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  !توجه
 

  این راهنما جهت نصب و راه اندازي تابلو فرمان هاي تولید شده با نامMAGICON 

 . تهیه شده است و مخاطب آن افراد آموزش دیده و مجاز می باشند

  

 محتواي این راهنما ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند.  

 

   در مورد هر گونه استفاده غیرمسئوالنه از محتواي این راهنما هیچ مسئولیتی

 .ندارد



  !نکات ایمنی
  

  

 راي اجتناب از تخلیه الکتریکی قطعات توصیه اکید می گردد که از دست زدن به ب

 .خودداري فرماییدقطعات الکترونیکی 

  

  

  در هنگام راه اندازي، تعویض قطعات و انجام تست از عدم وجود افراد در نزدیک

 .اطمینان صد در صد حاصل کنید) نزدیک درب و داخل کابین(آسانسور 

  

  

 براي . در هنگام وجود برق، از اتصال و یا قطع برد هاي الکترونیکی اجتناب نمایید

 .عدم وجود برق اطمینان حاصل نمایید تعویض و یا اتصال برد ها از

  

  

 تی االمکان از نصب کنترلر در نزدیکی منابع گرما و رطوبت خارج از محدوده ح

  .تعیین شده براي سیستم خودداري شود

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  اجزاي سیستم

  
  مقدمه

ارائه داده و  به تشریح عملکرد هر یک از  MAGICONاین کتابچه، اطالعاتی را در مورد تابلوي کنترل میکروپروسسوري 

توضیحات به گونه اي ارائه شده تا استفاده کننده بتواند سیستم را شناسایی و به صورتی ایمن و سریع . قسمت هاي آن می پردازد

  .آن را نصب و راه اندازي نماید

 

  قابلیت هاي عمومی

 
بسیاري از محصوالت خارجی و ایرانی طراحی گردیده، داراي  پس از بررسی هاي کاملی که بر روي MAGICONتابلو فرمان 

در طراحی این تابلو سعی فراوانی گردیده تا مواردي چون . قابلیتهایی همانند با کیفیت ترین تابلو فرمانهاي خارجی می باشد

  .به صورت زیر استویژگیهاي کلی این تابلو   .سادگی نصب، تکنولوژي روز دنیا و قابلیت انعطاف در نصب رعایت گردد

  طراحی بر اساس استاندارد اروپاییEN81 

  توقف 64راه اندازي آسانسور تا بیش از 

 قابلت کار در حاالت کلکتیودان، کلکتیوسلکتیو، فول کلکتیو و پوش باتن 

  خطاهاي سیستمداراي سیستم برنامه ریز و کنترل دستی با منوي کامال فارسی جهت تنظیم پارامترها و نمایش و بازیابی 

 استفاده از بهترین و با کیفیت ترین قطعات جهت مونتاژ بردهاي الکترونیکی 

 بهره گیري از منابع تغذیه سوئیچینگ مستقل در تمامی بردهاي الکترونیکی 

  نصب کلیدهاي رویزیون و استوپ قارچی بر روي تابلو مطابق استانداردCE 

  بوسیله پروتکل امکان ارتباط تمامی بردهاي موجود در سیستمCAN با قابلیت اطمینان بسیار باال و تنها با دو سیم 

 استفاده از نامگذاري استاندارد براي ترمینالها 
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  سازگاري با انواع درب ها و درایوهاي موجود در بازار 

  به کارگیري سیستم حفاظتی کنترل فاز در هنگام جابجایی فاز و یا عدم تعادل در فازها 

  اطري براي تغذیه مدار آالرم و روشنایی اضطراري در هنگام قطع برقداراي شارژر و ب 

  امکان نصب آسان و تعویض بردهاي الکترونیکی 

  قابلیت کنترل کامل درب در مود آتش نشانی 

  داراي سیستم نمایش خطا و اعالم آن به همراه ثبت و بازیابی 

  

  مزیت ها نسبت به مشابه هاي داخلی 

  استفاده از بردهاي چهار الیه و قطعاتSMD 

  طراحی ماژوالر بر اساس پروتکلCAN 

  استفاده از اترنت جهت مانیتورینگ و اتصال به شبکهLAN 

  

  تکنولوژي

باعث   SMD، بردهاي چهار الیه و قطعات CANباال رفتن کیفیت تابلو در حد استاندارد هاي جهانی با به کارگیري پروتکل 

سعی بر این بوده است تا محصول مورد نظر از . با نمونه هاي خارجی را  پیدا کندتوان رقابت   MAGICONگردیده که 

استفاده از اترنت به عنوان پورت ارتباطی با کامپیوتر ( و چه در کاربرد ) الیه و نصب سطحی4برد هاي (تکنولوژیهاي روز چه در تولید 

در ارتباط بین اجزاي سیستم با یکدیگر ، استفاده از ارتباط سریال  CANده از استاندارد  و با تابلو هاي دیگر در حالت گروهی ، استفا

RS485  بهره مند شود... ) و.  

  

  CANپروتکل 

در نوع نیمه سریال تنها اطالعات کابین به صورت . تابلو میتواند به صورت پارالل، نیمه سریال و یا تمام سریال عرضه گردد

سریال ارسال می گردد و در سیستم تمام سریال اطالعات طبقات نیز به صورت سریال ارسال می گردد و در این روش سیم کشی 

. می باشد CANباال بردن کیفیت سیستم روش ارسال اطالعات بر طبق پروتکل استاندارد به منظور . به کمترین میزان می رسد 

CAN  براي استفاده در سیستم خودروطراحی گردیده  1986یک پروتکل ارتباط سریال دوسیمه و تفاضلی می باشد که در سال

پروتکل به طور فزاینده اي در سیستم هاي قابلیت اطمینان آن در صنعت و نیز سهولت پیاده سازي آن موجب شده تا این . است

مجموعه این ویژگی ها باعث شده تا روایت هاي مختلفی از آن براي کاربردهاي گوناگون به بازار . اتوماسیون به کار گرفته شود

. براي به کارگیري در سیستم هاي آسانسور است CANیکی از نگارش هاي پروتکل  CAN Open Liftبه طور مثال . بیاید

که  CAN استفاده از پروتکل معتبر . استفاده از سیستم سریال، امروزه به شکل استاندارد در آمده و بسیار معمول گردیده است

براي شبکه هاي صنعتی و محیط هاي نویزي طراحی شده،  قابلیت امروزه در تمامی صنایع  بزرگ دنیا کاربرد دارد و به طور خاص 
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ا ایجاد کرده و از آنجا که کل سیتم ماژوالر است حجم سیم کشی در کل سیستم آسانسور کاهش اطمینان و دقت بسیار باالیی ر

چشمگیري پیدا کرده و لذا خطا ها و خرابی هاي ناشی از سیم کشی باالخص در ساختمانهاي بزرگ به طرز قابل توجهی کمتر 

  .نیز وجود دارد RS485بر اساس پروتکل ، ارسال سریال  CANعالوه بر ارسال سریال  MAGICONدر تابلو . شده است

  

  پورت اترنت

را با ...) محل آسانسور ، وضعیت دربها، گزارش گیري، ارسال دستورات و (با استفادهاز این پورت می توان وضعیت آسانسور 

ت موجب عدم نیاز به دستگاه مزیت منحصر به فرد این تابلو در استفاده از شبکه استاندارد  اترن.  استفاده از کامپیوتر مانیتور نمود

این قابلیت، اتصال دوبلکس و یا چندگانه تابلوهاي فرمان را نیز از طریق استفاده از . هاي جانبی جهت اتصال به رایانه شده است

 . و یا سوئیچ اترنت استاندارد و ارزان قیمت  فراهم می آورد HUBیک 

  

  SMTتکنولوژي 

در این روش می . شایانی به کوچک تر شدن ابعاد بردهاي الکترونیکی کرده استکمک ) SMT(تکنولوژي مونتاژ سطحی 

  .توان قطعات را در دو طرف برد مونتاژ نمود و از حداکثر فضاي ممکن استفاده کرد

  

  ) Multilayer PCB(تکنولوژي بردهاي مدارچاپی چند الیه 

  .یستم بر قسمت هاي الکترونیکی کاهش بسیاري پیدا می کندمورد نیاز، تاثیر نویز س در این تکنولوژي عالوه بر کاهش فضاي

  

  ایمنی سیستم

سیستم این تابلو به گونه اي . رعایت مسائل ایمنی جایگاه خاصی داشته است MAGICONدر طراحی تابلوي کنترلی 

،  اتصال کوتاه شدن ورودي، اتصال )surge( سیستم در برابر ولتاژهاي باال. طراحی گردیده تا از حداکثر حفاظت برخوردار باشد

در این مورد این تابلو در زمره با کیفیت ترین تابلو هاي موجود در . مقاوم میباشد... کوتاه شدن خروجی ، اتصال برعکس تغذیه و 

  . موارد زیر از جمله با اهمیت ترین مسائل در نظر گفته شده جهت ایمنی سیستم می باشند. بازار قرار می گیرد

 می ولتاژهاي سیستم داراي فیوز مجزا و مینیاتوري هستندتما .  

 فازهاي مربوط به ترمز، مگنت درب بازکن از فاز مربوط به ترانس مجزا شده است .  
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  24تغذیه . ولت خارج آن جدا شده و براي آن فیوزهاي جداگانه درنظر گرفته شده است 24ولت داخل تابلو از تغذیه  24تغذیه 

ه مربوط به سنسورها، نمراتورها و یا شاسی هاي طبقات و کابین می باشد، داراي فیوز الکترونیکی است و ولت خارج تابلو ک

  .در صورت اتصال کوتاه شدن به صورت اتوماتیک قطع شده و با بر طرف شدن اتصال کوتاه مجددا وصل می شود

  ولتاژ سري استپ قارچی طبق استانداردEN81  ،110 است ولت در نظر گرفته شده .  

  ولت خروجی ترانس به زمین متصل شده است 110تغذیه.  

  از این طلق به عنوان (جهت جلوگیري از آسیب دیدگی و ضربه، برد اصلی سیستم توسط یک طلق شفاف محافظت می شود

  .)هاي روي برد اصلی سیستم استفاده می شود LEDراهنماي 

 در صورت اتصال برعکس تغذیه و یا اتصال کوتاه شدن ورودي ها یا خروجی . ایمنی برد هاي الکترونیکی بسیار باال می باشد

 . به دلیل حفاظت بسیار باال تابلو هیچ صدمه اي نخواهد دید) ولتاژ بسیار باال( surgeها و یا وجود 

 ن تابلو بر روي بدنه تابلو قرار گرفته استبه منظور حفاظت از برد هاي الکترونیکی کلید هاي رویزیو. 

  با توجه به تعداد فیدبک هاي مناسب از سیستم و نیز قرار دادنLED  ،هاي کافی جهت مشخص شدن وضعیت سیستم

بر روي برد اصلی عیب  LED عدد 34فیدبک از سري ایمنی ، قرار دادن  6تعداد . نگهداري آن نیز بسیار ساده خواهد بود

   .داري را بسیار آسان نموده استیابی و نگه

  

  اجزاي سیستم

  

، )تنظیم شده براي طبقات و نمایش طبقه( I/O، برد) IMC(بردهاي الکترونیکی که در تابلو استفاده می گردند شامل برد اصلی 

ترمینالها، منبع تغذیه، فیوزها، و . می باشند) LPC(، برد کنترل بار و فاز )IPS(، برد تغذیه و شارژر باتري )CAB(برد کابین 

  .  جعبه رویزیون که بر روي تابلو نصب می شود از دیگر اجزاء تابلو محسوب می گردند

  

 )IMC(برد اصلی 

 24  و CA1و   1CF,CF3,CAnورودي سریع براي خواندن 4( ورودي  28سانتیمتر داراي تعداد  12*17این برد با ابعاد  

ولت براي مونیتور کردن سري ایمنی در نظر گرفته  110ورودي  7همچنین . ولت می باشد24خروجی 10و  ) ورودي معمولی

یکی از ورودیهاي . شده است تا در صورت ایجاد خطا در سري ایمنی کامال مشخص باشد خطا در کدام محل اتفاق افتاده است

  :عبارتند از ولت وجود ولتاژ را چک می کند و بقیه فیدبک ها هستند که 110

  63فیدبک )MA ( مربوط به قسمت باال در موتورخانه )استپ داخل موتور  –دریچه چاه  -گاورنر باال-شالتر باال

  )خانه

  64فیدبک )SH ( مربوط به قسمت پایین چاه ) کنتاکت بافر ته چاه –استپ ته چاه  –گاورنر پایین  –شالتر پایین(  

  65فیدبک )CAB ( مربوط به کابین)استپ کابین –دریچه اضطراري کابین  -پاراشوت روي کابین(  
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  66فیدبک )FDC (کنتاکت درب طبقات  

  69فیدبک )CDC (کنتاکت درب کابین  

  68فیدبک )DLC (کنتاکت قفل طبقات 

نیز پورت و    CAN، پورت سریال  RS485عالوه بر ورودي و خروجی هاي گفته شده برد اصلی داراي پورت سریال 

Ethernet میباشد .  

