صورت وجود( OVER LOADسنسور  •

  .) ها بررسی کرد LEDوضعیت این سنسورها را می توان با مشاهده .(کابین در آن قرار گرفته فعال است
ي بسـته شـدن در مـی باشـد، در     ، روشن شود بیانگر صدور فرمان بـرا CLOSEمربوط به رله  LEDدر صورتیکه  •

البته صحت عملکـرد بـرد الکترونیکـی را مـی تـوان بـا انـدازه        . صورت عمل نکردن درب مشکل از سردرب می باشد
  )تابلو VLLبرد اصلی با ترمینال  Cتست ترمینال ( .بررسی کرد Cگیري ولتاژ ترمینال 

 .و آسانسور استارت نمی کند غیر فعال شده مجدداَفرمان بسته شدن درب فعال می شود ولی . 9
صورت اشکال در مدار ایمنی خصوصاً در مدار قفلها و یـا عـدم    بزند، در این 68اگر هنگام بروز مشکل باال تابلو آالرم  •

 .عملکرد مطلوب موتور درب می باشد
 .زمان بسته شدن درب تمام شده است •
  .تنظیم برنامه هاي برد اصلی صحیح نمی باشد •
• LED  ــام ــا  DOبن ــل،        PHCی ــورهاي فتوس ــدن سنس ــال ش ــرف فع ــن مع ــه ای ــت، ک ــاموش اس ــا KPخ               ی

DOOR OPEN هاي با درب اتوماتیک می باشد در سیستم.  
اگر درب نیمه اتوماتیک باشد، و هنگام بسته شدن درب کشویی و قبل بسته شدن کامـل آن درب لـوالیی بـاز     •

  .شود فرمان بسته شدن درب کشویی غیر فعال می شود
 .در بین حرکت بطور ناخواسته توقف کرده و بالفاصله مجدداً استارت می کند بعضاَآسانسور . 10

بزند، در اینصورت مدار ایمنی بر اثر برخوردهـاي ناشـی از حرکـت کـابین،      68اگر هنگام بروز مشکل باال تابلو آالرم  •
  . به زمین می شود خرابی یا قطعی کابل معلق یا عوامل دیگر دچار قطع و وصلی یا اتصالی

 .آسانسور قبل از رسیدن به طبقه مقصد مسافت زیادي را با سرعت آهسته طی می کند. 11
  .از تنظیم خارج شده است) مگنت و پرچم یا میکروسوئیچ( CF3سنسور  •
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  ).به جاي تیغه بسته از تیغه باز استفاده شده است( CF3اشتباه در انتخاب تیغه مناسب سنسور  •
 .تابلو به اشتباه دوراندازي با پرچم اول تنظیم شده است در برنامه هاي •

  
 .آسانسور موقعیت خود را گم کرده و براي تشخیص موقعیت به پایین ترین طبقه می رود بعضاَ. 12

ي قطع و یا به شدت کم می شود و همین باعـث مـی شـود هـر دو     بطور لحظه ا) 51ترمینال(سنسورها ولتاژ تغذیه  •
این ولتاژ زمانی به شـدت کاسـته مـی    . فعال دیده شوند) ه در منطقه فعال قطع هستندک( CAN و CA1سنسور 

  . با ارت اتصال کوتاه شود 51شود که ولتاژ 
 .دائماً روشن است) روشنایی در حال حرکت(روشنایی موقت کابین . 13

  . کشی را تصحیح کنیدگرفته شده سیم   L5 لذا چنانچه از ودگرفته ش L6این روشنایی باید از  فاز مربوط به •
را باز کنید چنانچه روشنایی داخل کابین خاموش شـد   STBYدر ترمینالهاي برد اصلی سیم مربوط به ترمینال  •

  . صورت برد پاور معیوب شده است برد اصلی آسیب دیده  در غیر این
  ).صادر نمی شود Oفرمان ( آسانسور بعد از توقف درب اتوماتیک را باز نمی کند. 14

