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 مقدمه                    (1

ضمن تشکر از انتخاب آگاهانه شما در استفاده از تابلوهای کنترل 

،امیدواریم با ارائه (    ایمن گستراوج  )IGOآسانسور تولیدی شرکت  

ازنظر  EN81-2محصولی منطبق با استانداردملی  واستاندارد  

ایمنی مطلوب بتوانیم آسودگی خاطر شما را در هنگام استفاده 

 .شرکت فراهم آوریمازمحصوالت تولیدی این 
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:مشخصات فنی تابلو( 2    

 توانایی باال در کنترل نرم افزاری وسخت افزاری سیستم آسانسور.   

 قابلیت نصب برای کلیه آسانسورهای کششی و هیدرولیکی. 

 قابلیت برنامه ریزی نرم افزاری تمامی پارامترهای تابلو توسط نصاب شامل موارد زیر: 

 تعیین تعداد طبقات 

   (تمام اتوماتیک –نیمه اتومات  -لوالیی)انتخاب نوع سیستم درب 

 تعیین نحوه نمایش نمراتور 

 تعیین نوع سنسورهای مورد استفاده در ساختار آسانسور(Normaly close-Normaly open) 

 تعیین زمان مجاز بستن و بازکردن درب کابین 

  تنظیم زمان حالتstandby سیستم 

  جهت عملیات شناسایی موقعیت آسانسورانتخاب دور تند یا کند 

 انتخاب باز یا بسته ماندن درب اتومات کابین هنگام حرکت آسانسور 

 انتخاب باز یا بسته ماندن درب کابین در هنگام پارک 

 تعیین زمان تأخیرپس ازبازشدن کامل درب اتومات تا شروع به بستن آن 

 تعیین طبقه پارک در حالت استراحت آسانسور 

 اره طبقه پارک در هنگام آتش سوزیانتخاب شم 

 فعال یا غیر فعال کردن فیدبک ترمز ازموتور اصلی 

  تعریف تابلوMaster وSlave  در سیستم های  دوبلکس 

 فعال یا غیرفعال کردن با دور کند به طبقه مجاور در تمام طبقات 

  رویزیونر، نمایش طبقات ، وضعیت نرمال آسانسودارای نمایشگر با قابلیت نمایش کلیه خطا های شناخته شده در سیستم های 

  دارای نمایشگر LED برای تمامی ورودی وخروجی های روی برد اصلی جهت تشخیص وضعیت آنها 

 قابلیت ثبت خطاها تا ده خطای قبلی اتفاق افتاده با نمایش ترتیب آنها 

 نام گذاری ترمینال های ورودی  و خروجی تابلو براساس استاندارد 

 ه از ترمینال های سوکتی بر روی برد اصلی جهت تعویض راحت و سریع برداستفاد 

 دارای مدار الکترونیکی کنترل فاز با قابلیت تنظیم وعملکرد دقیق 

 حفاظت فیوزی برای کلیه ولتاژها 

 دارای مدار جرقه گیر بر سر تمام کنتاکتورها جهت جلوگیری از انتشار نویز واثر نامطلوب آن 
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 :قبل از راه اندازینکات ( 3    

 تابلو کنترل 

 محل نصب تابلو در معرض نور مستقیم آفتاب نباشد 

  1 مطابق استاندارد-EN81   درجه سانتیگرادباشد 45وحداکثر  5درجه حرارت موتور خانه آسانسور باید حداقل 

    برق رسانی به موتور خانه آسانسور باید توسط یک کابل مستقل با قطر مناسب انجام گیرد            

  بدنه تابلو را توسط سیمی با قطر متناسب به ارت ساختمان وصل کنید 

 نمیباشد شرکت عهده به امر این از ناشی خسارت نمایید  خودداری اکیدا تابلو فیوزهای بجای سیم بستن از 

 هنگام تعویض فیوزها به آمپرآنها توجه نمایید 

 ای غیر منطقی استفاده نکنید ازجمله تست جرقهجهت آگاهی از برق دار بودن سیم ها از روش ه 

  درنرم افزار تابلو مرحله شناسایی میتواند با دور کند یا تند صورت گیرد که قابل انتخاب نرم افزاربرای نصاب میباشد، لذا جهت

 ایمنی بیشتر در ابتدای راه اندازی این آیتم توسط شرکت روی دور کند قرار گرفته است

  کلیه سوئیچ ها وکنتاکت سنسورهای مورد استفاده از نوعNormaly Close  میباشد که با عملکرد هر کدامLED  مربوط به آن

 (که عملکرد عکس دارد  DCوFTOبجز ورودی سنسورهای )بر روی برداصلی از حالت روشن به خاموش تبدیل می شود

  انجام گیرداتصاالت مدار ایمنی باید با دقت کافی مطابق با نقشه 

  ترمینال هایECN-EC1-68-69-66-71-72   پل می شوند  110به ترمینال 

 ECN  EC1 68   69   66   71   72   110  

                  

  ترمینال های CRV-FTO– 5KT- -DO-CAN-CA1-CF3-1CF  پل می شوند 51به ترمینال   

FTO CRV 5KT     DO      CAN     CA1     CF3      1CF     51      

   