برد هاي به منظور اتصال  RS485پورت . می باشد پروگرامر دستیبراي اتصال برد اصلی به برد هاي کابین و  CANپورت 

 . در نظر گرفته شده استطبقه و سخنگو 

 
 

  هاي روي برد اصلی LEDشرح  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Input(ورودي ها   

1CF:   سنسور ایست سر طبقه است که در حالت عادي روشن بوده و به محض رسیدن به سر طبقه خاموش می شود .  

CF3 :  سنسور دورانداز که در حالت عادي روشن بوده و دو بار خاموش و روشن شدن آن به منزله عبور از یک طبقه است.  
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CA1  :صورت خاموش بودن آن، حرکت آسانسور به سمت پایین روشن است و در پایین چاه که در حالت عادي شناسایی سوییچ

 .امکان پذیر نیست

CAn  :باالي چاه که در حالت عادي روشن است و در صورت خاموش بودن آن، حرکت آسانسور به سمت باال  شناسایی سوییچ

  .امکان پذیر نیست

Fire  :سنسور اعالم حریق که در حالت عادي خاموش است. 

FTO  :در صورت روشن شدن، حرکت آسانسور امکان پذیر نیست و . سنسور حرارتی بدنه موتور که در حالت عادي خاموش است

 .در صورتی که آسانسور درحالت حرکت باشد در اولین طبقه متوقف می شود

FLT  :بار یا درایور  -ورودي خطاي کنترل فازVVVF است و در صورت روشن شدن آسانسور را متوقف می کند.  

DZU  :سنسور حد باال جهت باز کردن درب پیش از رسیدن به طبقه است و در حالت عادي خاموش است. 

DZD  :سنسور حد پایین جهت باز کردن درب پیش از رسیدن به طبقه است و در حالت عادي خاموش است. 

4BS  : لت عادي خاموش می باشدفیدبک ترمز است که در حا.  

RLU  :سنسور حد باال جهت نمایش خارج شدن کابین از سر طبقه است که در حالت عادي خاموش می باشد. 

RLD  : حد پایین جهت نمایش خارج شدن کابین از سر طبقه است که در حالت عادي خاموش می باشدسنسور.  

RC  :ورودي رویزیون روي کابین که در حالت عادي روشن است و خاموش بودن آن نشان دهنده ورود به مود رویزیون است.    

RM  :ورودي رویزیون روي تابلو که در حالت عادي روشن است و خاموش بودن آن نشان دهنده ورود به مود رویزیون است.   

RD  :ورودي شاسی جهت پایین رویزیون بر روي تابلو که در حالت عادي خاموش است.   

RU  :ورودي شاسی جهت باال رویزیون بر روي تابلو که در حالت عادي خاموش است.    

FF  :فیدبک کنتاکتور تند در تابلوهاي دو سرعته که در حالت عادي خاموش است .   

SF  :دو سرعته که در حالت عادي خاموش است فیدبک کنتاکتور کند در تابلوهاي .    

UF  :فیدبک کنتاکتور باال در تابلوهاي دو سرعته که در حالت عادي خاموش است. 

DF  :فیدبک کنتاکتور پایین در تابلوهاي دو سرعته که در حالت عادي خاموش است.  

VIP  : ورودي سوئیچVIP  جهت استفاده در مودVIP است.  

OVL  :ر که در حالت عادي خاموش بوده و در صورت نیاز می تواند از طریق سریال به تابلو متصل شودسنسور اضافه با.  

FUL  :سنسور تکمیل بار که در حالت عادي خاموش بوده و در صورت نیاز می تواند از طریق سریال به تابلو متصل شود. 

DO  : در حالت عادي روشن بوده و در صورت نیاز می تواند ورودي سري فتوسل ، شاسی باز کردن در، و یا سنسور ضربه است که

 .از طریق سریال به تابلو متصل شود

DC  :ورودي شاسی بستن در که در حالت عادي روشن بوده و در صورت نیاز می تواند از طریق سریال به تابلو متصل شود.  

5KT  :می تواند  ت عادي روشن است و در صورت نیاز سنسور حد ابتدایی درب براي درب هاي سه فاز و بدون کنترل که در حال

 . ازطریق سریال به تابلو متصل شود

6KT  :می تواند   سنسور حد انتهایی درب براي درب هاي سه فاز و بدون کنترل که در حالت عادي روشن است و در صورت نیاز

 . ازطریق سریال به تابلو متصل شود

AUX  :ورودي رزرو  
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  )Output(خروجی ها 

Open  :خروجی رله بازکردن درب که از طریق سریال نیز منتقل می شود.    

Close : خروجی رله بستن  درب که از طریق سریال نیز منتقل می شود.   

URA  :درب بازکن که از طریق سریال نیز منتقل می شود-خروجی رله بستن مگنت.   

Stby  : خروجی رلهSTAND BY مربوط به فن موتور و روشنایی کابین که از طریق سریال نیز منتقل می شود. 

Med  : خروجی سرعت متوسط براي درایوهايVVVF  

Lev  : براي درایوهاي خیلی کم خروجی سرعتVVVF 

Slow  : براي درایوهاي کم خروجی سرعتVVVF و کنتاکتور کند براي تابلوهاي دو سرعته 

Fast  :براي درایوهاي  دخروجی سرعت زیاVVVF و کنتاکتور تند براي تابلوهاي دو سرعته   

Rvr  : درایوهاي  برايخروجی جهت پایینVVVF و کنتاکتور پایین براي تابلوهاي دو سرعته 

Fwd  : درایوهاي  برايخروجی جهت باالVVVF و کنتاکتور باال براي تابلوهاي دو سرعته  

  

  

  )SAFETY SERIE(سري ایمنی 

MA(63)  : فیدبک سري ایمنی از استوپ قارچی روي تابلو، استوپ قارچی داخل موتور خانه، شالتر و گاورنر باال، و دریچه چاه

  .است

SH(64)  :فیدبک سري ایمنی از کنتاکت بافر ته چاه، استوپ ته چاه ، و شالتر و گاورنر پایین است. 

 CAB(65)  :ه اضطراري و استوپ روي کابین استفیدبک سري ایمنی از پاراشوت روي کابین، دریچ.  

FDC(66)  :فیدبک سري ایمنی از کنتاکت درب طبقات است که در درهاي تمام اتوماتیک پل می شود. 

CDC(69)  :فیدبک سري ایمنی از کنتاکت درب کابین است. 

DLC(68)  :ات در درهاي تمام فیدبک سري ایمنی از کنتاکت قفل طبقات در درهاي نیمه اتوماتیک و کنتاکت درب طبق

 .روشن بودن این ورودي به منزله کامل بودن سري ایمنی است. اتوماتیک است

 .ولت سري ایمنی در تابلو است 110فیدبک وجود ولتاژ :  110
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 LED  هاي عملکرد برنامه  

    

Run  
  .چشمک زن در می آیدبه معناي عملکرد درمد نرمال است و درهنگام حرکت آسانسور به صورت  LEDروشن بودن این    

  

Fault  
، سیستم نیاز به خاموش و  LEDدر صورت چشمک زن شدن این . به معناي بروز خطا در سیستم است LEDروشن بودن این     

  .روشن شدن پس از رفع خطا دارد

  

Comm  
روشن ماندن و یا چشمک زدن این . در هنگام ارسال و یا دریافت سریال به صورت سریع خاموش و روشن می شود LEDاین     

LED به معناي خطا در سیستم سریال است.  

  

Stdby   
  .روشن می شود stand byدر هنگام ورود سیستم به حالت  LEDاین     

  

FL/OV   
در حالت تکمیل بار به صورت چشمک زن در آمده و در صورت ورود به وضعیت اضافه بار به صورت دائم روشن می  LEDاین    

  . شود

  

REV   
  .در صورت ورود به وضعیت رویزیون روشن می شود LEDاین     

  

Door   
  .شود روشن میبه صورت چشمک زن و در هنگام بسته شدن آن به صورت ثابت در هنگام باز شدن درب  LEDاین     

  

Park   
  . روشن می شود درب کابین و یا فتوسل DOروشن بودن در صورت  LEDاین     
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  I/Oبرد 

این برد ها را می . بوده و توسط دو رشته سیم برقرار می شود CANبه برد اصلی  به صورت اتصال سریال   I/Oاتصال بردهاي  

امکان . توان بنا به شرایط در هرجایی از سیستم اعم از تابلو، موتور خانه، چاه، و یا بر روي کابین و جعبه رویزیون  نصب نمود

دیپ سوئیچ تعبیه شده بر روي برد وجود با تغییر ... استفاده در کاربردهاي متفاوتی همچون نمراتور، شاسی هاي طبقات، کابین و 

  . جهت نصب این بردها در فضاي خارج از تابلو و جعبه رویزیون از جعبه مخصوص به آن استفاده می شود. دارد

  

  
  

  

  براي کاربردهاي متفاوت I/Oتنظیم دیپ سوییچ بردهاي  

توقف دیپ سوییچ هاي تمامی بردهاي سیستم طبق  9در موارد باالي .   در تابلوهاي نه توقف و کمتر فاقد دیپ سوئیچ اند I/Oبردهاي

 .هنماي زیر را به دقت مطالعه کنیددر صورت نیاز به تعویض کاربري هر کدام از بردها را. سفارش خریدار تنظیم و الك شده اند

  

 طبقه دو شاسی یک برد  9طبقه تک شاسی و یا  18براي هر( خروجی شاسی هاي طبقات/برد ورودي

 )نیاز است

این برد را می توان به غیر از تابلو جهت ساختمان هاي با شمار طبقات باال  به همراه جعبه مخصوص آن در چاه آسانسور نصب  

  .تنظیم دیپ سوئیچ به صورت زیر است. نمود

 
 
 
 
 
 
 

طبقه در صورتی که در هر طبقه یک شاسی وجود داشته باشد چهار برد را  66همانطور که از شکل پیداست براي یک ساختمان  

قرار دارند در  I/Oکه بر روي بردهاي 18تا 1با تنظیم دیپ سوییچ به صورت باال، ورودي هاي . به ترتیب باال تنظیم می کنیم

 66تا  52، و در چهارمین برد طبقات 50 تا 35، در سومین برد طبقات  34تا  18، در دومین برد طبقات 18تا  1اولین برد طبقات

  .می دهند را نشان

بدین  I/Oبر روي بردهاي  18تا  1ورودي هاي ) حالت کلکتیو سلکتیو(در صورتی که در هر طبقه دو شاسی وجود داشته باشد  

 1شکل باال، طبقات در نظر می گیریم که با تنظیم دیپ سوییچ همانند  I/Oطبقه یک برد  نهبراي هر : صورت تعیین می شوند

Floor (52~66)   Floor (19~34) 

ON 

1 

8 

Floor ( 1~18) 

1 
ON 

8 

Floor (35~50) 

ON 

1 

8 

ON 

1 

8 
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براي  17و 15،  13،  11،  9،  7،  5،  3،  1در هر برد ورودي هاي . را در بر می گیرد 33تا  26، و 25تا  18،  17تا  10،  9تا 

براي ورودي شاسی جهت باال در نظر گرفته  18و 16 ، 14،  12،  10،  8،  6،  4،  2ورودي شاسی جهت پایین و ورودي هاي 

در دومین برد به شاسی جهت  1در اولین برد به شاسی جهت باالي طبقه اول و ورودي   2به عنوان مثال ورودي . می شوند

  : در حالت کلکتیو سلکتیو به صورت زیر است 33تنظیم دیپ سوییچ ها براي طبقات باالتر از . شود هم متصل میدپایین طبقه 

 

  

  

 
 

  

 

 طبقه 18(خروجی شاسی هاي کابین /برد ورودي( 

  

 
 هاي جهت برد نمراتور دو رقمی و المپ 

  

 
 

 
  

  

  

 
 طبقه نهبراي حداکثر (خروجی شاسی هاي طبقه به همراه نمراتور تک رقمی /برد ورودي( 

  

  

  

  

  

  

   

CABIN(1~18) 

ON 

1 

8 

CABIN(19~34) 

ON 

1 

8 

CABIN(35~50) 

ON 

1 

8 

CABIN(51~66) 

ON 

1 

8 

Floor (58~65)   Floor (50~57) 

ON 

1 

8 

ON 

1 

8 

Floor (42~49) 

ON 

1 

8 

Floor ( 34~41) 

1 

 ON 

8 

ON 

Numerator 

1 

8 

ON 
1 

8 
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 طبقه نهبراي حداکثر (خروجی شاسی هاي کابین به همراه نمراتور تک رقمی /برد ورودي ( 