نسور بر اثر داشتن بار بیش از حد، متعادل نبودن وزنه تعادل، تنظیم نبودن ترمز یا عوامل دیگر پس از توقف سر آسا •
  .روشن می باشد 1CFخورده و از منطقه مجاز باز کردن درب خارج می شود در این وضعیت نمایشگر 

در ایـن حالـت بایـد    . رب بـوده  خاموش باشد، آسانسور در محدوده مجاز باز شـدن د  1CFدر صورتیکه نمایشگر  •
  .نمایشگرهاي روي برد اصلی و برد پاور چک شوند که آیا درست و به موقع فرمان صادر می شود

خاموش می باشد ممکن است برد هم به درستی فرمان بدهد اما رلـه هـاي مربوطـه درسـت      1CFدر حالت باال که  •
 .عمل نکنند

• 5KT  پل نمی باشد 51به. 
  .ي برد اصلی اشتباه استتنظیمات نرم افزار •

  .یکی از المپهاي نمراتور دائماً روشن است. 15
المپ خـاموش  ) در صورت آشنایی از روي برد اصلی(در صورتیکه با قطع کردن موقتی خط مربوطه از طرف تابلو  •

  .باشد، اما در صورتیکه المپ روشن باقی بماند اتصالی در سیمها وجود دارد شود عیب ناشی از برد می
 .گاه خاموش نمی شود یکی از المپهاي زیر شستی هیچ. 61

) در صورت آشـنایی از روي بـرد اصـلی و یـا گسـترش     (در صورتیکه با قطع کردن موقتی خط مربوطه از طرف تابلو  •
باشد، اما در صورتیکه المپ روشن بـاقی بمانـد اتصـالی در سـیمها وجـود       المپ خاموش شود عیب ناشی از برد می

  .دارد
 .ی از المپهاي زیر شستی یا نمراتور یا یکی از المپهاي جهت روشن نمی شوندبعض. 17

در این شرایط باید ارتباط برد را با مدار بیرون قطع کرد، اگر عملکرد نمایشگر مربوطه درست باشد مشـکل از سـیم    •
  .کشی می باشد، در غیر این صورت مشکل به برد بر می گردد

 .دمدار زنگ بدرستی عمل نمی کن. 18
  .اشکال از سوختن فیوز برد شارژر و یا خرابی مدار تغذیه زنگ میباشد •
  : تواند ناشی از موارد زیر باشد باطریهاي برد تغذیه زنگ خوب شارژ نشده اند که این وضعیت می •

  خرابی عناصر الکترونیکی مدار شارژر -الف
  خرابی باطري -ب
  برد تغذیه زنگ VDC 24قطع شدن تغذیه  -ج

 .ام شروع حرکت یک یا چند تا ازکنتاکتورها به طور سریع قطع و وصل می شونددرهنگ. 19
  آسیب دیدن بوبین کنتاکتورها •
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  آسیب دیدن برد اصلی   •
  ایراد در اتصاالت مربوط به بوبین کنتاکتورها •

 .برد پاور می سوزد  FS1فیوز شیشه اي . 20
  )طبق نقشه تابلو و فرم سفارش( BM2و BM1ي با ولتاژ بین ترمینالها یکسان نبودن ولتاژ مگنت ترمزموتور •
  اتصالی بین دو سر مگنت ترمز  •
  )زمین(اتصالی بین اتصاالت مگنت ترمز و ارت  •
  آسیب دیدن برد پاور  •

  

  بلوك دیاگرام رفع ایرادات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ین ترین  طبقه  توقف می کند؟باالترین و پای فقط درچرا کابین 

  روي برد اصلی رخ می دهد CF3 این حالت در وضعیت نداشتن عملکرد و پالس رسانی 
هاي مربوطه  LEDالهاي تابلو بدون داشتن سیم نصاب داخل ترمینال در ترمین  51به   CF3 و  51به   1CF آیا با پل کردن

  می شود؟خاموش و با جداکردن روشن  سمت چپ برد اصلی

  روي کابین 1CFو  CF3ایراد مگنت   -1  برد اصلی تابلو 1CFو  CF3ایراد 
 1CFو  CF3ایراد سیم کشی مگنت   -2