     نکنید اندازی راه دورتند با را آسانسور وشالتر وپایین باال حد های سوئچ نصب از قبل وجه هیچ به
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 :سیم های قدرت موتور   

                     قطر سیم انتخابی برای سیم کشی قدرت موتور اصلی آسانسور را میتوان طبق جدول زیر انتخاب کرد

قدرت        5.5    6.5    7.5    11    15    18.5   22       30     37   45    

 (kw)موتور

   58        22     82        33     33   33     23    5858 5358     

  

 (A)جریان نامی 5558   

 (mm)قطرسیم 3     3     3     3    3    53    53     28       28   28    
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 مراحل نصب وراه اندازی تابلو ( 3         

 نصب تابلو فرمان به دیوار 

 اتصال سیم ارت آسانسور به ارت تابلو 

  شود نول با هیچکدام از فازها جا به جا نشوداتصال سه فاز اصلی و خط نول برای این کار دقت 

  تابلو را در مد رویزیون روشن کنید در صورت درست بودن ترتیب فازها  باید چراغ سبز رنگ کنترل فاز روشن شوددرغیر این صورت باید

 ترتیب فازها اصالح شود،سپس کنترل بارهای دور تند وکند را متناسب با قدرت موتور تنظیم نمایید

 ای دور کند موتور گیربکسسیم ه(u-v2-w2 ) سیم های ترمز،(BM1-BM2 ) وسیم های سنسور حرارتی(FTO ) راحالتی که تابلو

 خاموش است وصل کنید

  درصورت وجود مگنت درب بازکن سیم های آن رابه ترمینال های(VO-UO )وصل کنید 

 ترمینال های(FTO-CRV  -CAN-CA1-4BS-DO-CF3-1CF ) 66-69-68-)مینال هایوتر 51به ترمینال-ECN-EC1-

 به صورت موقت پل نمایید 110رابه ترمینال ( 71 

  بعداز اطمینان از نبود مانع در سر راه کابین و قرارداشتن تابلو در مد رویزیون،با فشار دادن همزمان شستیRUN,DOWN   برای

در صورتیکه کابین در جهت عکس حرکت کرد برای جهت باال کابین را حرکت دهید   RUN,UPجهت پایین وفشاردادن همزمان 

 موتور اصلی را جا به جا کنیدV2,W2سیم های

 واطمینان از ...تکمیل مراحل دیگر نصب مانند نصب تراول کابل،سیم کشی جعبه رویزیون روی کابین،سیم کشی مدارات سری ایمنی و

 عملکرد کلیه سوئیچ ها ، کنتاکت هاو سنسورهای نصب شده

 سیم های  برقراری ارتباط(U-V-W  )موتور اصلی 
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 ترمینال های ورودی تابلو 5) 

 ورودی برق سه فاز(R-S-T  )و نول(MP )وفاز ثابت قبل از جعبه سه فاز(S2) 

 ورودی شستی های احضار در طبقات(DR5…DR23 )وشستی های داخل کابین(DC5…DC23) 

 ورودی سنسور راست طبقه(1CF )ودور انداز عادی(CF3) 

  سنسور حرارتی محافظ موتورورودی(FTO) 

  ورودی دوراندازهای اضطراری باالترین وپایین ترین توقف(CA1-CAN) 

 ورودی سنسور مربوط به باز شدن کامل درب اتوماتیک کابین(5KT) 

 ورودی فرمان دستی باز کردن درب اتومات کابین(DO) 

 ورودی فرمان دستی بستن درب اتومات کابین(DC) 

  میکروسوئیچ باز شدن کفشک های ترمز موتور گیربکسورودی برگشتی از(4BS) 

 ( 68-69-66-71-72)ورودی های مربوط به مدار سری ایمنی 

 ورودی سنسورهای اضافه بار،بارکامل،کلیداستراحت دستی سیستم وسنسور آتش سوزی(FIR-K30-FUL-OVL) 

 ورودی قطع کن دور تند باالترین و پایین ترین توقف(EC1-ECN) 

  حالت رویزیونورودی(CRV)وشستی های رویزیون جهت باال وپایین(JU1-JU2) 
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 ترمینال های خروجی تابلو(             6 

 خروجی سیم های دور تند وکند موتور اصلی(U,V2,W2-U,V1,W1 ) 

 خروجی تک فازهای حفاظت شده جهت مصارف گوناگون(R4-S4-T4) 

 خروجی ترمز موتور(BM1-BM2) 

  200کن خروجی مگنت درب بازVDC(U0-V0) 

 خروجی فاز برای روشنایی ثابت داخل کابین(L5) 

 خروجی فاز برای روشنایی غیر ثابت داخل کابین(L6) 

 خروجی فرمان تابلو جهت راه اندازی فن موتور اصلی(S7) 

 خروجی فاز ثابت ترموستات فن موتور(FTS) 

 خروجی فرمان های باز وبسته کردن درب اتومات کابین(C-CM-O) 

 24ی المپ های جهت خروجV DC (LF1-LF2) 

  24خروجی فرمان المپ حالت اضافه بارV DC (LOV) 

  24خروجی ولتاژV DC (51)جهت سنسورها 

  110خروجیV AC  جهت مدار سری ایمنی 

 12خروجی روشنایی اضطراری داخل کابین V  DC  1/3با A  (LMP ) 12وخروجیV DC  آالرم(VEL) 

