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  معرفی ١

  درباره ما 1-1

 طراحی و تولید سیستم هاي هوشمند الکترونیکی صنعتیشرکت آروین فرا هوشمند اسپادانا ، فعال در زمینه ي 

فعالیت خود را در پارك علم و فناوري شهرك علمی  تکنولوژي هاي صنعتیکارآفرینی و بومی سازي با هدف 

  و تحقیقاتی اصفهان آغاز نمود. 

 AVR , ARMمبتنی بر تراشه هاي  و کنترل هوشمند طراحی مدارات الکترونیکیاز فعالیت هاي این شرکت 

DSP , FPGA  تولید انواع بردهاي و تله متري ، اجراي پروژه هاي سخت افزاري در زمینه اتوماسیون صنعتی ،

و کنترل از راه دور  هوشمندهمچنین تحلیل و پیاده سازي سیستم هاي  .صنعتی و وسایل آزمایشگاهی می باشد

  .الگوریتم هاي پردازشی پیچیده بر روي سخت افزارهاي مورد نظر از توانمندي هاي این شرکت است

   Arvinبلوهاي ویژگی ها و مشخصات تا 1-2

 ،3 طراحی شده براي کلیه ي آسانسورهاي تک سرعته، دو سرعته، هیدرولیکVF 

 تعریف رمز عبور و سطح دسترسی قابلیت 

 کنسل فرمان هاي شستی از داخل کابین 

  Leveling  نرم افزاري با دقت باالطبقات بصورت 

  توسط اپلیکیشن امکان مانیتورینگArvin و مانیتورینگ اتصال به شبکه هاي ارتباطی و 

 سیستم عیب یابی و نمایش خطاها 

  ي آسانسور نترل درب هاقابلیت کنترل تردد، کتعداد استارت و رکورد 

 اپلیکیشن Wifi/GSM براي عیب یابی و اعالم خطاها 

 با  مجهز به سیستم نجات اضطراري UPS 

  و گروهیدوبلکس کارکرد بصورت تکی، قابلیت 

 قابلیت تعریف سیستم دو درب و دوشاسی 

 قابلیت تعریف سرعت هاي مختلف براي طبقات مختلف 

 ارتباط RS-485  مطمئن و بدون نویزبا پروتکل مدباس  

  جهت صرفه جویی و سهولت نصبرشته تراول کابل  13استفاده از  

 داراي سیستم ریلولینگ براي آسانسورهاي هیدرولیک 

  نمایش زمان حرکت،تمامی پالس ها ، شاخص، سرعت حرکت بصورت آنالین رويLCD 
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  ایمنی و هشدارها نکات  1-3

همکار گرامی ، خواهشمندیم قبل از شروع نصب و راه اندازي و بازبینی تابلو فرمان ، مطالب نوشته شده 

این دفترچه را با دقت مطالعه فرمائید. دقت فرمائید که هرگونه تغییر در مدارهاي ذکر شده ممکن است  در

  موجب ایجاد صدمه و خساراتی جبران ناپذیر شود.

 مسئولیت بهره برداري نادرست افراد غیر فنی به عهده ي این شرکت نمی باشد.

  شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش 1-4

خدمات گارانتی و پشتیبانی فقط براي تابلوهایی ارائه خواهد شد که قابل شناسایی در واحد خدمات  -1

 پس از فروش باشند. 

در طی مدت ضمانت، کلیه ي هزینه هاي مربوط به خدمات و قطعات مورد استفاده براي موارد  -2

 تحت پوشش گارانتی بر عهده ي این شرکت خواهد بود.

 خواهد بود. نصب و راه اندازياز تاریخ زمان گارانتی یک سال  -3

تمامی محصوالت تولیدي شرکت آروین فرا هوشمند اسپادانا پس از تحویل به مشتري و با در نظر  -4

هاي خدماتی تنها از  درخواست تمامی ، از گارانتی و پشتیبانی کامل برخوردار شده و 1گرفتن بند 

 .طریق خریدار محصول میسر می باشد

 ل گارانتی نمی شوند:مواردي که شام -5

 استفاده از فیوزهاي نا مناسب یا اتصال سیم بجاي فیوز 

 صدمات فیزیکی به تابلو پس از تحویل به مشتري 

 دستکاري و تغییر در مدارات داخلی تابلو توسط افراد غیر متخصص 

 عدم تطابق سیم کشی هاي انجام شده توسط نصاب با نقشه همراه تابلو 

  در صورت پیش بینی چنین مواردي بخصوص در تابلوهاي مجهز به درایو نوسانات شدید برق شهر)