  نصب شده در جعبه رویزیون

  

  

  

  

  

  

 ولت 24خروجی  نهورودي و  نه - )کارکدك(خروجی کابین/برد ورودي 

 
 

  

  

  

   

ON 
1 

8 

ON 

8 

1 
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  )IPS(برد تغذیه و شارژر باتري 

شامل مدارهاي ولت سیستم را تامین می نماید و  24ولت و  12این برد که مستقیما به ترانس متصل می شود تغذیه هاي 

ولت جهت استفاده داخل و خارج تابلو  24تغذیه . حفاظتی، یکسو سازها، مدار تنظیم سنسور حرارتی موتور، و شارژر باطري می باشد

در . تابلو استولت داخل  24مربوط به تغذیه  F5ولت می باشد و فیوز  24ه کل تغذیه مربوط ب F7فیوز . از هم جدا شده است

در صورت اتصالی داخل تابلو و سوختن . روشن و به معناي برقراري صحیح تغذیه است L6سبز رنگ  LEDحالت کارکرد عادي 

ولت خارج  24در قسمت تغذیه . روشن می شود که در این حالت باید فیوز مربوطه را تعویض کرد  L4قرمز رنگ LEDفیوز، 

تابلو مدار حفاظتی الکترونیکی خاصی طراحی گردیده است که با اتصالی در مسیر تغذیه سنسورها، شاسی ها و نمراتورها تغذیه را 

ن اتصالی و رفع خطا ولتاژ تغذیه به صورت اتوماتیک مجددا با برطرف شد. را روشن می کند L2قرمز رنگ  LEDقطع کرده و 

همچنین رله فن موتور نیز . ولت خارج از تابلو می باشد24نمایانگر برقراري صحیح تغذیه  L7سبز رنگ  LED. برقرار می شود

  .که عمل قطع و وصل فاز تایمر دار  را انجام می دهد در این برد نصب شده است

  

  

  
 
 

خل ادولت  12نشانگر برقراري صحیح ولتاژ  L5سبز رنگ   LED. قرار گرفته اند F4و  F1ولت دو فیوز  12در قسمت تغذیه 

نیز نشانگر  L10سبز رنگ   LED . و لزوم تعویض آن می باشد F4نشانگر سوختن فیوز  L3قرمز رنگ   LEDتابلو و

  . و لزوم تعویض آن است F1نشانگر سوختن فیوز  L9قرمز رنگ   LEDولت خارج از تابلو و  12برقراري صحیح ولتاژ 

که  2FTو  1FTاین مدار به ترمینالهاي . نیز هست) مقاومت حرارتی استاتور موتور( FTOاین برد شامل مدار درایور سنسور 

مقاومت حرارتی ولت را اعمال می کند و در صورتی که  5/2در تابلو متصل می شوند ولتاژ مستقیما به ترمینالهاي همنام خود 

در . فعال شده و مانع از حرکت آسانسور می شود Mainبه برد  FTOاهم بیشتر شود خروجی  600استاتور موتور از حدود 

در قسمت مدار شارژ باطري فیوز . تصل نمودرا به هم م  2FTو 1FTاستفاده نشود باید ترمینالهاي  FTOصورتی که از سنسور 

F3  جهت شارژ کامل . قرار گرفته که در صورت اشتباه در متصل نمودن ترمینالها عمل کرده و باطري را از مدار خارج می کند

  . ساعت روشن باشد 24تابلو باید حداقل  ، باطري

  F5فیوز 

  F7فیوز 
  F4فیوز 

  F1فیوز 
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  )هیدرولیکفقط در تابلوهاي دو سرعته و ( )LPC(برد کنترل بار و فاز 
  

دو سرعته نصب می شود، عملیات کنترل و حفاظت از موتور را که شامل قطعی، عدم  MAGICONکه در تابلوهاي  LPCبرد 

این عمل در خود درایو صورت گرفته و نیازي  VVVFدر نوع . تقارن و جابجایی فاز، کمبود ولتاژ و اضافه جریان است بر عهده دارد

 LPCاندازه گیري جریان در سیستم . کنتاکتورها در این برد قرار دارند تحریکعالوه بر آن رله هاي . به استفاده از برد نمی باشد

   LPCارتباط این ترانس ها با . قرار دارند، انجام می شود I/Oدر باالي کلید  CTتوسط سه ترانس جریان کوچک که بر روي برد 

  .می گیرد انجام  رشته اي 10یک کابل فلت توسط  

  
  ورود به بخش منوها

با  LPCدر این حالت . وارد قسمت تنظیم منوها می شویم Escدکمهو زدن  Enterپس از روشن شدن تابلو با نگاه داشتن کلید 

در این حالت برد . قطع می کند تا امکان راه اندازي بدون حفاظت سیستم ممکن نباشد 63سري ایمنی را از محل  PHCقطع رله 

وارد منو شده و مقدار  Enterمی توان منوها را مشاهده کرد و با کلید  ▼و▲با کلید هاي . را نمایش می دهد اصلی پیام 

با . استفاده می کنیم Enterو جهت ذخیره آن از کلید  ▼و▲ر مقدار از کلیدهاي جهت تغیی. ذخیره شده آن را مشاهده و تغییر داد

را فشار دهیم از حالت تنظیم خارج شده و وارد  ESCشویم  و در صورتی که در منوي اصلی کلید از هر منو خارج    می ESCکلید 

  .حالت کنترل می شویم

  :ر گرفته شده است در نظ LPCهفت منوي زیر جهت تنظیم مقادیر پارامترهاي 

  
  

7 Segment محدوده تنظیم  پیش فرض  نام پارامتر  

.  19  جریان نامی دور تند A  0-FSC  

.  45  جریان استارت دور تند A 0-99  

.  19  جریان نامی دور کند A  0-SSC  

.  20  جریان استارت دور کند A  0-99  

.  5 .4  تاخیر در قطع رله sec  0-  

.  فعالسازي کنترل فاز  Corr  NO-YES-Corr  

.  40-0  % 25  درصد نامتقارنی در فازها (NO)  

. تنظیم پارامترهاي برد اصلی   -  - 
  

 
 شرح منوهاي برد کنترل بار و فاز

 

.

  جریان نامی دور تند

 

.  

  جریان استارت دور تند

 

.

 جریان نامی دور کند
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.

 کند جریان استارت دور

  

.

 )تاخیر قطع( .تنظیم می شود FLTدر این منو زمان تاخیر در قطع رله  

 

.   

در صورتی که فازها جا به جا شوند  ،در حالت اصالح فاز. فاز را فعال نموداصالح حالت  در این منو می توان با انتخاب گزینه  

در این حالت . ، جهت حرکت و سیگنالهاي آنها تعویض می شود2و  1هاي کنتاکتورفرمان با استفاده از رله هاي برد بار و فاز با تعویض 

رخ  خطاي جابه جایی فاز با انتخاب شود  در صورتی که گزینه . اتفاق می افتد  با قطع فاز و یا کمبود ولتاژ خطاي 

  . غیر فعال می شوددر این پارامتر کنترل فاز کامالً   با تنظیم . داده و کار متوقف می شود

  

.  

غیر فعال کردن این حالت،  براي. می باشد% 39درصد نامتقارنی در جریان ورودي فازها در این منو تعیین می شود که حداکثر مقدار آن 

  .روي نمایشگر نشان داده شود   مقدار آن را به قدري زیاد می کنیم تا کلمه ▲با فشردن کلید 

  

. 

بر روي هر کدام از  Enterبا زدن کلید. سیستم آسانسور براي راه اندازي اولیه قابل تنظیم اند پرکاربردپارامتر  9با ورود به این منو، 

می ▼و▲با زدن کلید. منوهاي فرعی مشخص شده در جدول صفحه بعد مقدار پارامتر ذخیره شده در سیستم نمایش داده می شود

تنظیمات باید تابلو را  پس از انجامباید توجه داشت براي اعمال . ذخیره کرد آن را Enterظیم و با زدن کلیدتوان مقدار مربوطه را تن

  .روشن و خاموش نمود
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 محدوده تنظیم مقدار پیشفرض پارامترهاي قابل تنظیم

. طبقه 1...  64  طبقه 7 تعداد طبقات  

.  ثانیه 1...  600  ثانیه 30 تراول تایم  

.  نیمه  نیمه اتوماتیک نوع درب  / تمام   /ساد ه   

.  ثانیه 5 زمان باز و بسته شدن درب ثانیه 1...  600   

.  1...  5  1 تعداد طبقات زیر زمین  

.  حرف  نمایش طبقات زیر زمین    /  /عالمت منفی / 

.   طبقه همکفنمایش  
  /  / // /  

.  کلکتیو دان روش پاسخ دهی فول/دان/سلکتیو 

.    0...  10 5 صداي سخنگو  
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  )فقط در تابلوهاي دو سرعته و هیدرولیک( روش تنظیم پارامترهاي برد کنترل بار و فاز

  

کابین را در باالترین طبقه قرار داده و در حالیکه کابین بدون بار است آن را به :  )FnC(تعیین جریان نامی دور تند 

می شود، عددي که پس از گذشت چهار ثانیه بر روي نمایشگر دیده . به سمت پایین هدایت کنیدطبقات وسیله یک درخواست 

براي این که از عملکرد صحیح کنترل بار و فاز  .تنظیم کنید به عنوان % 15جریان نامی دور تند است که آن را با افزودن 

 4عددي پس از . ولتاژ ترمز را قطع کرده و استارت بزنید F12مینیاتوري  قطعبا  در هنگام باز نشدن فک ترمز مطمئن شوید

لت باید کنترل بار و در این حا. بیشتر باشد حتماً از مقدار تنظیم شده براي ثانیه بر روي کنترل بار و فاز خوانده می شود باید 

  .رخ بدهد فاز عمل کرده و خطاي 

  

، ترمز را از مدار  F12مینیاتوري  قطع کابین را در باالترین طبقه قرار داده و با:  )FSC(تعیین جریان استارت دور تند 

عددي که در این حالت بر روي ثانیه  4بعد از . به سمت پایین استارت بزنیدسپس به وسیله یک درخواست از طبقات . نیدخارج ک

این پارامتر روي  .تنظیم می شود به عنوان  % 50جریان استارت دور تند موتور است که با افزودن  نمایشگر دیده می شود

  .آمپر تنظیم شده و معموالً نیازي به تنظیم ندارد 45

 

سپس کلید . کابین رابه باالترین طبقه برده و آن را در حالت رویزیون قرار دهید:  )SnC(تعیین جریان نامی دور کند 

به عنوان جریان  %15شود با افزودن ثانیه بر روي نمایشگر نشان داده می  4که پس از را جهت پایین را فشار داده و جریانی 

در حالت رویزیون مقدار خوانده شده روي بار و فاز با قطع ترمز  در اینجا مشابه تنظیم  .تنظیم کنید  نامی دور کند

در این مورد نیزبرد کنترل بار و فاز باید عمل کرده و خطاي . کمتر باشد ثانیه را بخواند تا از مقدار تنظیم پده براي  4پس از 

 بدهد.  