  خروجی جهت بلندگوی سیستم(SP1-SP2) 

   0خروجیV  24برایV DC (80)  
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 معرفی ترمینال های تابلو( 7    

 

  

MP       برگشت سری ایمنی چاهک و ورودی استپ چاهک     4 نول ورودی تابلو 

  R       فاز ورودی تابلو   

S          فاز ورودی تابلو   

T          از تابلوو انتهای سری ایمنی چاهک6برگشتی         71 فاز ورودی تابلو 

U-V1-W1 سری کنتاکت درب های طبقات        66 برق دورتند موتور گیربکس 

U-V2-W2 کنتاکت بسته درب کابین        69 برق دور کند موتور گیربکس 

BM1-BM2 سری کنتاکت های قفل درب طبقات        68 ترمزموتور گیربکس 

U0-V0      مگنت درب باز کن EC1        پایین ترین طبقهورودی لیمیت قطع کن سرعت تند 

MP        نول ECN      ورودی لیمیت قطع کن سرعت تند باالترین طبقه 

L5         فاز جهت روشنایی ثابت داخل کابین CRV      ورودی انتخاب مد رویزیون 

L5c        220V AC جهت برق درب کابین وروشنایی دائم کابین   JU1       رویزیونورودی حرکت به سمت پایین 

L6         کابین داخل ثابت روشنایی غیر جهت فاز  JU2      سمت باال رویزیون به حرکت ورودی 

S7         فرمان روشن کردن فن موتورگیربکس DR5…DRn ورودی شستی های احضار طبقات 

FTS         فاز ثابت جهت کنتاکت بی متال فن موتور DC5…DCn  داخل کابینورودی شستی های احضار 

S2         زفازگرفته شده قبل از جعبه سه فا  تابلوبرای نمراتورها والمپ های جهت 24V DCولتاژ       51 

      C          فرمان بستن درب اتومات کابین LF1       خروجی المپ جهت پایین 

CM         مشترک فرمان بازوبستن درب اتومات کابین LF2        المپ جهت باالخروجی 

O          فرمان بازکردن درب اتومات کابین -,A…G      (قسمت یکان)خروجی نمراتورها 

 (قسمت دهگان)خروجی نمراتورها   A2…G2 تابلو 24V DCولتاژ         51

1CF        (توقف)ورودی سنسورراست طبقه LMP      روشنایی اضطراری کابین زمان قطع برق(12V DC) 

CF3        ورودی سنسور دوراندازعادی طبقات VEL       برق زنگ خطر داخل کابین(12V DC) 

K30        ورودی سنسورحالت دستی استراحت سیستم SP1-SP2   خروجی بلندگو سیستم موزیکال واعالم طبقات 

CAN        24منفی ولتاژ       80 ورودی لیمیت دور انداز اضطراری باالترین توقفV DC تابلو 

CA1        ورودی لیمیت دورانداز اضطراری پایین ترین توقف CF4      سنسور دوم در طبقات کوتاه 

5KT        2 ورودی سنسور حد بازشدن درب اتومات کابینCF      سنسور دوم راست طبقه در سیستم های هیدرولیک 

4BS         ترمزموتورگیربکسورودی برگشتی از بازشدن فک  VA       شیر برقی دور کند هیدرولیک حهت باال 

DO         ورودی فرمان بازکردن دستی درب اتومات VB       شیر برقی دور تند هیدرولیک جهت باال 

DC         ورودی فرمان بستن دستی درب اتومات VD       شیر برقی دور کند هیدرولیک جهت پایین 

OVL        ورودی سنسور حالت اضافه بار کابین VC       شیر برقی دور تند هیدرولیک جهت پایین 

FUL        ورودی سنسور حالت بار کامل کابین SR1,SR2 ورودی های  سریال 

FIR         ورودی سنسور حالت آتش سوزی BR1     مقاومت درایو 

  FTO        ورودی سنسورحرارتی پوسته موتورگیربکس BR2     مقاومت درایو 

   جهت مدارهای سری ایمنی 110V ACولتاژ تغذیه         110

چاهک ایمنی سری برگشت        1    

   چاهک ایمنی سری برگشت        2

   چاهک ایمنی سری برگشت        3
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روش ورود به برنامه (    8 

  کلیدS2 (DEC: ) برگشتن به پارامتر قبلی ویا کاهش عدد نمایش داده شده روی نمایشگر 

  کلیدS4 (INC : )رفتن به پارامتر بعدی ویا افزایش عدد نمایش داده شده روی نمایشگر 

  کلیدS3 (SHF: )این کلید به تنهایی کار نکرده وعملکرد آن به همراه یکی از دوکلید دیگر بصورت زیر می باشد: 

  SHF+DEC  :خروج از یک پارامتر(Escape )ویا رقم انتخاب شده 

 SHF+INC   :ورود به یک پارامتر(Enter )ویا انتخاب رقم مورد نظر 

  برای ورود به منوی سیستم بایستی ابتدا تابلو را  در وضعیت بازرسی  قرار داده وکلیدهایSHF+INC  را فشرد عبارتEnter 

Password س کلیدهای روی صفحه نشان داده میشود ، سپSHF+DEC را بفشارید تا وارد منوی سیستم شوید. 