 کنترل سرعت باید از تثبیت کننده یا استابالیزر سه فاز در ورودي برق تابلو استفاده شود)

  هر گونه خسارات ناشی از بی توجهی به مطالب مندرج در دفترچه راهنماي نصب و راه اندازي

  شامل گارانتی نمی شود.
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  راھنمای نصب سریع تابلو ٢

  راهنماي انتخاب سطح مقطع کابل و کنترل فاز 2-1

  بر اساس توان موتور و جریان مدار  mm2حداقل سطح مقطع سیم 
  طول کابل

128A 
(45KW)  

100A 
(37KW)  

80A 
(30KW)  

65A 
(18.5KW)  

50A 
(15KW)  

40A 
(15.5KW)  

32A 
(11KW)  

25A 
(9.2KW)  

20A 
(7.5KW)  

16A (5.5KW) 

50  35  25  16  10  10  6  4  4  4  20m  
50  35  25  16  10  10  10  6  4  4  25m  
50  35  25  16  16  10  10  10  4  4  30m  
50  35  25  25  16  16  10  10  6  4  40m 
50  35  35  25  25  16  16  10  6  6  50m 
70  50  35  35  25  25  25  10  10  6  60m 
70  70  50  35  35  25  25  16  16  10  80m 
95  70  70  50  35  35  25  25  16  10  100m 
120  95  70  50  50  35  35  25  25  16  120m 
150  120  95  95  70  50  50  35  25  25  160m 
185  150  120  95  70  70  50  35  25  25  180m 
185  150  120  95  95  70  50  35  25  25  200m 

  

  جدول برابري ترمینال ها 2-2

  برابري ترمینال هاجدول 

  آرمان فراز پیمان  آریان آسانسور  پار کنترل  آروین فرا هوشمند  ردیف

1  RL  RL TR  FLC  

2  R  R  R  R  

3  S  S  S  S  

4  T  T  T  T  

5  U  U  U  U  

6  V  V  V  V  

7  W  W  W  W  

8  X  X  U1  U1  

9  Y  Y  V1  V1  

10  Z  Z  W1  W1  

11  N  N  L3  MP  

12  L3  L2  L3  MP  

13  L1  L3  L6  CL  
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14  L4  L1  L5  CPL  

15  BR+  BR+  BM1  BR1  

16  BR-  BR-  BM2  BR2  

17  RC+  RC+  VO  DM1  

18  RC-  RC-  VU  DM2  

19  DU  UAL  LF1  DU  

20  DD  DAL  LF2  DD  

21  +24  +24  VLL  +24  

22  GND  GND 80/81/G22  G22  

23  110  419  B90  TP1  

24  UF  419A  C90  TP2  

25  DF  420  -  TP3  

26  -  110  71  TP4  

27  -  -  -  G90  

28  66  401  66  66  

29  68  402  68  68  

30  69  400A  69  69  

31  FTO  P1-P2  FTO  FTO  

32  FIR/OVL  FIR/OVL  FIR/OVL  FIR/OVL  

33  CA1  DL3 403  CA1  CA1  

34  CAn  ULS 41  CAN  CAN  

35  4BS  4BS  4BS  4BS  

36  REV  405  CRV  REV  

37  RD  406  JU1  RVD  

38  RU  407  JU2  RVU  

39  CF3  MU-MD  CF3  SLF  

40  1CF  MU-MD  CF1  LEF  
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  کنترل فاز 2-3

  در این بخش تصویري از کنترل فاز نصب شده در تابلو را مشاهده می کنید:

                        

  

1-  LED سبز با عالمت U  :در صورت اتصال سه فاز و سیم نول به رله این چراغ روشن می شود . 

2- LED  سبز با عالمت R  : صحیح رله این چراغ روشن می شوددر صورت عملکرد  

3-  LED قرمز با عالمت P  : در صورت قطع فاز یا فازها و قطع سیم نول یا جابجائی فازها و یا پائین بودن درجه

 . حساسیت رله این چراغ خطر روشن می شود

4-  LED قرمز با عالمت U  : شوددر صورت خطاي کاهش ولتاژ شبکه این چراغ به عنوان چراغ خطا روشن می . 