  

با قطع مینیاتوري در این حالت نیز کابین را در باالترین طبقه قرار داده و :  )SSC(تعیین جریان استارت دور کند 

F12 عددي که در این . سپس وارد حالت رویزیون شده و کلید جهت پایین را فشار می دهیم. ترمز را از مدار خارج می کنیم

 20این پارامتر روي  .تنظیم می شود   به عنوان% 50که با افزودن  جریان استارت دور کند موتور است حالت دیده می شود

  .آمپر تنظیم شده و معموالً نیازي به تنظیم ندارد

  

  

  )LPC(نحوه عملکرد برد کنترل بار و فاز 

در برابر خطاهاي ناشی از فاز  LPCعکس العمل . به عنوان محافظ موتور در برابر خطاهاي فاز و بار عمل می کند LPCسیستم 

از طریق رله داخل تابلو قطع سریع سري ایمنی   ،بار هستند )نامتعادل بودن(فاز و عدم تقارن ) جابجایی(که شامل قطع فاز، عدم توالی 

این واکنش باعث قطع برق . قطع می شود) G90ترمینال (رله سري ایمنی از ابتداي آن این  عمل کردنبا . استخروجی خود 

با  ،را بر روي برد اصلی مشاهده کردید پس حتما هنگامی که . بر روي برد اصلی است کنتاکتورها و نشان دادن خطاي 

!به علت زیر بار ماندن موتور، حرارت بدنه موتور را کنترل کنید: اخطار   
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با برطرف شدن قطعی یا جابجایی فاز  .مئن شویدبار مط -، از وجود یا عدم وجود خطا در قسمت کنترل فازLPCمشاهده نمایشگر 

  .ثانیه رله بار و فاز به صورت خودکار مجددا وصل می شود 2پس از 

این . است LCEدر مقابل خطاهاي مربوط به بار یعنی اضافه جریان ها، اعالم خطا به برد اصلی از طریق رله ي  LPCواکنش 

با قطع رله  LPCدر این حالت سیستم . ثانیه برقرار باشد  ن حداقل به مدتاعالم خطا هنگامی صورت می گیرد که اضافه جریا

می توان آن را به  LPCدر چنین شرایطی تنها با ریست نمودن سیستم . ، سري ایمنی را قطع و حرکت موتور را متوقف می کندخود

  .حالت عادي باز گرداند

براي مشاهده جریان عبوري از هر کدام . بیشترین جریان عبوري از سه فاز را نشان می دهد بار و فازدر حالت عادي، نمایشگر کنترل 

تقارن بار عدم مقدار درصد ) ▲(جهت باال با فشردن کلید. را نگه دارید ESC، یا ▼، Enterباید کلیدهاي  T، و R ،Sاز سه فاز 

  .نمایش داده می شود
  

  

 )LPC(کنترل بار و فاز کد خطاهاي سیستم 

  :البته باید توجه داشت که در صورت قطع دوفاز از سه فاز موجود برق ترانس تابلو قطع . حداقل یکی از فازها قطع شده است

  .شده و عمال تابلو خاموش می شود

   :در صورتی که موتور در این حالت در . بعد از خاموش کردن تابلو، جاي دو فاز ورودي را عوض کنید. توالی فاز وجود ندارد

از هم نام نبودن فازها در این مرحله  .را تعویض کنید V2/W2و  V1/W1جهت درست حرکت نکرد، جاي دو فاز از فازهاي خروجی 

  .باید مطمئن شوید

  :این خطا در صورتی که مقدار . فه جریان در استارت دور تندخطاي اضا  ثانیه تنظیم شده و مقدار  2کمتر از  نیز

در هر صورت این خطا ناشی از عدم تنظیم صحیح پارامترهاي برد کنترل بار و فاز است و در حالت عادي نباید . کم باشد اتفاق می افتد

  .اتفاق بیافتد

  :ان نامی دور تندخطاي اضافه جری. 

  :بروز این خطا همانند خطاي . خطاي اضافه جریان در استارت دور کندEr03 به خاطر عدم تنظیم صحیح پارامترهاست.   

  :خطاي اضافه جریان نامی دور کند.  

  :نبودن ولتاژ آنها اتفاق می افتداین خطا معموال به خاطر نوسان ولتاژ سه فاز و یکسان . رخطاي عدم تقارن و نامتعادلی با .

ولی هدف از آن جلوگیري از دو فاز شدن موتور به خاطر قطع یک از فازهاي خروجی از تابلو به موتور و یا سوختن و عمل نکردن یکی 

  .از کنتاکتهاي کنتاکتورها می باشد

 

  برد کنترل بار و فاز
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  ترمینال هاي تابلو 

جهت سهولت در . ترمینالهاي تعبیه شده در قسمت پایین تابلو، جهت ارتباط تابلو با اجزاي سیستم آسانسور مورد استفاده قرار می گیرند

، سبزیافتن ترمینالها و نیز ایمنی بیشتر، ترمینالهاي مربوط به سري ایمنی با رنگ قرمز، ترمینالهاي مربوط به سنسورها با رنگ 

   .هستندل، اضطراري و سخنگو با رنگ زرد، و سایر ترمینالها با رنگ خاکستري ترمینالهاي سریا

  برچسب  شرح  ولتاژ   نوع   توضیح

  شینه ارت  اتصال زمین Earth  ورودي  در تابلوهاي نجات دار سر منفی باتري است

 MP  نول  -   ورودي  

  R  فاز  380 ورودي  

  S  فاز  380 ورودي  

  T  فاز  380 ورودي  

  سرعته موجود استفقط در دو 

  U1  دور کند موتور  380  خروجی

  V1  دور کند موتور  380 خروجی

  W1  دور کند موتور  380 خروجی

  U2  موتور تنددور   380  خروجی Uبه نام  VVVFدر 

  V2  وتوردور تند م  380 خروجی Vبه نام  VVVFدر 

  W2  د موتورتندور   380 خروجی Wبه نام  VVVFدر 

  استموجود  VVVFفقط در 
  B1  مقاومت ترمز  380 خروجی

  B2  مقاومت ترمز  380 خروجی

 B24   ولت نجات 24ورودي   24  ورودي  فقط در  نجات اضطراري موجود است

  I/O FLCکلید فاز قبل از   220  ورودي  

  FTS ترموستات جداره موتور 220 خروجی  فاز مستقیم فن

 FAN   فن موتور 220 خروجی  فن فاز تایمردار

  BR1   مگنت ترمز  220 خروجی  ولتاژ منفیداراي 

  BR2  زمگنت ترم  220 خروجی  داراي ولتاژ مثبت

  تغذیه براي شاسی هاي طبقات
  G24  ولت منفی 24تغذیه   24 خروجی

ولت مثبت 24تغذیه  24 خروجی  +24 

شناسایی پایین سوییچ 24 ورودي   CA1 

شناسایی باال سوییچ 24 ورودي   CAn 

ولت 2/5حداکثر ولتاژ   
 FTO  1FT حرارتی موتور سنسور -  ورودي

 FTO  2FT حرارتی موتور سنسور -  ورودي

  اندولت  24داراي ولتاژ  VVVFدر 

  ECM  باال و پایین اجباري قطع کنمشترك  110 خروجی

  EC1  پایین برگشت قطع کن اجباري 110 ورودي

 ECn  باال قطع کن اجباريبرگشت  110 ورودي

  G90  سري ایمنی ابتداي  110  خروجی  قارچی بدون برق میشودبا قطع استوپ 

  63  برگشت سري ایمنی 110 ورودي  

  68  برگشت قفل در طبقات 110 ورودي  )فقط برگشت قفل دربها( انتهاي سري ایمنی
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  برچسب  شرح  ولتاژ   نوع   توضیح
شماره 

  تراول

  جداکننده ترمینالهاي تراول کابل

  1  64 برگشت سري ایمنی 110 ورودي 63برگشت از + یک سیم تراول 

  رفت کنتاکت درب هاي لوالیی + یک سیم تراول 

  پل شود 66در صورت نبودن درب لوالیی به 
  2  65 برگشت سري ایمنی 110 ورودي

  برگشت کنتاکت درب هاي لوالیی + یک سیم تراول 

  پل شود 65در صورت نبودن درب لوالیی به
 110 ورودي

در  کنتاکت دوشاخبرگشت سري ایمنی 

  لوالیی
66  3  

  4  69  برگشت سري ایمنی کنتاکت در کابین 110 ورودي  رفت کنتاکت قفل درب بیرون + یک سیم تراول 

در تابلوهاي نجات دار فقط براي تغذیه فاز و نول 

  )فقط سیم تراول(دائم کابین استفاده شوند 

  MPW 5  براي کابین نولخروجی   -   خروجی

  CPL  6  فاز دائم براي کابینخروجی  220  خروجی

 فقط سیم تراول

  AL1 7 آالرم اضطراري داخل کابین  12 خروجی

  AL2 8 مشترك آالرم و روشنایی داخل کابین  12 خروجی

  AL3  9  روشنایی اضطراري داخل کابین  12 خروجی

 فقط سیم تراول

  10  12+  ولت مثبت 12تغذیه   12 خروجی

  CAN CNL  11سریال   -  خروجی/ورودي

  CAN  CNH  12سریال   -  خروجی/ورودي

ولت کابین  24در تابلوهاي نجاتدار فقط براي تغذیه 

  )فقط سیم تراول(استفاده شوند 

  G24  13  ولت منفی 24تغذیه   24 خروجی

ولت مثبت 24تغذیه  24 خروجی  +24 14 

 فقط سیم تراول

  1CF  15  سنسور ایست سر طبقه 24 ورودي

دوراندازسنسور  24 ورودي  CF3 16 

 RCM 17 برگشت شاسی مشترك رویزیون کابین 24 ورودي

 REV 18 رویزیون کابین 24 ورودي

  جدول ترمینالهاي تابلو فرمان

  

  

   

ترمینالهایی که بوسیله جداکننده مشخص شده اند مربوط 

ترتیب این ترمینالها در تابلو و جعبه . به تراول کابل هستند

و می توانید تراول کابل را به ترتیب شماره  رویزیون یکسان بوده

  .سیم ها از چپ به راست متصل کنید
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جهت اتصال  CAT5به غیر از ترمینالها که شرح آن پیشتر گفته شد اتصاالت دیگري نیز در تابلو وجود دارد از قبیل شینه ارت و  جک  

جهت اتصال به پروگرامر دستی که بر روي  CANسوکت  نیز و ؛که در داخل تابلو و در طرفین ترمینالها واقع شده اند  LANبه شبکه 

  .تابلو واقع شده است پنل باالي
 

  فیوزهاي مینیاتوري

  فیوز سه فازI/O  :برق تمام سیستم را به جز فاز دائم کابین، قطع و وصل می کند .  

  فیوزFLC :  این فیوز جهت قطع و وصل فاز دائم کابین که از قبل از کلید سه فاز موتور خانه گرفته شده به کار

  .می رود

  فیوزF12  : استفاده می شود... این فیوز جهت قطع و وصل برق مگنت ترمز، فن موتور ، و.  

  فیوزF13  :به کار می روداصلی تابلو ین فیوز  جهت قطع و وصل برق ترانس ا.  

 ز فیوF110  : به کار برده می شود ولت تابلو110این فیوز جهت قطع و وصل برق.  

  :تابلوهاي مجهز به نجات اضطراري فیوزهاي زیر نیز موجود می باشنددر 

  فیوزPHF :  خروجی تکفازUPS جهت استفاده در ترمز و مگنت درب باز کن.  

  فیوزFBT :  20فیوز مینیاتورA  یا باالتر که ورودي جریان باتري هايUPS را قطع و وصل می کند.  
  

  

  جعبه رویزیون

جعبه رویزیون .  این دستگاه روي سقف کابین قرار گرفته و ارتباط سریال بین  قطعات الکتریکی کابین و تابلو را برقرار می کند

MAGICON  درب و کم درب بازکن، و کلیدهاي جهت و استپ مجهز به شاسی هاي احضار ، کلیدهاي راننده، کلیدهاي کنترل

  . اضطراري با کیفیت باال می باشد

  .در اختیار قرار می دهد سریال در جعبه رویزیون آن را به صورت  -برد کابین  برد صدا ، ، I/Oبرد -بردهاي الکترونیکی استفاده شده
  

  

  

  )CAB (برد کابین 

دسته اول سیگنالهایی هستند که از طریق بـاس سـریال ارسـال    . دو دسته سیگنال ارسال می گردد برد اصلیبه  جعبه رویزیوناز 

سیگنالهایی که به صورت پارالل ارسـال  . با تابلو در ارتباط هستند) پارالل(می شوند و دسته دوم سیگنالهایی که به صورت مستقیم 

لت کلی تمامی سیگنالها را می توان از طریق سریال ارسـال کـرد ولـی    در حا. می گردند عموما با ایمنی آسانسور در ارتباط هستند

برخـی  . را به طور مستقیم به تابلوي اصلی متصل می کنـیم  69، و RC  ،1CF ،CF3 به جهت ایمنی برخی از آن ها از قبیل 

را از طریــق ســریال  O ،C ،URAو  FUL ،OVL ،DO، DC  ،RevCU ،RevCDدیگـر از ســیگنال هــا از قبیــل  

ر جعبـه رویزیـون اسـتفاده مـی     دبرد کابین  هاي از رله URA، و C ،Oبراي خروجی هایی از قبیل . ریافت و ارسال می کنیمد

  .کنیم
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  برد کابین
 

را دارا   MP3وتی ــت صـش فرمــپخ  تـاستفاده می کند، قابلی) گیگا بایت 4حداکثر تا ( MicroSDاین برد که از حافظه 

جهت تنظیم . کنیداهم که به همراه تابلو عرضه می گردد استفاده  4یابی به صداي مطلوب تر از بلندگوي  دست  براي . می باشد

البته می توانید جهت کم و زیاد کردن حجم صدا به صورت نرم افزاري از . استفاده می شود  POT1از پتانسیومترولوم صدا 

نیز استفاده ) VOL.9منوي (ر تابلوهاي دوسرعته از برد بار و فاز و یا د) تنظیم صدا >منوي تنظیمات عمومی (پروگرامر دستی 

استارت به  5و یا هر استارت به سمت باال  5 که پس از هر به صورتی طراحی گردیده  MAGICONصوتیسیستم  .کنید

د که براي جهت فایل صوتی در کارت حافظه موجود می باش 10تعداد . سمت پائین ، موسیقی زمان حرکت خود را تغییر می دهد

فرمت نامگذاري موسیقی هاي جهت باال به صورت  .قابل ذخیره کردن است) فایل  5هر کدام (باال و جهت پائین به طور جداگانه 

s_up00.mp3  تاs_upP04.mp3  و براي موسیقی هاي جهت پائین به صورتs_dn00.mp3  تاs_dn04.mp3 

حافظه باید به صورت  MMCفرمت کارت . بوده و تمام فایلهاي مذکور می بایست بر روي کارت حافظه موجود باشند 

FAT32 دباش.  