 فشردنSHF+INC  وارد حالت برنامه ریزی شده وسپس توسط کلیدهایDEC,INC قسمت برنامه موردنظر را انتخاب کنید  . 

 منوی سیستم 

 :منوی سیستم شامل پنج قسمت زیر است

System Diagnose 

Lift Setting 

User Setting 

Save & Exite
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 System Diagnos     

  پارامتر       توضیحات                                   

برای .باورود به این قسمت می توان ده خطای آخر روی داده را مشاهده کرد

استفاده    DECو خطاهای قیلی از کلید    INCمشاهده آخرین خطا باید ازکلید 

 .نمود

 Error Edit  

 Are you sure Error Clear .دراین قسمت میتوان خطاهای ذخیره شده در سیستم را پاک کرد

امتحان خروجی های شاسی ها در این بخش صورت میگیرد اگرخروجی ها همگی 

 .های مربوطه به ترتیب روشن وخاموش میشوند ledسالم باشند 

Call Button  

 

Board 

Check( جهت

عیب یابی ورودیها 

 (و خروجی ها

با ورود به این بخش .دراین قسمت خروجی های نمراتور امتحان می شوند

 .خروجیهای نمراتورها به ترتیب روشن و خاموش میشوند

Numerator 

Out 

های  مربوطه تست  LEDو  DM,DO,DCدراین بخش خروجی رله های 

 .سالم بودن آن خروجی استها نشان دهنده LEDروشن شدن .میشود

Door Output 

 Relay Output .ولت به ترتیب روشن وخاموش می شوند23دراین قسمت خروجی های 

 Sensor Input .ولت به ورودی های مربوطه میتوان هریک از آنها را آزمایش نمود23با اتصال

آزمایش  ولت به ورودی های مسیر ایمنی میتوان هریک از آنها را553با اتصال

 .نمود

SafetyChin 

 Software Rev  .دراین قسمت میتوان نسخه نرم افزار را مشاهده نمود

با ورود به این قسمت میتوان تعداد استارت های زده شده توسط تابلو را از ابتدای 

 .راه اندازی مشاهده نمود

 Start Counter 
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 Lift Setting       

 

     

  

                           Car setting                Lift setting 

 توضیحات         وضعیت       تعریف           پارامتر   

   Inspc Speed سرعت حرکت کابین در رویزیون Slow*         دور آرام 

Fast          دور تند 

Lift Logic 

 

 Down*         Down Collective منطق پاسخ دهی آسانسور

Full            Full collective 

Push         Pushbutton 

Nemer Effect          

     

 نمراتور دارای افکت           Yes وضعیت نمراتوردرمد استراحت

No           نمراتور بدون افکت 

                                  
        Serial mode     

             

 

 

 انتقال اطالعات سریال

Disable        پارالل یا معمولی 

Carcod         کارکدک 

Master Dx     دوبلکس اصلی 

Slave Dx       دوبلکس فرعی 

Short Rise  حرکت بادور آرام به طبقه مجاور

 در تمام طبقات

NO           حرکت بادور تند 

Yes           حرکت بادورکند 

Short Side تعیین تعداد و جهت نیم طبقه UP            Short Floor+1 

Db1          Short Floor±1 

Stop limit  توقف کابین به هنگام رسیدن به

 دوراندازهای اجباری دررویزیون

NO            کابین میتواند تارسیدن بهLevel  به حرکت ادامه

 دهد

Yes           بالفاصله متوقف میشودکابین 

Synce Speed  سرعت حرکت آسانسور هنگام

 شناسایی

NO          دور تند 

Yes          دورکند 
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   LIFT Setting                      Car Timer                                                   

 پارامتر      توضیحات                محدوده تغییرات

تاخیر بین وصل شدن کنتاکتورهای جهت با سرعت در لحظه  Defulte=0sثانیه                    8تا  3بین 

 استارت

Dir Spd Delay 

 Fst Slw Delay تاخیر قطع شدن کنتاکتور سرعت پس از وصل دور کند Defulte=0.2sثانیه                  8تا  3بین 

 MDL Middle Time(خروجی)زمان روشن ماندن فرمان سرعت میانی Defulte=0sثانیه                  959تا  3بین 

زمانی که بعداز آخرین توقف آسانسور به طبقه پارک حرکت  Defulte=0sثانیه                    99تا 5بین 

 پارامتر میکنددرصورت تعریف

Park Time 

 Power Down پس از توقف آسانسور TMRزمان روشن ماندن خروجی   Defulte=60s ثانیه                  99تا 5بین 

 Level Rlevel Delayتاخیر توقف بعداز دیدن سنسور  Defulte=0sثانیه                    2تا  3بین 

 SpdDirتا مقدار تعیین شده توسط پارامتر  3بین 

Delay 

تاخیر بین قطع شدن کنتاکتورهای سرعت تا غیر فعال شدن 

 3vfترمز درتابلوهای 

SpdBrk Delay 

تاخیر بین قطع شدن کنتاکتورهای جهت با سرعت در لحظه  Defulte=0.2sثانیه                   8تا  3بین 

 توقف

SpdDir Delay 

 Star Delta Tm ستاره به مثلثتایمر  Defulte=0sثانیه                  959تا  3بین 

حداکثر زمان مجاز برای دیدن یکی ازسنسورهای دورانداز یا  ثانیه99تا  5بین 

LVL 

Travel Time 

   

Lift Setting                            Door Select                                               

 پارامتر       تعریف        وضعیت    توضیحات         

                                                 Door1 درب اول              

تعریف باز شدن  درب                       

 درطبقه مورد نظر

     Floor   

NO.#1 

. 