5-  LED قرمز با عالمت U   :در صورت خطاي افزایش ولتاژ شبکه این چراغ به عنوان چراغ خطا روشن می شود . 

 : از عبارتند ترتیب به که باشد می تنظیم رنج  3این رله داراي 

 : زمان تاخیر در وصل  -1

رت صحت کلیه موارد بعد از زمان انتظار ثانیه قابل تنظیم است و بر روي هر زمانی که تنظیم شود ، در صو 30تا  1که از 

 . روشن می شود R خواهد کرد و چراغ عمل رله  )  ( زمان تنظیم شده

 : زمان تاخیر در قطع -2

زمان عکس العمل رله (قطع رله) در موارد بروز عیب بر اساس زمان تنظیم شده توسط این رنج تنظیم ، مشخص می شود 

 . ثانیه تنظیم می شود 15تا  1. این زمان در این مدل رله از 

 : حساسیت قطع فاز -3

با این درجه تنظیم می توان نامتقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب نمود . در این مدل رله ، 

درصد مناسب می باشد .در موتورهائی  20تا  15اکثریت موارد حساسیت بین  در. باشد می تنظیم قابل  30 تا 3 از  حساسیت

% استفاده نمود و در صورتی که عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه  5که ولتاژ برگشت زیادي دارند می توان از حساسیت 

  . % استفاده نمود 30% تا 25مزاحم عمل عادي رله باشد می توان از حساسیت هاي 
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  ل فاز :وظایف کنتر

 زفا دو یا یک قطع تشخیص  -1

  تشخیص جابجایی فازها   -2

  قطع مدار در صورت متقارن نبودن ولتاژ سه فاز -3

    اعالم افزایش ولتاژ یا اعالم کاهش -4

 قطع مدار در صورت وجود شوك هاي ناشی از قطع و وصل متوالی برق -5

 شود.براي آالرم و قطع فرمان برد اصلی استفاده می  18و  15از تیغه هاي 
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  در مد رویزیون راه اندازي اولیه 2-4

ست سري استپ و سنسورهاي تابلو ، همانند تصویر زیر به هم پل داده به منظور راه اندازي اولیه الزم ا

 : اطمینان پیدا کنید)روي برد اصلی  REVي  LED(هنگام راه اندازي اولیه از خاموش بودن  شوند

 

  ولت می باشد) 110(توجه: ولتاژ مربوط  راه اندازي اولیه برد اصلی براينحوه ي پل دادن کانکتورهاي سري استپ در  - 1 یرتصو

 

  ولت می باشد) 24(توجه: ولتاژ مربوط  راه اندازي اولیه براي در برد اصلی نحوه ي پل دادن کانکتورهاي دورانداز اجباري -  2 یرتصو



 آروین فرا هوشمند اسپادانا                   دفترچه راهنماي نصب و راه اندازي تابلو فرمان هوشمند             

10 
 

 

  مراحل راه اندازي دستگاه در مد دستی - 3 یرتصو

می باشد. این کار  REVاولین و واجب ترین مرحله ، قرار دادن وضعیت برد اصلی در حالت  )1

 با استفاده از کلید قرمز رنگی که سمت چپ رله ها قرار دارد انجام می شود.

با هم پل می  را طبق شکل و بصورت مجزا در مرحله ي دوم ، تمامی کانکتورهاي سري ایمنی )2

صورتی که هاي سبز رنگ روشن شوند. در  LEDکنیم. پس از انجام این کار باید تمامی 

از وضعیت عملکرد کنترل فاز مطمئن  روي نمایشگر نشان داده می شود E0نان خطاي چهم

 را بررسی میکنید. 110شوید و مجددا وضعیت ولتاژ 

بتوان متصل می کنیم تا  REV+ مشخص شده در تصویر را به ورودي 24در این مرحله کانکتور  )3

 . استفاده کرد روي برد کلید هاي جهت باال و پاییناز 

ظاهر می  E2اگر در مراحل قبلی مشکلی وجود نداشته باشد ، روي نمایشگر سگمنت خطاي  )4

که در  FTO. همچنین ورودي هاي شود. در غیر اینصورت مجددا مراحل قبلی را بازنگري کنید

را به هم وصل کنید و  CA1ابتدا کانکتورهاي سپس برد رله قرار دارند را به هم وصل کرده و 

را نیز به هم متصل  Canکانکتورهاي  پس از اطمینان از عملکرد تابلو و وضعیت حرکت موتور، 

کنید. 