  

  تغییر دادن موزیک ها

در صورتی که تمایل داشته باشید یک یا چند موزیک را از روي کارت حافظه عوض کنید کارت را از سوکت آن خارج کرده و 

که حتما باید (سپس نام فایل موزیک مورد نظر خود را . ن را در یک فولدر خالی بر روي رایانه خود بریزیدتمامی محتویات آ

MP3 به نام یکی از موزیک هاي روي کارت حافظه که می خواهید آن را جایگزین کنید مثال ) باشدs_up02.mp3  عوض

سپس کارت . موزیک ها کپی کنیددر فولدر  موزیک جدید راقدیمی را از فولدر مربوطه پاك کرده و فایل  فایل موزیک. کنید

  .حافظه را فرمت کرده و تمامی محتویات فولدر را در کارت حافظه کپی کنید

  .این کار را براي تمامی موزیک ها می توانید انجام دهید

 
  ترمینالهاي جعبه رویزیون

به ترتیب مربوط به  FUL  و   DCولت  24ترمینال هاي . تابلو فرمان ترمینالهاي سمت چپ مخصوص تراول کابل هستند مشابه

  .کلید بستن درب و سنسور تکمیل بار بر روي برد کابین قرار گرفته و با برچسب مشخص شده است

  

 کارت حافظه

MicroSD 

 خروجی بلندگو

 Standby رله 

 URAدر بازکن  رله 

تنظیم دستی 

 صداي سخنگو

  CLOSE رله 

 OPEN رله 

  )تونلی(درب دوم براي OPEN2 رله 

  )تونلی(براي درب دوم  CLOSE2 رله 
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    برچسب  شرح  ولتاژ   نوع   توضیح

 LMP  روشنایی اضطراريبرگشت   12  خروجی  سیم مثبت المپ اضطراري کابین

 BUZ  برگشت شاسی آالرم اضطراري  12  ورودي  برگشت شاسی آالرم اضطراري کابین

 CM  بمشترك کنتاکت در -   خروجی  آمپر 16/ ولت 250حداکثر ولتاژ 

  C  بکنتاکت بستن در -   خروجی  آمپر 16/ ولت 250حداکثر ولتاژ 

  O  بکنتاکت باز کردن در -  خروجی  آمپر 16/ ولت 250حداکثر ولتاژ 

 DC Uمگنت درب باز کن 220 خروجی  ولت 200ولتاژ مثبت 

 DC Vمگنت درب باز کن   220 خروجی  ولت 200ولتاژ منفی 

ولت براي روشنایی دایم و درایو سر  220خروجی 

  درب و سایر تجهیزات

 CPL  فاز دائم براي کابین 220  خروجی

 CPL  فاز دائم براي کابین 220 خروجی

  CL  کابین فاز تایمر دار  220 خروجی  

 خروجی نول
 MP  نول  -   خروجی

 MP  نول  -  خروجی

 G24  ولت منفی 24تغذیه   24 خروجی براي نمراتور داخل کابین

 24+  ولت مثبت 24تغذیه   24 خروجی براي نمراتور داخل کابین

 24+  ولت مثبت 24تغذیه   24 خروجی مشترك سنسورهاي روي کابین

  DO  و فتوسل DOبرگشت شاسی   24  ورودي  

 OV  OVبرگشت سنسور اضافه بار   24  ورودي  

  STOP  استوپ  قارچی  110 خروجی  فقط سیم کنتاکت ایمنی پاراشوت

 جدا کننده ترمینالهاي تراول کابل
شماره 

  تراول

 1  64 برگشت سري ایمنی 110  ورودي  فقط سیم تراول

از کنتاکت ایمنی سیم برگشت + یک سیم تراول 

  پاراشوت و دریچه چاه
 2  65 برگشت سري ایمنی 110  ورودي

 3  66  برگشت سري ایمنی 110  ورودي  کنتاکت درب کابین+ یک سیم تراول 

 4  69  برگشت سري ایمنی 110  ورودي  برگشت کنتاکت درب کابین+ یک سیم تراول 

  فقط سیم تراول

 MP 5  نول  -   ورودي

 CPL 6  براي کابینفاز دائم  220  ورودي

 AL1  7  آالرم اضطراري داخل کابین  12  ورودي

 AL2  8  مشترك آالرم و روشنایی کابین  12  ورودي

 AL3  9  روشنایی اضطراري داخل کابین  12  ورودي

 10  12+  ولت مثبت 12تغذیه  12  ورودي

 CAN CNL 11سریال   -   ورودي

 CAN  CNH  12سریال   -   ورودي

 G24 13  ولت منفی 24تغذیه   24  ورودي

 14 24+  ولت مثبت 24تغذیه   24  ورودي

 1CF  15  سنسور ایست 24  ورودي 1CFبرگشت سنسور + سیم تراول 

 CF3  16  سنسور دورانداز 24  ورودي CF3برگشت سنسور + سیم تراول 

  فقط سیم تراول
 RCM 17  برگشت شاسی مشترك رویزیون کابین  24  ورودي

 REV  18  رویزیون 24  ورودي

  ترمینالهاي جعبه رویزیونجدول 
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کادر متن
@techpower 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و  راهنماي خرابی

  عیب یابی

    

  
در مورد خطاهاي مشابه متوالی، . دارد مورد با ذکر ساعت و تاریخ وقوع خطا بر روي حافظه سیستم وجود 200قابلیت ذخیره کردن خطاها تا 

جهت بازبینی خطاها از سیستم پروگرامر دستی استفاده می شود که نحوه استفاده . ساعت و تاریخ آخرین خطا و تعداد وقوع آن ذخیره می گردد

  . خطاهاي سیستم از منظر نحوه وقوع به سه نوع قابل تفکیک اند.  از آن در ضمیمه ب توضیح داده شده است
    

  خطاهاي نصب و راه اندازي . 1

در زمان وقوع عالوه بر اعالم وضعیت، آسانسور متوقف . این خطاها معموال در هنگام نصب و راه اندازي سیستم آسانسور اتفاق می افتد

  .می افتد با بر طرف شدن عامل خطا  بدون نیاز به ریست کردن، آسانسور به کار. شده و تا رفع کامل عامل خطا متوقف می ماند
  

  خطاهاي مربوط به استفاده از آسانسور . 2

داغ (هر زمانی که استفاده نامطلوب از سیستم آسانسور به عمل بیاید، همچون اضافه بار، ایجاد مانع در بسته شدن در، استفاده مداوم

ه با برطرف شدن شرایط خطا، مشکل از خصوصیات اینگونه خطاها این است ک.  این خطاها اعالم و ذخیره می شوند... و ) شدن موتور

بار و یا در -جزئیات مربوط به خطاي کنترل فاز و بار بر روي نمایشگر پنل کنترل فاز. مرتفع گردیده و از لیست درخواست ها پاك می شود

  .  استتوضیحات بیشتر در ضمیمه الف داده شده . صورت درایو دار بودن تابلو از طریق نمایشگر درایو قابل مشاهده است

  خطاهاي مربوط به آسیب دیدگی سیستم  .3

آسیب دیده یا درست کار نمی کند عالوه بر اعالم ... هنگامی که یکی از قسمت هاي تابلو یا سیستم آسانسور از قبیل کنتاکتورها، فیوزها و 

در . صورت چشمک زن اعالم خطا میکند وضعیت و پاك کردن درخواست ها، آسانسور متوقف شده و نمایشگر اعالم خطا بر روي برد اصلی به

  .چنین شرایطی براي راه اندازي مجدد تابلو، عالوه بر رفع خطا می بایست تابلو ریست شود
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  خطاهاي هنگام نصب و راه اندازيجدول 
  

 عیب یابی علت مفهوم کد

  
کابین در ناحیه مجاز باز 

  کردن در نیست

کابین پس از دوراندازي و دیدن 

متوقف شده است  1CFپرچم 

ولی هنگام بازشدن درب پرچم 

  توقف دیده نمی شود

 فاصله دوراندازي را بیشتر کنید. 

 طول پرچم توقف را بیشتر کنید. 

  درVVVF زمان دوراندازي درایو را کمتر کنید. 

 از دوراندازي با پرچم اول یا جهت دار استفاده کنید. 

 چک کنید تا ترمز بیش از اندازه شل نباشد.  

  

کنتاکت قفل در طبقه 

  دیده نمی شود

  )در قفل نمی شود(

درب کابین بسته شده و سري 

تکمیل می شود  69ایمنی تا 

دیده  68ولی قفل درب طبقات 

  نمی شود

  اگر از درب نیمه یا ساده استفاده می کنید نوع درب را تنظیم

 .کنید

 اتصال مگنت درب باز کن را چک کنید. 

  قفل درب ها راچک کنیداگر درب تمام اتوماتیک است.  

  
کنتاکت قفل در طبقه 

  احتماال پل شده است

مه پیش از یدر حالت درب ن

اینکه فرمان مگنت درب بازکن 

  ) 69پس از دیدن (صادر شود 

  .سري ایمنی کامل می شود

  در حالت نیمه اتوماتیک پل را  69به  68در صورت پل بودن

 .بدارید

  66در صورت نیاز به پل کردن سري ایمنی به صورت موقت 

  .به طور همزمان پل کنید 69و  68را به 



خطاي درب در حالت 

  رویزیون

درب کابین در وضعیت رویزیون 

  .بسته نمی شود

  اتصاالت سریالCNL  وCNH  و برق کابینCPL  و

ولت و روشن بودن درایو سر درب را چک  12و  24تغذیه 

قرمز رنگ  LED15آبی و  LEDبدین منظور یک . کنید

برد نمراتور  gتا  aهاي  LED. روي برد کابین روشن باشند

داخل جعبه رویزیون نیز باید وضعیت طبقات یا تابلو را نمایش 

 .داده و همه با هم خاموش نباشند

 ن درب و سرعت درب را بیشتر کنیدزمان باز و بسته شد. 

  ثانیه صبر  30به علت غیر همزمان بودن درب و تابلو حدود

  .کنید و مجددا امتحان کنید

  
سري  ایمنی در ترمینال 

  قطع شده است 63

سري ایمنی از قسمت باالي 

  .چاه به بعد قطع شده است

  خطاي برد بار و فاز را در سیستم دو سرعته یا در حالت منو

و یا  استوپ قارچی روي  VVVFبودن  درایو را در حالت 

 .تابلو  را چک کنید

  سري ایمنی بینG90  را ...) دریچه چاه و  –گاورنر ( 63و

چک کنید تا متصل باشد براي این کار  با پل کردن موقت 

 .مرتفع شود E63باید خطاي  G90به  63ترمینال 

  پینی را که پنل روي تابلو را به آن  12سوکت سفید رنگ

متصل می کند و دو سیم قرمز رنگ موجود در آن را چک 

 .کنید تا اتصال آن شل نباشد

 در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است.  
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خطاهاي هنگام نصب و راه اندازيجدول ادامه   

 عیب یابی علت مفهوم کد

  
سري  ایمنی در ترمینال 

  قطع شده است 64

سري ایمنی از قسمت پایین 

  .چاه به بعد قطع شده است

  را چک ) شالتر باال و شالتر پایین ( 64تا  63سري  ایمنی بین

 .کنید

  باید خطاي  63به  64با پل کردن موقت ترمینال  مرتفع

  .شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است

  
سري  ایمنی در ترمینال 

  قطع شده است 65

سري ایمنی از اتصاالت ایمنی 

  .کابین به بعد قطع شده است

  پاراشوت و استوپ قارچی روي کابین ( 65تا  64سري ایمنی بین

 .را چک کنید) 

  باید خطاي  64به  65با پل کردن موقت ترمینال  مرتفع

  .استشود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی 

  

در هنگام حرکت کابین 

سري  ایمنی در ترمینال 

  قطع شده است 66

سري ایمنی از قسمت درب 

  .طبقات قطع شده است

 سري ایمنی را چک کنید. 

  باید خطاي  65به  66با پل کردن موقت ترمینال  در هنگام

  .حرکت مرتفع شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد اصلی است

  

در هنگام حرکت کابین 

سري ایمنی در ترمینال 

  قطع شده است 69

سري ایمنی از قسمت درب 

  .کابین به بعد قطع شده است

 سري  ایمنی را چک کنید. 