N 

         Door2 درب دوم             

            All هردو درب            

        None هیچکدام            
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Advance Setting                    Door Setting                                                  

 پارامتر      تعریف           وضعیت توضیحات                  

 Advance door درب حالت باز شدن پیشرو        NO حالت نرمال

        Yes بازسدن درب پیش از توقف آسانسور

وضعیت درب به هنگام توقف         NO پارک با درب باز

 کابین

Close Park 

       Yes پارک با درب بسته

 DOB Type کابین DOحالت دکمه        NC بسته 

      NO باز 

کوتاه شدن مسیر  اعالم اتصال       NO عدم اعالم خطا

 ایمنی درها

Doorcheck 

       Yes 68اعالم خطای پل بودن 

      SIMP درب ساده

 انتخاب نوع درب

 

DoorType درب نیمه اتوماتیک Semi     

    AUTO تمام اتوماتیک

روشن ماندن فرمان بستن درب       *YES روشن میشود DCفرمان 

(DC )به هنگام حرکت آسانسور 

Force Close 

        NO خاموش میشود DCفرمان 

انتخاب باز شدن یانشدن درب        YES درب باز شود

 (Inspection)در مد بازبینی

Inspect Open 

درب بسته  Inspectionدر اولین ورودی به حالت 

 میشود

NO*     

سنسور حد نهایی باز شدن        YES سنسور وجود دارد

 درب

Open Limit 

     *NO سنسور وجود ندارد
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Lift Setting                     Door Timer                                               

 محدوده تغییرات         تعریف                  پارامتر        

ADO Time Max   حداکثر زمان مجاز فعال بودن خروجی

ADO 

 Defulte=0.5sثانیه                  8تا  358بین 

 

Aux-66 Delay  ثانیه                258تا  38.بین  تاخیر بستن کنتاکت درب طبقهDefulte=0.5s 

 

CBD-69 Delay  ثانیه                258تا  355بین  تاخیر بستن کنتاکت درب کابینDefulte=0.1s 

 

DFC-68 Delay   ثانیه    258تا  355بین  تاخیر بستن کنتاکت قفل درب          Defulte=0.1S 

 

Close Delay  تاخیر بستن درب در صورت وجود شاسی

 احضار بعدی

 Defulte=0s              ثانیه       53تا  3بین 

Open Delay ثانیه       3تا  3بین  تاخیر باز کردن دربDefulte =0s                   

   

Lift Setting                        Error Timer                                                

 پارامتر      تعریف            توضیحات                    

به معنای غیر فعال بودن  3) 23تا  3محدوده تغییرات بین 

Fault Counter است                  )Defulte=20s 

بعدازآن . تعداد مجاز تکرار خطا

  Fault Delayآسانسور به اندازه 

 قفل میشود

Fault Counter 

 Fault Delay تاخیر پس از تکرار خطا Defulte=120sثانیه     999تا  53محدوده تغییرات بین 
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                                                  Error Setting       Lift setting 

 توضیحات                   وضعیت تعریف      پارامتر          

Insp Esc Err  اعالم خطای ولتاژانتهای مسیر

ایمنی چاه آسانسوردر وضعیت 

 بازبینی

YES      در هر دو حالتNOR , INS   خطایSafety 

End  اعالم میشود. 

NO*    فقط در حالتNOR   خطایSafety End  

 .اعالم میشود

Travel Latch  ماندگاری خطای ماکزیمم زمان

 (Travel Time)حرکت 

YES    این خطا به مدت طوالنی باقی میماند 

NO     پس از وقوع خطا سیستم بالفاصله به حالت عادی

 .باز میگردد
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  Lift setting                          Floor Data                                                   

 پارامتر       شرح               محدوده تغییرات              

 Base Floor   (همکف)تعریف طبقه مبنا           Defulte=1              یک الی طبقه ماقبل آخر  

   Fire Floor    تعریف طبقه آتش نشانی       Defulte              1=     یک الی طبقه ماقبل آخر

به معنای غیر فعال بودن  3)صفر الی طبه ماقبل آخر

دراین حالت طبقه بلند فقط در جهت باال تعریف (

 Defulte                 0=           میشود   

طبقه دوراندازی دراین )تعریف طبقه بلند

 (با پالس دوم انجام میشود

Long Floor   

 (به معنای غیر فعال بودن  3)صفر الی طبه ماقبل آخر

Defulte=0                                            
تعریف طبقه کوتاه جهت حرکت با دور 

به آن از طبقه (دورکند یا میانی)آرام

 مجاور و بر عکس      

Short Floor   

   Zone Down پایین ترین طبقه در وضعیت دوبلکس  Defulte            1=     یک الی طبقه ماقبل آخر  