 آروین فرا هوشمند اسپادانا                   دفترچه راهنماي نصب و راه اندازي تابلو فرمان هوشمند             

11 
 

  آروین نصب تابلو چک لیست 2-5

  وضعیت  توضیحات  مراحل کار

  مرحله ي اول

 در تابلو R,S,T,Nآماده سازي موتورخانه و سیم کشی سه فاز و اتصال به ورودي هاي 

(در صورتیکه تابلو داراي نجات اضطراري است ، الزم است براي راه اندازي اولیه یک 

  متصل شود.) UPSNو  UPSRفاز و نول به ورودي هاي 

□  

  □  وصل کردن ترمینال هاي خروجی موتور، مقاومت ترمز درایو، مگنت ترمز  مرحله ي دوم

  مرحله ي سوم

  24+به مشترك پل کردن سنسورها 

  110Vپل کردن مدار سري استپ به مشترك 

  )قبل (مراجعه به صفحه ي  Revisionراه اندازي تابلو در مد بازرسی یا 

□  

  مرحله ي چهارم
 ،) حد باال و حد پائین NFسوئیچ اهرمی( سیم کشی سري استپ شامل : اتصال

  و میکروسوئیچ کف چاه SWPمیکروسوئیچ حد فلکه ي گاورنر 
□  

  □  CF3و توقف  1CF و سنسورهاي دوراندازي CAnو  CA1نصب میکروسوئیچ هاي   مرحله ي پنجم

  □  )و سري ایمنی کابین هاب و قفل در (اتصال کنتاکت 68و  69و  66پ از سیم کشی مدار سري است  مرحله ي ششم

  مرحله ي هفتم
و  سیم کشی و وصل سیم هاي مربوط به درایو سر درب و شستی کابین و طبقه

  نمراتور
□  

  □  انجام تنظیمات نرم افزاري با هماهنگی پشتیبانی شرکت  مرحله ي هشتم

  مرحله ي نهم
خارج کردن سیم پل سنسورها و مدار سري استپ پس از اطمینان کامل از عملکرد 

  Normalصحیح و در نهایت راه اندازي تابلو در مد 
□  

  

  تایید مراحل نصب در چک لیست

  - -  -  - - - -تاریخ نصب و راه اندازي :     -  -  - - - -  -  -نوع موتور :       - -  -  - - - -تعداد طبقات :  

 - -  -  - - - - -  -  - - - - - -  -  - - - - -  -  -آدرس محل نصب تابلو:       - - -  - - - - - سریال تابلو  : 

- -  -  - - - - -  -  - - - - - - -  -  - - - - -  -  - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - - -  -  - - - - -  -  - - -   

  نام و نام خانوادگی و امضا نصاب                            نام و نام خانوادگی و محل امضا کارفرما

  

خواهشمند است پس از نصب تابلو و راه اندازي ، مراحل ذکر شده در جدول را تایید و کپی این برگه را براي 

  احد پشتیبانی و خدمات شرکت ، به ایمیل یا آدرس تلگرام پشتیبانی ارسال نمائید.ثبت در و
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  VVVFمعرفی ترمینال هاي خروجی و ورودي تابلوي  2-6