  باید خطاي 66به  69با پل کردن موقت ترمینال  در

هنگام حرکت مرتفع شود در غیر اینصورت اشکال متوجه برد 

  .اصلی است

  

در هنگام حرکت کابین 

سري  ایمنی در ترمینال 

  قطع شده است 68

سري ایمنی از قسمت قفل 

و ) نیمه اتوماتیک(درب طبقات

) اتوماتیک(یا  قفل درب کابین 

  .قطع شده است

 سري  ایمنی را چک کنید. 

  باید خطاي  65به  66با پل کردن موقت ترمینال  در

اشکال متوجه برد  هنگام حرکت مرتفع شود در غیر اینصورت

  .اصلی است



و  CA1سنسورهاي 

CAn  همزمان دیده می

  .شوند

ولت خروجی  24قطع شدن 

تابلو و یا خرابی میکروسوییچ 

ها باعث همزمان دیده شدن 

  .آنها شده است

 24  و از عدم  را چک کنید  24+ولت برد تغذیه و ترمینال

قات در شاسی هاي طب G24به بدنه یا  24+اتصالی بین 

 .اطمینان حاصل کنید

  را با  24+ترمینالCA1  یاCAn  موقتا پل کنید اشکال باید

 .موقتا رفع شود

  عملکرد میکروسوییچ هاي پروانه اي را کنترل کنید تا در هنگام

  .مربوطه روشن شود LEDبرگشت میکروسوییچ 

  

و  1CFسنسورهاي 

CF3  همزمان دیده می

  .شوند

ولت خروجی  24قطع شدن 

تابلو و یا درست چیده نشدن 

آهنرباها باعث همزمان دیده 

  .شدن آنها شده است

 24  را چک کنید  24+ولت برد تغذیه و ترمینال. 

  1را با  24+ترمینالCF  و یاCF3  پل کنید اشکال باید موقتا

 .مرتفع شود

  در صورتی که از آهنرباهاي گرد براي پرچم استفاده می کنید از

آهنرباها مطمئن شوید براي این  Sو  N صحیح بودن قطب هاي

پل کرده و  24+را به  CF3و  1CFکار یکی از سنسورهاي 

با رویزیون از باال تا پایین حرکت کرده و زمان چشمک زدن 

در صورت زیاد بودن زمان خاموش . سنسور مربوطه را چک کنید

مربوطه آهنرباي برگشت را تعویض و یا فاصله  LEDشدن 

  .نوك سنسور از آهنربا را کمتر کنید
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خطاهاي هنگام نصب و راه اندازيجدول ادامه   

 
 

  

   

 عیب یابی علت مفهوم کد

  
جهت حرکت موتور صحیح 

  نیست

هنگام حرکت به سمت باالي کابین 

و هنگام حرکت به سمت  CA1سوییچ 

  .شودفعال می  CAnپایین سوییچ 

  میکروسوییچCA1  وCAn  را چک کنید که جا

 .به جا نباشد

  جهت حرکت موتور را در حالت رویزیون چک کنید

اگر برعکس بود جاي دو فاز خروجی را عوض 

را هم  W2و  V2را باهم و  W1و  V1. (کنید

  )دینکبا هم عوض در دوسرعته ها 

  
زمان مجاز براي دیدن 

1CF سپري شده است  

کابین در هنگام دوراندازي زمان زیادي را 

 1CFطی می کند تا به پرچم سنسور 

  رسیده و متوقف شود

 فاصله دور اندازي را کم کنید. 

  اگر این اتفاق در طبقه باال یا پایین می افتد

را به ابتدا و  CAnو  CA1میکروسوییچ هاي 

 .انتهاي چاه نزدیکتر کنید

 مان دیدن اگر فاصله دوراندازي مناسب است ز

را در منوي تنظیمات زمانی  1CFسنسور 

  .افزایش دهید

  
زمان مجاز براي دیدن 

CF3 سپري شده است  

تاخیر بیش از حد در خاموش یا روشن 

 CF3شدن سنسور دورانداز 

  طول پرچمCF3  را چک کنید ممکن است بین

 .آهنرباي برگشت دیده نشود CF3دو پرچم 

 جا نشده و  کنترل کنید که آهنرباها جابه

  .همچنین رو به روي سنسور باشند

  

کابین به باالترین طبقه 

 CAnرسیده است ولی 

دیده نشده و دوراندازي 

  رخ نداده است

هنگام باالرفتن کابین و در هنگام 

شمارش عدد طبقه از تعداد کل طبقات 

نیز  CAnبیشتر شده و در عین حال 

  .دیده نشده است

  و تابلو را خاموش و کابین را بین طبقه برده

 .روشن کنید

  پرچم سنسورCF3 را چک کنید  

  

کابین به پایین ترین طبقه 

 CA1رسیده است ولی 

دیده نشده و دوراندازي 

  رخ نداده است

هنگام پایین رفتن کابین و در هنگام 

شمارش عدد طبقه از تعداد کل طبقات 

نیز  CA1کمتر شده و در عین حال 

  .دیده نشده است

 را بین طبقه برده و تابلو را خاموش و  کابین

 .روشن کنید

  پرچم سنسورCF3 را چک کنید  

  
حداکثر زمان شناسایی 

  سپري شده است

زمان مربوط به شناسایی سپري شده ولی 

  این کار انجام نشده است
 زمان تراول را بیشتر کنید  

  
استارت رو به باال در 

 CAnهنگام روشن بودن 

در هنگام کارکرد نرمال و پیش از استارت 

  روشن است CAnرو به باال 

  اتصال میکرو سوییچCAn  چک شود که قطع

  نباشد CA1یا جابه جا یا 

  
استارت رو به پایین در 

 CA1هنگام روشن بودن 

در هنگام کارکرد نرمال و پیش از استارت 

  روشن است CA1رو به پایین 

  اتصال میکرو سوییچCA1  چک شود که قطع

  نباشد CAnیا جابه جا یا 
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  مربوط به استفاده از آسانسورخطاهاي جدول 

  

  

   

 عیب یابی علت مفهوم کد



حداکثر زمان مجاز جهت 

) تراول تایم(حرکت کابین 

  سپري شده است

کم بودن زمان تراول نسبت 

به طول چاه و یا بروز 

اشکال در حرکت مکانیکی 

  آسانسور 

  اگر سرعت شناسایی را کند تنظیم کنید ممکن است این

اتفاق بیفتد که طبیعی است و مشکلی  vvvfخطا در حالت 

 .بوجود نمی آورد

  تراول تایم) = طول چاه ÷ سرعت موتور + (  10از فرمول 

جهت تنظیم زمان تراول در منوي تنظیمات زمانی 

ستفاده پروگرامر دستی و یا از طریق منوي برد بار و فاز ا

  کنید

  
یکی از درهاي لوالیی 

  طبقات باز است

پیش از بستن در کابین 

کامل  66سري ایمنی از  

نمی شود و یا اینکه شاسی 

DO  یا فتوسل دایما متصل

  است

  وروديDO  را در جعبه رویزیون چک کنید تا از کنتاکت

 .بسته استفاده شده باشد

  موقتا پل  65را به  66در صورت بسته بودن درب طبقات

کنید اگر خطا رفع شد اشکال مربوط به مسیر کنتاکت هاي 

  .در طبقات است

  

در پس از چندین بار باز و 

بسته شدن هنوز بسته 

  نشده است

در هنگام بستن در کابین و 

پس از کامل شدن سري 

به هر دلیلی  66ایمنی تا 

) 69(کنتاکت در کابین 

  دیده نمی شود

 سر درب و یا سالم بودن در کابین  از برق دار بودن درایو

 مطمئن شوید

  اگر درب بسته می شود ولی به انتها نمی رسد زمان باز و

بسته شدن درب را در منوي تنظیمات زمانی و یا توسط 

در صورت . منوي تنظیمات برد بار و فاز افزایش دهید

امکان می توانید سرعت بسته شدن در کابین رانیز افزایش 

 دهید

  ارتباط سریال از وجودCAN 24+صحیح و همچنین تغذیه 

بدین . بین جعبه رویزیون و تابلو مطمئن شوید  12+و  

. منظور رله هاي برد کابین در جعبه رویزیون را چک کنید 

LED  هايa  تاg  برد نمراتور داخل جعبه رویزیون نیز باید

وضعیت طبقات یا تابلو را نمایش داده و همه با هم خاموش 

  .نباشند

  

در پس از چندین بار باز و 

بسته شدن هنوز باز نشده 

  است

پس از رسیدن کابین سر 

طبقه قفل دربها باز شده 

خاموش نمی  69ولی ) 68(

  شود

  از برق دار بودن درایو سر درب و یا سالم بودن در کابین

 مطمئن شوید

  در صورتی که تنها از ترمینالC  وCM  استفاده می کنید

را خاموش کنید در این حالت درب باید باز  F13مینیاتوري 

در غیر این صورت اشکال اصلی متوجه درایو در . شود

 .است

  مشابه بند آخر توضیحات خطاي  از ارتباط سریال

  .ولتاژ تغذیه صحیح جعبه رویزیون با تابلو مطمئن شوید
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 خطاهاي مربوط به آسیب دیدگی سیستمجدول 

  

  

  

دک یابیعیب  علت مفهوم   



کنتاکتورها قبل از فرمان 

  دادن، چسبیده اند

خراب شدن کنتاکتورها 

  یا برد اصلی

  در تابلوهايVVVF فیدبک کنتاکتور MC1  روي برد اصلی

) FF(را چک کنید که در زمان توقف هیچکدام روشن نباشند 

در تابلوهاي دو . در غیر اینصورت کنتاکتور مربوطه معیوب است

 .را چک کنید FF,FU,FD,FSسرعته هر چهار فیدبک 

  در تابلويVVVF کنتاکتور  MC1  را با دست فشار دهید

در برد اصلی روشن شود در صورتی که این اتفاق به  FFباید 

در تابلوي دو سرعته هر  .درستی بیفتد برد اصلی معیوب است

مربوط به  LEDید با. را فشار دهید F,U,D,Sچهار کنتاکتور 

 .هر کدام در برد اصلی روشن شود

  در تابلويVVVF  سرعت پیاده روي و زمان مربوط خزش

پارامتر  yaskawaو  omronدر (را  levelروي پرچم 

 ( ثانیه بیشتر نشود 5طوري تنظیم کنید که از.  

  
کنتاکتورها پس از قطع 

  فرمان هنوز بسته اند

  

ثانیه پس از  1کنتاکتورها 

گرفتن فرمان هنوز 

  اندنچسبیده

خراب شدن کنتاکتورها 

یا قطع کن هاي اجباري 

EC1  وECn   

  در تابلويVVVF  چک کنید که درایو در حالت منو یا

Error جهت اطمینان از این موضوع درایو را خاموش . نباشد

 .کنید و روشن

  اگر این اتفاق فقط در حالت نرمال و شناسایی اتفاق می افتد ولی

قطع در حالت رویزیون خطایی رخ نمی دهد احتماال خطا از ناحیه 

براي . یا سیم کشی آنهاست  ECnو  EC1هاي اجباري کن 

در صورتی . پل کنید ECnو  EC1را به  ECMتست ترمینال 

طع کن هاي اجباري که با این کار خطا بر طرف شود اشکال در ق

 .است

  در تابلويVVVF  در صورتی که کنتاکتورMC1  جذب می

اشکال در  شودنبرد اصلی روشن  FF  مربوط به LEDشود ولی 

برد روشن شود  LEDکنتاکت فرعی کنتاکتور است ولی اگر 

 .اصلی معیوب است

 در صورتی که هیچ کنتاکتوري جذب نشود   در تابلوي دوسرعته

ولی رله هاي برد باروفاز جذب شوند اشکال از بوبین کنتاکتورها 

ولی اگر کنتاکتورها جذب شوند و ترمز باز شوند اشکال در . است

  .کنتاکت فرعی آنها و یا برد اصلی است

  

ثانیه پس از  1فک ترمز 

روشن شدن موتور هنوز 

  رها نشده است

سنسور  در دیدناشکال 

4BS   

  4اگر از سنسورBS  زمان خالص ‹ استفاده نمی کنید پارامتر

را در منوي تنظیمات زمانی  › شدن ترمز تا حرکت آسانسور

تنظیم کرده تابلو را خاموش و روشن  0.0پروگرامر دستی 

 .کنید

  4در صورت در اختیار نداشتن پروگرامر ترمینالBS  را به

 .پل کنید  24+

  اینصورت اشکال متوجه برد اصلی استدر غیر.  
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  خطاهاي مربوط به آسیب دیدگی سیستمادامه جدول 

 
  

 عیب یابی علت مفهوم کد


ولت داخل  24تغذیه 

  تابلو قطع شده است

 24قطع شدن تعذیه 

  ولت برد اصلی

  فیوزF7  ولت داخل و خارج  24روي برد تغذیه مربوط به کل تغذیه

در صورت خراب بودن این فیوز . ابتدا آن را چک کنید. تابلو می باشد

آمپر سیم هاي خروجی  4پیش از جایگزینی یک فیوز شیشه اي 

بعد از جایگزینی در صورتی که . تابلو را جدا کنید 24+ترمینال 

ولی اگر سالم ماند سیم . ب استمجددا فیوز سوخت برد تغذیه معیو

را یکی یکی وصل کنید تا محل  24+هاي جدا شده از ترمینال 

 .روي برد تغذیه مشخص شود L2اتصالی با روشن شدن 

  فیوزF5  2برد تغذیه را چک کنید که در صورت خرابی یک فیوز 

 .آمپر را با آن جایگزین کنید

 LED50  ید در صورت ولت برد اصلی را چک کن 24واقع در قسمت

 LEDباالي  F2خاموش بودن دو سر فیوز کوچک و سفیدرنگ 

برد باید  SMDروشن شد فیوز  LEDفوق را اتصال کوتاه کنید اگر 

 .تعویض شود

  اگرLED50  روشن بود و خطا همچنان وجود داشت  برد اصلی

  .بایستی تعویض شود

  
ولت قطع  110تغذیه 

  شده است

قطع شدن تعذیه 

  اصلی ولت برد 110

  فیوز مینیاتوريF110 را چک کنید که متصل باشد. 