   Zone Up باالترین طبقه در وضعیت دوبلکس         Defulte=5   دو الی طبقه ماقبل آخر  
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Numerator                                                        Lift Setting 

 توضیحات                                    پارامتر      

 

 

Floor No5#5…n 

                                                                                                                                 

برای تعریف اعداد و حروف نمراتور در هر .دراین قسمت اطالعات مربوط به نمراتور ها قرار دارد

را توسط کلید ...( متناظربا طبقه یک   Floor No   01مثال )طبقه بایستی پارامتر مربوطه 

SHF+INC   انتخاب نمود وسپس کلید هایINC     یا DEC   رقم سمت  راست یا چپ را نشان

تغییر رقم با .وارد مرحله بعدی جهت تغییر آن شد   SHF+ INCکرده و دوباره با فشردن  

اعدادی که برای                        .             صورت میگیرد    DECیا        INCکلیدهای  

،     3:                                                                        )طبقات  میتوان برنامه ریزی کرد

5    ،2     ،3   ،3    ،8   ،3    ،2  ،5  ،9 ،  b   ،G   ، L     ،P    ،-                                  )

 می توان از این قسمت خارج شد   SHF+DECپس از انتخاب عبارت مورد نظر با فشردن 
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Lift Setting                Sensor Setting                                                           

 پارامتر تعریف وضعییت وضعییت توضیحات

نوع کنتاکت ورودی        NO کنتاکت باز

LVU,LVD 

Level Type 

      NC   کنتاکت بسته

 LVD  برای هر دو جهت NO*       برای سنسورهای توقف

 جدا جهت باال و پایین

Double Level 

LVD  برای جهت پایین وLVU   برای

 جهت باال

YES        

  None ip بدون سنسور دورانداز

 

 نوع سنسوردورانداز

 

 

ImpulserType  

 1st IPD دوراندازی با سنسور اول

 2nd IPD دوراندازی با سنسور دوم

دوراندازی با سنسور متفاوت در دوجهت باال 

 و پایین

IPD IPU 

استفاده از ورودی         *NO خیر

BRK  برای

میکروسوییچ ترمز 

 موتور

Brake sensor 

         YES بله

تعریف خروجی        IPS IPSتحریک با سنسور دورانداز 

 تحریک برد سخنگو

Speech Triger 

      LVL LV1تحریک با سنسور توقف 
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 Save & Exit                                                                                                            با فشردنSHF+ INC   

در غیر اینصورت اطالعات فوق پس از خاموش کردن سیستم پاک خواهد .اطالعات وارد شده در حافظه دائم ذخیره و از منو خارج می شود 

 .شد

      خطاها: 

  با ورود به قسمت System Diagnos          وسپس به قسمتError Edit   میتوان  ده خطای آخر روی داده را  مشاهده

 آخرین مشاهده برای                                                     System Diagnos                       Error Edit    .کرد

 نمود استفاده DEC کلید از قبلی وخطاهای INC ازکلید خطاباید

  برای پاک کردن پیغام های خطایی که در سیستم ذخیره شده  با ورود به قسمتSystem Diagnos     وسپس به قسمت

Error Clear   این کار را انجام دهید  .                                                              System Diagnos                       

Error Clear                                                                       

 :آشنایی با خطاهای تعریف شده در سیستم(   9      

  خطایE01 (Door Bypass(......................................................)اتصال مسیر ایمنی درب ها  ) این خطا در صورتی اعالم میشود که

 .              بوده ومسیر ایمنی درب ها اتصال کوتاه شود YESدر وضعیت  Door Checkپارامتر 

  خطایE02 (Run Direction(.............................................................)خطای جهت حرکت   ) چنانچه  درحال حرکت آسانسور به

 .فعال شود این خطا اعالم میشود  CANو یا به سمت پایین میکروسوئیچ , CA1سمت باال میکروسوئیچ 

  خطایE03(Safety Volt(.......................................................)قطع ولتاژ ابتدای مسیر ایمنی    ) 

 خطای E04(25-Safety End(...................................................)اژ انتهای مسیر ایمنیقطع ولت( 
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  خطایE05(Auxiliary-66(........................................................)قطع کنتاکت دو شاخ طبقات ) هنگام شروع به حرکت آسانسور

 .عالم میشودقطع باقی بماند این خطا ا( 33)چنانچه درب لوالیی طبقه بسته نشود واتصال کنتاکت دو شاخ درب برقرار نشود یعنی

 خطای E06(39-Cabin Door(................................................)قطع کنتاکت درب اتومات کابین ) درصورتیکه بعداز صدور فرمان

چراغ مربوط روی برد ( 39)بسته شدن درب اتومات توسط تابلو تا زمان مشخص اتصال کنتاکت بسته شدن درب اتومات برقرار نشود

 .ش باقی بماند این خطا اعالم شده و فرمان باز وبسته کردن درب اتومات صادر میشودخامو

  خطایE07(Door Fully -68(...............................................................)خطای قفل طبقات ) 

  خطایOpen Limit-5kt) E08(................................)این خطا فقط در (  وئیچ حدنهایی باز شدن دربفعال نشدن میکروس

باشد وبعداز صدور باز شدن درب اتومات کابین میکروسوئیچ حدباز شدن درب   YESدر وضعییت  Door Limitصورتیکه پارامتر 

(5KT )عمل نکند وچراغ آن روی برد اصلی خاموش نشود اعالم میشود                      . 