  توضیحات  نام ترمینال    توضیحات  نام ترمینال

R   فازR  UF  سنسور حد باال  

S   فازS  DF  سنسور حد پایین  

T   فازT 66  دوشاخ بیرون درب  

U   فاز  –دور تند موتورU 68  قفل درب طبقات  

V   فاز  –دور تند موتورV  69  کابین سري استپ ایمنی  

W   فاز  –دور تند موتورW  FTO  سنسور دماي موتور  

X   فاز  –دور کند موتورX  FIR/OVL  و آتش سنسور اضافه بار  

Y   فاز  –دور کند موتورY  CA1  دور انداز اجباري پایین  

Z   فاز  –دور کند موتورZ  CAn  دور انداز اجباري باال  

N  نول  REV  (مد بازرسی) رویزیون  

BR+  قطب مثبت ترمز  RD  جهت پایین رویزیون  

BR-  قطب منفی ترمز  RU  جهت باال رویزیون  

RC+  + کمان برقی  CF3  سنسور آهنرباي دور اندازي  

RC-   1  -کمان برقیCF  سنسور آهنرباي توقف طبقات  

L1 (فاز) برق دائم  DU  LED جهت باال  

L2  (نول) برق دائم  DD  LED جهت پایین  

L3  (نول) برق اتوماتیک  SP+  /SP-  خروجی بلندگو  

L4  (فاز) برق اتوماتیک  EML  المپ اضطراري کابین  

L5 (فاز) برق درب  BUZZ آژیر اضطراري  

L6  (نول) برق درب  LC1  کنتاکت درب 

F1 (فاز) فن دائم موتور  LC2  میکروسوئیچ پاراشوت 

F2  (نول) فن دائم موتور  BR1 مقاومت ترمز  

F3  (نول) فن اتوماتیک موتور  BR2  مقاومت ترمز 

F4  (فاز) فن اتوماتیک موتور  F.BR کلید مینیاتوري ترمز  

KEY اتصال به کلید فن TR کلید مینیاتوري ترانس  

FAN اتصال به فن  Light  برق کابین کلید مینیاتوري  

UPS.R   فاز دستگاهUPS  UPS.N   نول دستگاهUPS  
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  نصب و راه اندازی ٣

 نقشه اتصال ترمینال هاي موتور به تابلو 3-1

سیم قدرت به موتور متصل می شود. باید به این  3سیم و در تابلوهاي درایودار  6در تابلوهاي دو سرعته 

  موضوع دقت شود که سیم ها از ضخامت کافی برخوردار باشند. 

 

  نحوه ي اتصال سیم هاي موتور - 4 یرتصو

 

 FTOنسور حرارتی موتور به کانکتور اتصال س - 5 یرتصو

 

  FAN.Nو  FAN.Rموتور به کانکتورهاي  FANاتصال سیم هاي  - 6 یرتصو

 

  )باشند برخوردار یکاف ضخامت از ها میس(دقت شود که  اتصال مقاومت ترمز - 7 یرتصو
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 )110Vنقشه راهنماي سیم کشی سري استپ ( 3-2

را به  66،کنتاکت درب طبقات وجود ندارد ، بنابراین ورودیهاي دقت شود که در درب هاي اتوماتیک 

  هم پل میکنیم.

 

  سیم کشی سري استپ - 8 یرتصو
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  رباي دورانداز و توقفهنراهنماي نصب لیمیت سوئیچ ها و چیدن سنسور ها و آ 3-3

در تصویر  تنظیم می شود. 170Cmفاصله ي پرچم دور انداز تا  1m/sبا سرعت  3VFدر سیستم هاي 

 لتر شناسایی آخرین طبقات را مشاهده می کنید:زیر نحوه ي چیدمان آهنرباهاي داخل چاهک و شا

 

نحوه چیدمان آهنرباها وشالتر شناسایی آخرین طبقات -  9 یرتصو
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  تنظیمات ٤

  معرفی مشخصات برد اصلی 4-1

راه اندازي سریع براي تمامی آسانسورهاي کششی و ، با قابلیت نصب و  HW:2برد اصلی با ورژن 

و همچنین   Modbusپروتکل صنعتی انتقال دیتا در بستر  ز پردازنده هاي سرعت باال،استفاده ا، هیدرولیک 

را تحت پوشش  بردفناوري مورد استفاده در  نیتورینگ تحت سیستم عامل اندرویداستفاده از نرم افزار ما

  . خود قرار می دهد

  تنظیمات برد اصلی راهنماي 4-2

اعمال شده اما در تنظیمات تابلوهاي درایودار ، دو سرعته و هیدرولیک هنگام تولید محصول در کارخانه 

 ENTERثانیه دست خود را روي کلید  5به مدت  صورت نیاز به تغییر پارامترها بصورت زیر عمل میکنیم:

دقت شود که هنگامی که در حال بررسی یا تغییر  ظاهر شود. LCDنگه میداریم تا منوي تنظیمات روي 

نمایش  "سه خط"پارامترهاي منو می باشید ، آسانسور غیر فعال شده و بر روي نمایشگر سگمنت عالمت 

  داده می شود.