  

  بلی  خیر

  شاسی دائم جذب است؟ چرا

یا سیم زیـر ترمینـال  شاسـی    }  DRnالی  DR1و  DCnالی  DC1{ سیمهاي زیرین ترمینالهاي شاسی تابلو
مربـوط بـه آنهـا روي بـرد اصـلی یـا         LEDآیا . مربوطه بیرون آورده شود و تابلو یک بار خاموش و روشن شود

  روشن  است؟  گسترش همچنان

  وایراد برد اصلی یا گسرش تابل  ایراد شاسی و یا سیم کشی آن

  بلی  خیر
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  طبقات را قاطی می کند

  به ازاء یک طبقه چگونه است؟1CF , CF3 هاي LEDترتیب پالس رسانی 

  خاموش و روشن می شوند  1CFو یک بار CF3 بار  2به ازاء یک طبقه 

ائین ترین زمانی که کابین به باالترین و یا پ
طبقه می رسد ابتدا دورانداز دیده می شود 

  و سپس میکروسوئیچ هاي حدي

  کنترل سنسورها و سیم کشی آنها و آهنرباها

ار سیمهاي در تراول کابل کن  1CFو    CF3دقت شود مسیر سیمهاي 
  نباشد  380و یا  220،  110حاوي ولتاژ 

  خیر  بلی

    ) CA1 , Can( انجام شود  تست عملکرد سوئیچ ها

درآورده شود و به سمت باالترین یا پائین ترین طبقه   CF3کابین در وسط طبقه قرار گیرد، سیم زیر ترمینال 
  کند؟  استارت زده شود آیا با دیدن سوئیچ حد دور اندازي می

ال یا پائین استارت زده بسته شود و مجدد کابین به سمت با  CF3سیم 
آیا . درآورده شود  1CFشود و به محض دیدن سوئیچ سیم زیر ترمینال 

  کابین بالفاصله متوقف می شود؟  

  ایراد عملکرد سوئیچهاي حدي

  تماس با شرکت

  باالنسی چک گردد و فک ترمز

  بلی  خیر

  خیر  بلی

 گاهاٌ شالتر می کند 
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  مگنت ترمز عمل نمی کند

  ار می شوند؟ برق د  BM2و   BM1ترمینالهاي آیا بعد از زدن شاسی، 

  د سیم کشی از تابلو به مگنت ترمزایرا
  ایراد مگنت ترمز 

  ناهمخوانی ولتاژ تابلو  با ولتاژ مگنت ترمز

  سالم است  FS22آیا فیوز شیشه اي 

بهمراه   Dو Uکنتاکتور  L3ولتاژ تیغه هاي
 ولتاژ دارد؟ آیا اندازه گیري شود S4ترمینال

آیا مورد . فیوز تعویض شود و مجدداٌ  کنترل گردد
  عملکرد نیز حل شد؟ 

روي برد پاور  ) سیم مشکی( BRAولتاژ ترمینال 
بعد از زدن شاسی  D ,Uکنتاکتورهاي   T3با تیغه 

 اندازه گیري شود آیا ولتاژ دارند؟

ــال  از کشــی مســیر ســیم ــه تیغــه هــاي  MPو S4ترمین   L3ب
  .به مگنت ترمز کنترل شودترمینال تابلو  از کشی سیمکنتاکتورو

 , D دو کنتاکتور  L3پل ارتباطی بین تیغه  -1
U   خرابی تیغه کنتاکتور - 2کنترل گردد  

 - BR و    + BRآیا دو سر رکتی فایر در ترمینالهاي 
  شود؟ یم بعد از زدن شاسی حاوي ولتاژ

خرابی رکتی 
 فایر و برد پاور

  F , S کنتاکتورهاي  T3غه آیا تی
 زدن بعد از- BR نسبت به ترمینال 

  ولتاژ دارد؟استارت 

بعد از زدن شاسی و   BM2 و   BM1آیا 
  جذب کنتاکتورها ولتاژ دارند

  خیر

و یا پل ارتباطی   F , Sکنتاکتور هاي   T3مسیر سیم کشی از تیغه 
  دارد بین این دو تیغه ایراد