  در صورتی کهLED ولت سمت راست برد روشن   110 مربوط به

 .باشد و این خطا برطرف نشود برد اصلی معیوب است

 در صورت وجود ماژول کنترل فاز قطع نبودن آن را چک کنید.  


  خطاي درایو موتور

  )VVVFدر تابلوهاي (
-  

  اگر از درایوOmron  یاYaskawa  4استفاده می کنید به بخش 

  .مراجعه کنید و گرنه با بخش پشتیبانی تابلو تماس بگیرید



حداقل یکی از فازها 

  قطع شده است

  

در تابلوهاي دوسرعته و (

  )هیدرولیک

حداقل یکی از 

فازهاي ورودي به 

برد بار و فاز  قطع 

  است

 که هر دو فاز ورودي باید برق داشته  برق ساختمان را کنترل کنید

 .باشند

 کانکتور هفت پین برد بار و فاز را چک کنید که متصل باشد. 

  در صورت روشن بودن هر سهLED  قرمز برد بار و فاز که هر کدام

مربوط به یکی از سه فاز می باشد برد بار و فاز معیوب است و باید 

  .تعویض گردد



 توالی فاز وجود ندارد

 

در تابلوهاي دوسرعته و (

)هیدرولیک  

  

فاز هاي ورودي 

RST  موجود ولی

داراي ترتیب نادرست 

  هستند

  کنتاکتور یکی ازموتور را با نگه داشتن با در نظر داشتن شرایط ایمنی

. به صورت دستی حرکت دهید Sکنتاکتور و  )Dیا  U (جهت  هاي

همنام  RSTاگر موتور حرکت نکرد و زوزه کشید دو فاز ورودي 

 .هستند و اشکال از ورودي برق ساختمان است

  حرکت کرد دو فاز ورودي  مخالفاگر موتور به سمتRST  را جا به

 .جا کنید

  اگر جهت حرکت به سمت باال بود عالوه بر جابجایی دو فاز ورودي

RST  باید دو فاز خروجیU1V1W1  وU2V2W2  را نیز جا به

  .جا کنید
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  مربوط به آسیب دیدگی سیستمخطاهاي ادامه جدول 

 

 عیب یابی علت مفهوم کد



خطاي اضافه جریان 

 در استارت دور تند

 

در تابلوهاي دوسرعته و (

)هیدرولیک  

تنظیم نادرست بار و 

  فاز 

  درگیرشدن ترمز 

ضعیف بودن سیم  

  کشی موتور

  خرابی برد بار و فاز

  CT خرابی برد

  توانید به صورت دستی و با در  می(موتور را در حالت تند استارت بزنید

 Dو  Uرا با یکی از کنتاکتورهاي  Fنظر گرفتن شرایط ایمنی کنتاکتور

ثانیه  1و مقدار نمایش داده شده روي برد بار و فاز را پس از ) فشاردهید

 . چک کنید

  با نگهداشتن کلیدEnter  و فشردن کلیدESC  وارد منوي بار و فاز

را چک ) یان قطع استارت دور تندجر( FSC.2شده و مقدار منوي 

 .کنید تا از مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد

  5در همان منوي بار و فاز منوي.deL  را که تاخیر زمانی قطع است

 .ثانیه بیشتر باشد 3.0چک کنید که از 

  60.0اگر مقدار نمایش داده شده در هنگام استارت بیش ازA  بود

قبل از این کار از سالم . است CTفاز فاز یا برد  اشکال از برد بار و

  .بودن موتور و درگیر نبودن ترمز مطمئن شوید



خطاي اضافه جریان 

 نامی دور تند

 

در تابلوهاي دوسرعته و (

)هیدرولیک  

تنظیم نادرست بار و 

  فاز 

  درگیرشدن ترمز 

ضعیف بودن سیم  

  کشی موتور

  خرابی برد بار و فاز

 CTخرابی برد 

  می توانید به صورت دستی و با در (موتور را در حالت تند استارت بزنید

را با یکی از کنتاکتورهاي جهت  Fنظر گرفتن شرایط ایمنی کنتاکتور

ثانیه  5و مقدار نمایش داده شده روي برد باروفاز را پس از ) فشاردهید

 . چک کنید

  با نگهداشتن کلیدEnter  و فشردن کلیدESC  وارد منوي بار و فاز

را چک کنید ) جریان قطع نامی دور تند( FnC.1شده و مقدار منوي 

تا از مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد در غیر اینصورت 

توجه داشته باشید  مقدار تنظیم شده در . مقدار این منو را افزایش دهید

همین خاطر  به. بیشتر نخواهد شد FSC.2این منو از مقدار منوي 

 .را به حد کافی بزرگ انتخاب کنید FSC.2مقدار منوي 

  5در همان منوي بار و فاز منوي.deL  را که تاخیر زمانی قطع است

 .ثانیه بیشتر باشد 3.0مثال از . چک کنید تا مقدار آن خیلی کم نباشد

  مثال (اگر مقدار نمایش داده شده به صورت غیر منتظره اي بزرگ بود

قبل از این . است CTاشکال از برد بار و فاز یا برد ) 60.0Aبیش از 

  .کار از سالم بودن موتور و درگیر نبودن ترمز مطمئن شوید



خطاي اضافه جریان در 

 استارت دور کند

 

در تابلوهاي دوسرعته و (

)هیدرولیک  

تنظیم نادرست بار و 

  فاز 

  درگیرشدن ترمز 

ضعیف بودن سیم  

  کشی موتور

  بار و فازخرابی برد 

  CTخرابی برد 

  می توانید به صورت دستی  با (موتور را در حالت رویزیون استارت بزنید

و مقدار نمایش داده شده روي برد بار و فاز را ) کنتاکتورها را فشاردهید

 . ثانیه چک کنید 1پس از 

  با نگه داشتن کلیدEnter  و فشردن کلیدESC  وارد منوي بار و فاز

را چک ) جریان قطع استارت دور تند( SSC.4شده و مقدار منوي 

 .کنید تا از مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد

  5در همان منوي بار و فاز منوي.deL  را که تاخیر زمانی قطع است

 .ثانیه بیشتر باشد 3.0 چک کنید که از

  60.0اگر مقدار نمایش داده شده در هنگام استارت بیش ازA  بود

قبل از این کار از سالم . است  CTاشکال از برد بار و فاز فاز یا برد 

  .بودن موتور و درگیر نبودن ترمز مطمئن شوید
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  خطاهاي مربوط به آسیب دیدگی سیستمادامه جدول 

  

 

   

 عیب یابی علت مفهوم کد



خطاي اضافه جریان 

 نامی دور کند

 

در تابلوهاي دوسرعته (

)و هیدرولیک  

  تنظیم نادرست بار و فاز 

  درگیرشدن ترمز 

ضعیف بودن سیم کشی  

  موتور

  خرابی برد بار و فاز

  CTخرابی برد 

  می توانید به صورت دستی و (موتور را در حالت رویزیون استارت بزنید

و مقدار نمایش ) با در نظر گرفتن شرایط ایمنی کنتاکتورها را فشاردهید

 . ثانیه چک کنید 5داده شده روي برد بار و فاز را پس از 

  با نگهداشتن کلیدEnter  و فشردن کلیدESC  وارد منوي بار و فاز

را چک کنید ) جریان قطع نامی دور کند( SnC.3منوي شده و مقدار 

تا از مقدار به دست امده در مرحله قبل بیشتر باشد در غیر اینصورت 

توجه داشته باشید  مقدار تنظیم شده در . مقدار این منو را افزایش دهید

به همین خاطر . بیشتر نخواهد شد SSC.4این منو از مقدار منوي 

 .ه حد کافی بزرگ انتخاب کنیدرا ب SSC.4مقدار منوي 

  5در همان منوي بار و فاز منوي.deL  را که تاخیر زمانی قطع است

 .ثانیه بیشتر باشد 1.0مثال از . چک کنید تا مقدار آن خیلی کم نباشد

  اگر مقدار نمایش داده شده به صورت غیر منتظره اي بزرگ بود

از این کار از سالم قبل . است  CTاشکال از برد بار و فاز فاز یا برد 

  .بودن موتور و درگیر نبودن ترمز مطمئن شوید



خطاي عدم تقارن و 

 نامتعادلی بار

 

در تابلوهاي دوسرعته (

)و هیدرولیک  

دو فاز شدن یا خرابی 

موتور و یا خرابی 

  آمپرمترهاي تابلو

  این خطا به خاطر اختالف زیاد بین جریان عبوري سه فاز رخ می

دهد و در صورت سالم بودن موتور و تابلو معموال به خاطر اختالف 

مقدار این اختالف براي مشاهده . زیاد بین ولتاژ سه فاز روي می دهد

می توانید با در نظر گرفتن . را در حالت رویزیون استارت بزنیدموتور 

را   Sکنتاکتور و  )Dیا  U (جهت  کنتاکتور هايیکی از شرایط ایمنی

سپس کلید جهت باالي روي برد بار و فاز را نگه داشته و  .فشاردهید

مقدار نمایش داده شده  روي برد بار و فاز را که درصد عدم تقارن بار 

باشداگر  10در حالت ایده آل این عدد باید صفر تا . است چک کنید

یچ بود و حرکت موتور بدون ه 99.0ن مقدار خیلی زیاد مثال ای

برد آمپرمتر که ( CTکتور برد مشکل و صدایی انجام می شد کان

 CTرا روي برد بار و فاز و برد ) سیم پیچ سوراخدار است 3داراي 

 . یا برد بار و فاز است CTاگر صحیح بودند مشکل از برد . چک کنید

 ه و با زوزه و لرزش همراه باشد یکی از اگر حرکت موتور انجام نشد

قطع شده  U2V2W2یا  U1V1W1خروجی هاي تابلو به موتور 

 .مراحل فوق را براي حالت با دور تند نیز چک کنید. است

  با نگهداشتن کلیدENTER  و فشردن کلیدESC  وارد منوي بار و

را چک ) حداکثر درصد نامتقارنی بار( .فاز شده و مقدار منوي 

این مقدار را در صورتی که از مقدار اندازه گیري شده در مرحله . کنید

  .اول کمتر باشد به اندازه الزم زیاد کنید
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   Yaskawaو  Omronخطاهاي مربوط به درایوهاي . 4

خطاهاي نسبت به مارك هاي دیگر کاربرد بیشتري در تابلوهاي آسانسور دارند  Yaskawaو  Omronکه درایوهاي  از آنجا

الزم به توضیح است که این خطاها در . متداولی را که در نصب و استفاده از این درایوها اتفاق می افتد در جدول زیر ذکر می کنیم

درایوهاي دیگر نیز وجود دارند ولی از آنجا که شرایط و کد آنها متفاوت است استفاده از این جدول را براي مارك هاي دیگر درایو 

  .نیمتوصیه نمی ک

سگمنتی می باشند که قابلیت تنظیم و مشاهده تمامی  7صفحه کلید و نمایشگر داراي  L1000مدل  Yaskawaدرایوهاي 

  .به ضمیمه مربوطه مراجعه کنید L1000مشاهده جزییات و کارکرد درایو براي تنظیم و . پارامترها و خطاها را فراهم آورده اند

  
 Yaskawa/Omronدرایو خطاهاي جدول 

 
  

 عیب یابی علت مفهوم کد

اضافه ولتاژ DC-Bus  

به علت کارکرد 

ژنراتوري موتور 

معموالًدر هنگام (

ولتاژ  )کاهش سرعت

تولیدي بر روي خازن 

ولت  820هاي درایو از 

  بیشتر شده است

  از اتصال صحیح مقاومت ترمز به ترمینالهايB1  وB2  اطمینان حاصل

 .کنید

  اگر زمان کاهش سرعت موتور کوتاه است پارامتر  را افزایش

در صورتی که از پرچم دوم براي دوراندازي استفاده می کنید از . دهید

 .پرچم اول استفاده کرده و طول فاصله دوراندازي را افزایش دهید

  زمان شتاب گیري را با دیدن پارامتر 3حداقل . (افزایش دهید 

 )ثانیه

  داراي فالي ویل سنگین می باشد با  وقدیمی موتور دوسرعته اگر

 .پشتیبانی تماس بگیرید

  در سیستم هايCloseLoop سیم کشی انکودر را چک کنید.  