  عنوان سربرگ  زیر مجموعه  عملکرد

  Floor Number  1. Main Setup .1  ات ساختمانقانتخاب تعداد طب

  Motor .2  موتورتنظیمات مربوط به 

طریق  زدر صورتیکه نیاز به مد پارك براي آسانسور می باشد ، ا

 این قسمت طبقه ي مورد نظر را فعال می کنیم

3. Park Mode  

-  4. Reserved  
  نحوه ي نمایش سگمنت در مد استراحت

Sleep , Blink , Fix , Rotation 
5. Segment  

و در غیر  Autoدر صورتیکه درب از نوع اتوماتیک است گزینه ي 

  .را انتخاب می کنیم Semiاینصورت گزینه ي 

6. Door Mode  

  Numerator  2. Floor Set .1 شاخص طبقه
توجه شود که پس از انتخاب 

این گزینه ، باید طبقه ي 

مورد نظر را انتخاب کرده تا 

تنظیمات مربوط به آن نمایان 

  شود.

> UP  > DOWN  2. Collect  
> Full  > Master  > Slave  3. Door (S/M)  

> Semi  > Auto  4. Door (Auto/S)  
> Open  > Close  5. Park  
> NO  > YES  6. Floor Call  
> NO  > YES  7. Cabin Call  

  Car Light  3. Time Setting .1  زمان روشن بودن المپ داخل کابین پس از توقف

  Park Time .2  رفتن به استراحت پس از خاموش شدن المپ داخل کابینزمان 
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  Door Open .3  مقدار زمان فرمان باز شدن درب

  Door Close .4  مقدار زمان فرمان بسته شدن درب

  Travel Time .5  زمان در نظر گرفته شده براي رسیدن کابین در طول مسیر حرکت

  Start Time .6  تابلوهاي هیدرولیکزمان عملکرد ستاره به مثلت در 

  Up Start Time .7  پس از اعمال جهت باال HIزمان مربوط به عملکرد خروجی 

  Up Stop Time .8  پس از توقف UPزمان غیرفعال شدن خروجی 

  Dn Start Time .9  پس از اعمال جهت پائین HIزمان مربوط به عملکرد خروجی 

  Dn Stop Time .10  پس از توقف DNزمان غیرفعال شدن خروجی 

- 11. Run Time  

  Fault Time .12  زمان تشخیص خطاي درایو

  List Error .4  -  آخرین خطاها در این بخش مشاهده می شوند.

  Full Load  5. Inputs .1  وضعیت عملکرد ورودي مربوطه

  FTO .2  وضعیت عملکرد ورودي مربوطه

  Over Load .3  وضعیت عملکرد ورودي مربوطه

  Feed Back .4  وضعیت عملکرد ورودي مربوطه

  Fault .5  وضعیت عملکرد ورودي مربوطه

 UPS Active .6  وضعیت عملکرد ورودي مربوطه

  Serial  6. OutPuts .1  وضعیت عملکرد ارتباط سریال برد اصلی با کارکدك

  DO .2  وضعیت عملکرد خروجی در جعبه رویزیون

  DC .3  خروجی در جعبه رویزیونوضعیت عملکرد 

  OL .4  وضعیت عملکرد خروجی در جعبه رویزیون

  Start Counter 7. Company .1  تعداد استارت باقیمانده

  Start Timer .2  مقدار زمان باقیمانده

- 3. Password  
  Security .8  تنظیمات کارخانه -

  Test Elevator  9. Elevator .1  تست آسانسور بصورت اتوماتیک

  Counter .2  تعداد استارت آسانسور

  Version.3  مشاهده ي ورژن نرم افزار و سخت افزار

  Serial.4  سریال تابلو
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  خطاھا ٥

  جدول خطاها و پیغام هاي برد اصلی و رفع عیب 5-1

 خطا توضیحات راه حل

 E0 نمایش داده می شود.این خطا هنگام قطع فاز اصلی تابلو   با مشاهده ي تنظیمات کنترل فاز و کنترل بار روي تابلو از خروجی آنها مطمئن شوید.

  مطمئن شوید. 71و   70از اتصال صحیح ورودي هاي 
در صورتیکه حدهاي باال/پایین قطع شده باشند این خطا روي تابلو 

  نمایش داده می شود.
E1 

 CA1 – CAn E2  شدن همزمانقطع   مطمئن شوید. CAnو  CA1شالترهاي از اتصال و عملکرد صحیح 