   Sیا   Fخرابی و رد نکردن تیغه کنتاکتورهاي 

  بلی

  خیر  بلی

  بلی  یرخ

  بلی  خیر  خیر  بلی

  بلی  خیر

  بلی  خیر

  بلی

  خیر
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  درب داخل باز نمی شود 

 روشن می شود؟ 1CFمربوطه  LEDآیا در زمان توقف

  380*3امدرب تمام سماتیک و نیمه و تم  درب نیمه سماتیک

  5KTایراد در عملکرد سوئیچ 

  استپ طبقه توسط مگنت دیده نشده و فرمان باز شدن صادر نمی شود

  کابین قطع می شود؟  STOPروي برد پاور  در زمان  Cآیا رله 

  در برد اصلی قطع می شود؟  Cمربوط به  LEDآیا در زمان توقف 

بیرون آورده شود آیا درب  CMو   Cهاي زیرین ترمینالهاي سیم
  شود؟ باز می

 و ایراد برد پاور چسبندگی تیغه هاي رله

  ایراد جذب دائم و خرابی رله مربوطه روي برد اصلی

ایراد عملکرد سر درب کابین                         

  بلی  خیر

  خیر  بلی

  خیر  بلی

  خیر  بلی
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  ب داخل بسته نمی شوددر

  ؟روي برد اصلی روشن  می شود  Cمربوط به  LEDبعد از زدن شاسی آیا 

  درب بسته می شود؟     CMبا   Cآیا با پل کردن ترمینالهاي 

 و   Cایراد سیم کشی  -1
CM  برد پاور تا ترمینالهاي
  پایین

ایراد رد نکردن تیغه هاي  -2
    Cله ر

  ایراد عملکرد سر درب

  برد اصلی پیغام LCDآیا روي 
  PHC Warning       است؟ 

بررسی چشمی درب داخل یا پل   آیا مدار سري استپ کامل است
  انجام گیرد PHCبه  51ترمینال

برد   Cآیا بعد از زدن شاسی رله 
  شود؟  پاور جذب می

  :در صورت جذب نشدن رله
 خرابی بوبین رله یا برد پاور

ا ترمینالها  برد پاور ت C , CMمسیر سیم کشی 
  کنترل شود 

ایراد  در مدار سري استپ و یا درب 
باید  66قسمت  LED( لوالیی و بیرون
  )روشن باشد

  خیر  بلی

  بلی  خیر  بلی  خیر

  خیر  بلی

  خیر  بلی



                             ب و راه اندازيراهنماي نص                                                                                                            آریان آسانسور

۴٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولت قطع است  110

  سالم است؟  FS23آیا فیوز شیشه اي 

  ولتاژ دارد؟ 110vacو  VSCهاي  آیا ترمینال تعویض و دوباره چک شود

  روي ترانس ولتاژ دارد؟ 110آیا خروجی 

  برد پاور کنترل شود  -1
  پاور سیم کشی تا برد  -2

روي برد موتور سیف تک به NO1 و Com1آیا ترمینالهاي 
  تک با ارت ولتاژ دارد؟

  داشتن ولتاژ وروديخرابی ترانس در صورت 

مسیر سیم کشی از برد پاور تا ترمینال 
COM1  کنترل شود  

  ایراد برد موتور سیف

  ها خاموش است LEDهمه 

کنترل فازهاي ورودي و ترتیب آنها 
) قطعی فاز –خطاي جابجایی فاز (

  عملکرد کنترل بار موتورسیف

  NO1لی دارد و  COM1ترمینال 
روي برد موتور  LEDآیا. ندارد

سبز (  LEDروشن یا هر دو  سیف 
  خاموش هستند؟) و قرمز

LED قرمز روشن است  

  خیر  بلی

  بلی  خیر

  بلی  خیر
  بلی  خیر