  خطایE09 (LSU&LSD....)(................................... خطای دوراندازهای اضطراریCA1,CAN )5) این خطا زمانی اعالم میشود که

این خطا زمانی اعالم میشودکه آسانسور از طبقه ابتدایی (2.             همزمان باهم فعال شوند( CA1,CAN)دوراندازهای اضطراری

.                                           همچنان فعال یاقی بماند( CA1,CAN)د ولی یکی از دوراندازهای اضطرارییا انتهایی به سمت طبقات میانی حرکت کن

این خطا زمانی اعالم میشود که سنسور راست طبقه پایین تر یا باالتر دیده شده ولی میکروسوئیچ دورانداز (3

 .هنوز دیده نشده باشند( CA1,CAN)اضطراری

  خطایE10(Limit Switch on(............................................)اشکال در میکروسوئیچ حد نهایی ) 

  خطایE11(Fault Input(.....................................................................)اشکال درورودی ) هنگامیکه ورودی عمومی که به خروجی

 .درایور وصل میشود ،فعال شود این خطا اعالم میشودکنترل بار یا کنترل فاز یا 

  خطایE12(Travel Time(.................................................................)خطای حرکت کابین )برنامه )چنانچه در مدت زمان معینی

تابلو، آسانسور حرکت نکند وهیچکدام از بعداز صدور فرمان حرکت توسط کنتاکتورهای ( ریزی شده متناسب با تعداد طبقات

دیده نشود برای جلوگیری از زیر بار ماندن موتور وصدمه دیدن آن،کلیه ( CF3)و دوراندازهای  عادی( 1CF)سنسورهای راست طبقه

یون این خطا فرمان ها را قطع کرده وخطای مربوطه را اعالم میکند که بعداز رفع عیب  ،تابلو باید یکبار ریست شود درحالت رویز

 .غیر فعال میباشد

  خطایE13(4BS-Brake Sensor(...............................................)خطای عملکرد ترمز موتور  ) درصورتیکه بعداز صدور فرمان

م میشود که وصل نشود این خطا اعال(میکروسوئیچ بازشدن کفشک های ترمز )  4BSتابلو برای باز شدن ترمز موتور  میکروسوئیچ 

 .نشان از عمل نکردن درست ترمز موتور میباشد

  خطایE14(Limit SW off(......................................)غیر فعال بودنمیکروسوییچ حد باال و پایین  ) اگر آسانسور به طبق اول یا

 .آخر برسد ومیکروسوییچ حد باال یا پایین فعال نشود این خطا اعالم میشود

 خطای E15(Motor PTC(............................................) فعال شدن سنسور حرارتی موتورFTO ) درصورت گرم شدن بیش از حد

درتابلو فرمان این خطا اعالم میشود که باعث توقف آسانسور در اولین اولویت شاسی زده  FTOموتور و فعال شدن ورودی سنسور

 .درخواستهای احضار دیگر تا زمانیکه موتور خنک شودشده میشود وکنسل کردن کلیه 

  خطایE16(Overload Sen(.....................................................)فعال شدن سنسور اضافه بار) 

  خطایE17(Contactor Er(................................................)خطای عملکرد کنتاکتورهای تابلو )چه کنتاکت های هریک از چنان

رها نشده باشد واتصال آن برقرار بمانداین خطا اعالم شده ( پالتین چسبانده شود)کنتاکتورها قدرت پس از اعمال فرمان قطع 

 .وسیستم قفل میشود ،برای خروج از این حالت باید کنتاکتور معیوب تعویض گردد
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 خطای E18 (Call short............................)(.........................خطای اتصال کوتاه در شاسی ها  ) این خطا وجود اتصالی یا حالت دائم

شاسی درسیم کشی شاسی های احضارآسانسور را نشان میدهد که باید بعداز رفع اتصالی،تابلو فرمان یکبار ریست شود الزم به 

نشود آسانسور حرکت نکرده وکلیه ورودی شاسی ها غیر فعال ذکراست تا زمانیکه این اتصال کوتاه درسیم کشی شاسی ها رفع 

 . خواهند بود

 خطایDisplay Short)E19(......................................)این خطا وجود اتصالی درسیم (   خطای اتصال کوتاه در نمراتورها وجهت

در غیر اینصورت آسانسور .لی تابلو فرمان یکبار ریست شودکشی نمراتورها والمپ های جهت را نشان میدهد که باید بعد از رفع اتصا

 .حرکت نکرده وکلیه خروجی های نمراتورها و جهت ها غیر فعال خواهند بود

 خطایE20 (Car Calls short(....................................)خطای اتصال کوتاه در شاسی های کابین   )درسیم اتصالی وجود خطا این 

 حرکت آسانسور اینصورت غیر در.شود ریست یکبار فرمان تابلو اتصالی رفع باید بعد از که میدهد نشان های کابین را شاسی کشی

 .بود خواهند فعال غیر ها ورودی شاسی وکلیه نکرده

 خطایE21 (Car Display(.............................)خطای اتصال کوتاه در نمراتورها وجهت های کابین   )اتصالی وجود طاخ این 