  (CF3)آهنرباي دوراندازمطمئن شوید.  سنسورها از صحت چیدمان وعملکرد

که بصورت دو تایی  (1CF)بصورت دو تا سه تایی با فاصله معین از آهنرباي توقف 

 .نصب میشوند، بر روي ریل قرار میگیرند

خطایی ایجاد  CF3و   1CFدر صورتیکه در شمارش پالس هاي 

  داده می شود.ثانیه نمایش  5شده باشد ، این خطا پس از توقف کابین 
E3 

برطرف می شود. مشکل ناشی از عدم  Revision بهتابلو  تغییر مد  این خطا تنها با

 Enterرسیدن به مقصد در مدت زمان مشخص شده است. ابتدا با نگه داشتن کلید 

، مدت زمان  Time Settingثانیه وارد تنظیمات شوید. از طریق سربرگ  5بمدت 

Travel Time .را افزایش دهید 

به مقصد  Travel Timeکابین در مدت زمان مشخص شده بعنوان 

 .نرسیده است
E4 

به  .در پایین بورد اصلی مطمئن شوید FBکنتاکتورها و ورودي  صحیح  عملکرداز 

باید روشن باشد  FBمربوط به ورودي  LEDاینصورت که در حالت قطع کنتاکتور ، 

  (و برعکس) .

اکتورها عملکردي غیر انتظار داشته باشند این خطا در صورتیکه کنت

  .نمایش داده می شود Feedback Errorبعنوان 
E5 

را  کنتاکت درب بیرون در صورتیکه با احضار مجدد خطا برطرف نشود ، عملکرد 

.بررسی کنید  
قطع شده است. کنتاکت درب بیرونهنگام حرکت کابین ،   E6 

 E7 هنگام توقف کابین ، درب باز نشده است. .عملکرد قفل درب را بررسی کنید

(مگنت در  دربدر صورتیکه با احضار مجدد خطا برطرف نشود ، عملکرد  قفل 

.)  را بررسی کنیدبازکن  
 E8 ) قطع شده است.(مگنت در بازکن دربهنگام حرکت کابین ، قفل 

بررسی را کنتاکت درب  در صورتیکه با احضار مجدد خطا برطرف نشود ، عملکرد 

.کنید  
 E9 قطع شده است.کنتاکت درب داخل هنگام حرکت کابین ، 

را  بررسی کنید. خطاي اعالم شده از طرف درایو  F L  اعالم خطا از طرف درایو پس از فرمان حرکت 

 O L  خطاي مربوط به اضافه بار بعلت بار بیش از حد میکروسوئیچ کابین عمل کرده است.

.کنیدعملکرد قفل درب را بررسی   L E  است. بسته نشدهکابین ، درب باز حرکت قبل از  

 O H  عملکرد سنسور حرارتی موتور گرماي بیش از حد موتور یا خراب شدن سنسور حرارتی موتور

 d o  فعال شده است. DOدوشاخ درب طبقه قطع است یا ورودي کنتاکت  را بررسی کنید. do مربوط به یا ورودي و کنتاکت دوشاخ درب
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  LCDجدول توضیحات نمایشگر  5-2

  

  

  

 

 

 در این قسمت خالصه اي از وضعیت آسانسور نوشته می شود. )1

 هنگام حرکت آسانسور Travel Timeزمان باقیمانده براي بسته یا باز  شدن درب، زمان باقیمانده  )2

صورتیکه آسانسور در باالترین طبقه باشد فلش به سمت باال و در صورتیکه اسانسور در پایین  در )3

 خط نمایش داده می شود. 3ترین طبقه باشد فلش به سمت پایین و در غیر این صورت عالمت 

  

 

 

 به معناي فرمان بسته شدن درب می باشد. DCرب ، به معناي فرمان باز شدن د DOحروف  )4

مطابقت داشته  1CFاین عدد تنها هنگام حرکت اسانسور تغییر میکند و در حالت عادي باید با پالس  )5

 )CF3=(1CF*2) -1   باشد. (فرمول تطابق اعداد برابر است با :    

 شود.عدد مربوط به پالس دور انداز طبقه در این بخش نمایش داده می  )6

 در این بخش ، حرفی که بعنوان شاخص طبقه در نظر گرفته شده نمایش داده می شود. )7

 ) شاخض طبقات 7

 CF3پالس ) 1CF 5پالس ) 6

 ) وضعیت درب4

 CAnو  CA1) وضعیت لیمیت  هاي 3

تایمر ) 2

 وضعیت آسانسور)1

 عمل کرده است. )CAn( باالشالتر دور انداز         

 .وصل می باشند CAnو  CA1شالترهاي         

 عمل کرده است. )CA1(شالتر دور انداز پائین        