 غیر در.شود ریست یکبار فرمان تابلو اتصالی رفع از بعد باید که میدهد نشان رادر کابین جهت های والمپ نمراتورها کشی درسیم

 .بود خواهند فعال غیر ها جهت و نمراتورها های خروجی وکلیه نکرده حرکت آسانسور اینصورت

 خطایE22(Car 24v Supply(...............................................................) ولت کابین23قطع) 

  خطایE23(24V Supply(...................................................................) ولت23قطع ولتاژ )ولتاز درصورتیکه(23VDC )فرمان برد 

(  اصلی برد روی  F2 فیوز سوختن یا رویزیون و فاز کنترل برد روی 85 ای شیشه فیوز سوختن مثال)شود قطع دلیلی هر به تابلو

 از.)نمود تعویض را ها فیوز اتصالی رفع بعداز وسپس کرد پیدا را فیوزها سوختن عامل باید ابتدا دراینصورت میشود اعالم فوق خطای

 .(نمایید خودداری اکیدا سوخته فیوز بجای سیم زدن

 خطایE24(Out OF Level(.................................................) خارج شدن کابین از حالتLevel) 

 خطایE25(Insp.Button(.............................................................) خطای شاسی هایInsp  ) این خطا هنگامیکه شاسی های

Insp  همزمان باهم فعال میشوند رخ میدهد. 

 خطایE26(Fault Over(........................................)خطای درها وعملکرد نادرست ترمز موتور ) اگر این خطاها بیشتر از تعداد

 .ل میشودنرم افزار قف  Fault Delayتکرار شود این خطا اعالم میشود و به اندازه    Fault couterتعریف شده در 

 خطایE27(System Error(.......................................................................)خطای سیستم ) این خطا با ریست کردن برد ویا خاموش

 .کردن تابلو بر طرف نشده ودر صورت وقوع  آن بایستی با سازنده تابلو تماس گرفت

 خطایE28(24V Sensors............)(................................... ولت برد 23قطع ولتاژ سنسورهای) 

  خطایE29(Pulse Sensr(............................................) خطای سنسورهایLevel  یا دورانداز       ) اگرآسانسور در حرکت بین

را ( IPU,IPD)ویا دور انداز   Level(LVD,LVU)زسنسورهای پایین ترین طبقه تا باالترین طبقه به تعداد توقف طبقات ، یکی ا

 .(فقط در وضعییت نرمال.)نبیند این خطا را اعالم میکند

 خطایE30(CBD Time Out(...................................)خطای کنتاکت درب کابین به هنگام بستن آن         ) اگر در زمان تعریف

 .فعال نشود این خطا اعالم میشود CBDکنتاکت   Close Timeشده توسط پارامتر 

 خطایE31(DFC Time Out(.....................................)خطای کنتاکت قفل درب به هنگام بستن آن)        اگر به هنگام بستن

.این خطا اعالم میشود. پس از یک تاخیر مشخص فعال شود( DFC)درب کنتاکت قفل آن
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  جدول اعالم خطاها درتابلو                                            

 Door Bypass E01 اتصال مسیر ایمنی دربها
 Run Direction E02 خطای جهت حرکت

 Safety Volta E03 قطع ولتاژمسیر ایمنی
 Safety End E04 قطع ولتاژ انتهای مسیر ایمنی

 Auxiliary E05 قطع کنتاکت دوشاخ درب طبقه
 Cabin Door E06 اتومات کابین قطع کنتاکت درب 

 Door Fault C1 E07 قطع کنتاکت  قفل طبقات
 Open Limit E08 (5KT)فعال نشدن میکروسوئیچ حدنهایی بازشدن درب

 LSU&LSD On E09 (CA1,CAN)خطای دوراندازهای اضطراری یا حدها 
 Limit Switch E10 اشکال در میکروسوئیچ حد نهایی

 Fault Fault  Input E11اشکال در ورودی  
 Travel Time E12 خطای حرکت کابین

 Brake Sensor E13 اشکال ترمز موتور
 

 Limit SW off E14 خطای شمارنده طبقات
 Motor PTC E15 فعال شدن سنسور حرارتی موتور

 Overload Sen E16 فعال شدن سنسوراضافه بار
 Contactor Er E17 اشکال در کنتاکتورهای قدرت

 Call Short E18 خرابی شاسی ها
 Display Short E19 خرابی نمراتورها

 Car Call Short E20 خرابی شاسی های کابین
 Car Display E21 خرابی نمراتورهای کابین

 Car 24V Supply E22 ولت کابین 24قطع تغذیه 
 24V Supply E23 ولت 23قطع ولتاژ 
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E24 Out of Level           خارج شدن کابین از حالتLevel 

E25 Insp. Button          خطای شاسی هایInsp 

E26 Fault Over!           خطای بیش از حد درها واشکال ترمز موتور 

E27 System Error        هنگام مشاهده این خطا با شرکت تماس بگیرید 

E28 24V Sensors!         ولت برد 23ولتاژ سنسورهای قطع 

E29 Pulse sensr            خطای سنسورهایLevel  یا دورانداز 

E30 CBD Time Out      خطای کنتاکت درب کابین به هنگام بستن آن 

E31 DFC Time Out      خطای کنتاکت قفل درب به هنگام بستن آن 