قطع شدن انکودر 

سیگنال مربوط به 

چرخش موتور از سوي 

ثانیه  2انکودر براي 

  قطع شده است

 فیوز ترمز را چک کنیدتغذیه و . چک کنید که فک ترمز باز شده باشد. 

 در صورت چرخش موتور اتصال انکودر را چک کنید که اشتباه نباشد. 

 شیلد کابل انکودر را از سمت درایو متصل کنید.  



خروجی کمبود جریان  
عدم اتصال موتور و یا 

  تنظیم نبودن درایو

 در اتصال  .از اتصال صحیح موتور به ترمینالهاي تابلو مطمئن شوید

باید حتما از سیم پیچی  VVVFموتورهاي دوسرعته به تابلوفرمان 

 .دورتند موتور استفاده کنید

 خطاي  و براي رفع آن ابتدا با  در هنگام استارت اتفاق می افتد

کرده و در صورتی که خطا  AutoTuneمراجعه به ضمیمه درایو را 

 .افزایش دهید 400به  200را از   رفع نشد مقدار پارامتر

  براي رفع خطاي  که خطاي کمبود جریان در زمان کارکرد عادي

  .افزایش دهید 800به  200را از  مقدار پارامتر  است



ورودي فاز خطاي  

قطع یکی از فازها و یا 

عدم تقارن در فازهاي 

  ورودي

  سه فاز وروديRST را چک کنید که قطع یا همنام نباشند. 

  اگر از سه فاز ورودي مطمئن هستید مقدار پارامتر  را 

  .تنظیم کنید تا کنترل فاز ورودي درایو غیرفعال شود
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 Yaskawa/Omronدرایو خطاهاي ادامه جدول 

 
  هشدارها. 5

و صرفا جهت اطالع از شرایط سیستم د اده که تعویض مد عملکرد از قبیل رویزیون، آتش نشانی، پارك و غیره را نشان  پیام هایی اند     

  . داده می شوند

  جدول هشدارها

  

   

 عیب یابی علت مفهوم کد



اضافه جریان خروجی 

 موقت

قطع شدن 

ناگهانی ارتباط 

موتور و درایو در 

  حین کار

  معموال از محل (سري ایمنی این خطا معموال به خاطر قطع شدن لحظه اي

 MC2و  MC1کنتاکتورهاي و در نتیجه قطع ) قفل درب تمام اتوماتیک

قفل  69به  68براي اطمینان از آن سري ایمنی را از محل  .رخ می دهد

درب بیرون پل داده و استارت کنید اگر ایراد برطرف شد خطا به خاطر 

برخورد کمان موشکی و قرقره هاي در طبقه است که می بایست برطرف 

 هستندیک نوع  از و  خطاي الزم به توضیح است که  .شود

 OpenLoopدر حالت  و  ClosedLoopدر حالت  ولی 

  .رخ می دهد V/fیا 





بار اضافه  
اضافه جریان 

  موتور

 از اتصال صحیح موتور به ترمینالهاي تابلو مطمئن شوید. 

 از باالنس بودن و مناسب بودن انتخاب موتور براي کار اطمینان حاصل کنید. 

  خطاي  یا  به علت گشتاور زیاد موتور اتفاق می افتد و براي رفع

کرده و در صورتی که  AutoTuneآن ابتدا با مراجعه به ضمیمه درایو را 

درصد اضافه بار  V/fرا که در مود  خطا رفع نشد مقدار پارامتر 

را که زمان تاخیر فعال  و یا پارامتر  200به  150درایو است از 

به طور . ثانیه یا بیشتر تغییر دهید 2.0ثانیه به  0.1ر است از شدن کنترل با

 را تغییر نداده   کلی بهتر است پارامتر 

  اگر در حالتClosedLoop  و پس از حرکت خطاي  یا  رخ

  .داده و موتور لرزش داشته باشد در بستن سیم هاي انکودر اشتباه شده است







 واکنش مفهوم کد نوع

    هشدار
ظرفیت کابین تکمیل 

  .است

در توقف + پاك کردن لیست درخواست + اعالم وضعیت 

  نزدیکترین طبقه یا عدم حرکت تا بر طرف شدن شرایط خطا

  .موتور داغ شده است    هشدار
توقف در + پاك کردن لیست درخواست + اعالم وضعیت 

  نزدیکترین طبقه یا عدم حرکت تا بر طرف شدن شرایط خطا

    هشدار
مود عملکرد ریویزیون 

  کابین

مود عملکرد + پاك کردن لیست درخواست + اعالم وضعیت 

  ریویزیون

    هشدار
مود عملکرد ریویزیون 

  تابلو

مود عملکرد + پاك کردن لیست درخواست + اعالم وضعیت 

  ریویزیون

  مود آتش نشان یا راننده    هشدار
گرفتن یک درخواست + رفتن به طبقه آتش + اعالم وضعیت 

  در لحظه

  کابین در حال پارك    هشدار
گرفتن یک + به طبقه پارك رفتن + اعالم وضعیت 

  درخواست در لحظه
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  راهنماي برنامه ریزي

  تابلو فرمان 
  

  

  جهت برنامه ریزي پارامترها و دست یابی به مشخصات و وضعیت سیستم آسانسور از دستگاه پروگرامر دستی   

  این دستگاه از. تابلو عرضه می گردد استفاده می شودکه به عنوان یک وسیله جانبی اختیاري و همراه 

  طریق کانکتور خود به سوکت مخصوصی که بر روي بدنه تابلو نصب شده، متصل و امکان  

  عالوه بر این، این دستگاه از طریق سوکت. تبادل اطالعات با سیستم را پیدا می کند

  .ا داراستنصب شده بر روي جعبه رویزیون قابلیت ارتباط با سیستم ر 

  این قابلیت باعث می شود تغییر پارامترهاي سیستم و مشاهده 

  وضعیت سیستم از قبیل سري ایمنی، درب ها، ارسال درخواست 

  .از طبقه و کابین، و تنظیم زمان هاي قطع کنتاکتور و یا زمان دیدن پرچم ها در هنگام نصب به سهولت امکان پذیر شود 

را نمایش داده و پس از چند  MAGICONپروگرامر دستی پس از اتصال به سیستم روشن شده و لوگوي  LCDصفحه 

در این حالت می توانید وضعیت کنونی تابلو را که شامل پیام هاي فارسی و . می شود» نمایشگر آنالین«ثانیه وارد مود 

ار تابلو و چه از کنار جعبه رویزیون پیگیري کنید و توضیح در مورد خطاهاي احتمالی سیستم است به طور آنالین چه از کن

  . نصب و راه اندازي سریع تر و آسانتري داشته باشید
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لطفا "اگر وارد این قسمت نشدید و جمله . باید وارد قسمت ورود رمز عبور شوید MENUدر این حالت با فشردن کلید   

در قسمت ورود رمز عبور با . بایست اتصال خود را چک کنیدهمچنان بر روي صفحه، نمایش داده می شد می  "صبر کنید

 ▲شماره اي که دو فلش . بین شماره ها حرکت کنید ►و  ◄شماره ها را کم و زیاد و با کلیدهاي  ▼و  ▲کلیدهاي 

و در صورت صحیح بودن  ENTERپس از فشردن کلید . در باال و پایین آن باشد شماره اي است که تغییر می کند ▼و 

ستاره  ٭شماره هایی که همچنان با عالمت  ENTERدر هنگام فشردن کلید . ز عبور وارد منوي اصلی می شویدرم

بنابراین در نخستین ورودتان و تا زمانی که رمز عبور . صفر در نظر گرفته می شوند) یعنی تنظیم نشده اند(مشخص شده اند 

از این قسمت عبور کنید و وارد  ENTERرا تنظیم نکرده اید نیاز به وارد کردن رمز عبور نداشته و می توانید با فشار دادن 

  . منوي اصلی شوید

  
  

در گوشه  ESCاز کلید . استفاده کنید ENTERو براي انتخاب آنها از کلید  ▼و  ▲ي حرکت در منوها از کلیدهاي برا  

 .      باال سمت چپ جهت خروج از هر منو و رفتن به منوي باالتر استفاده می شود

  

  

  
هنگامی که براي تنظیم یک پارامتر وارد منوي آن می . پارامترها همگی در حافظه سیستم اصلی تابلو ذخیره می شوند

ر مقدا ►و  ◄در این حالت می توانید با فشار دادن دکمه هاي . مقدار ذخیره شده روي صفحه نشان داده می شود. شوید

براي این کار حتما به واحد شمارش و یا اندازه گیري . مربوطه را تغییر دهید تا مقدار مورد نظر روي صفحه نمایش داده شود

مقدار مورد نظر براي سیستم اصلی فرستاده شده تا در صورت  ENTERبا فشار دادن دکمه . پارامتر مورد نظر دقت کنید

البته باید توجه داشت که این مقدار در حافظه دائمی سیستم ذخیره . درج گردد روي صفحه نمایش "انجام شد"تایید جمله 

علت این کار نیز حصول . می گردد ولی تا زمانی که تابلو خاموش و روشن نشود، مقادیر جدید مورد استفاده قرار نمی گیرد

  .اطمینان از برقراري شرایط مناسب ایمنی در هنگام کارکرد عادي آسانسور می باشد

  

 اطالعات تابلو و خطاها) الف

این اطالعات از . در این قسمت کاربر می تواند اطالعاتی در مورد تابلو، سیستم و نیز خطاهاي پیش آمده به دست آورد

  . طریق چهار گزینه ي موجود در منوي اطالعات قابل دست یابی است

  

 .پارامترها،  تابلوي فرمان را خـاموش و روشـن کنیدجهت اعمال تنظیمات و تاثیر آنها، پس از هرگونه تغییر و یا تنظیم !  توجه
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رژن سخت افزار، ورژن نرم افزار، مدل تابلو، با ورود به این بخش می توان از شماره سریال، و: مشخصات تابلو  - 1

این اطالعات بر اساس فرم سفارش تابلو و . تاریخ تولید، تاریخ اتمام گارانتی، مدل موتور، و مدل درب ها اطالع حاصل کرد

 . به هنگام مونتاژ تنظیم شده و غیر قابل تغییر می باشد

در منوي . هاي موتور و خطاهاي پیش آمده وجود دارددر این قسمت امکان دسترسی به تعداد استارت :  آمار  - 2

، آمار خطاها در گزینه. وجود دارد) مورد 200تا (خطاها، امکان اطالع از آمار خطاها و نیز مشاهده خطاهاي ذخیره شده 

در . شودتعداد کل خطاهاي پیش آمده و هم چنین تعداد خطاهایی که با ذکر تاریخ و ساعت ذخیره شده اند نمایش داده می 

تاریخ، ساعت و تعداد دفعات تکرار آن نمایش داده می  آخرین خطاي پیش آمده با ذکر خطاهاي ذخیره شدهگزینه 

می توان سایر خطاها و پیش آمدهایی را که ذخیره شده اند با جزئیات کامل مشاهده  ►و  ◄با استفاده از کلیدهاي . شود

هم . ات اتفاق  می افتند، ساعت و تاریخ آخرین اعالم خطا ذخیره می شوددر مورد خطاهایی که پشت سرهم و به دفع. کرد

چنین خطاهایی که در هنگام روشن کردن سیستم و به هنگام راه اندازي اتفاق می افتند ذخیره نمی شوند زیرا تا برطرف 

در صورت انتخاب .  شودنشدن کامل و با اولویت آن ها سیستم وارد هیچ حالت کارکردي اعم از عادي یا رویزیون نمی 

   .پیغام هشدار نمایش داده می شود که در صورت تایید هشدار تمامی خطاها پاك می شود پاك کردن لیست خطاگزینه 

 

 :گزینه هاي این منو به صورت آنالین از سوي سیستم گزارش می شوند:  مانیتورینگ سیستم - 3

 1 وضعیت کنونی سري ایمنی گزارش می شود:  مدار ایمنی. 

 2 بررسی صحت عملکرد آنها استفاده  کنترل آنالین تمامی ورودي ها و خروجی ها وجهت :  پورتها

 .می شود

 3 وضعیت حرکتی کنونی آسانسور را نشان می دهد:  سرعت و جهت حرکت. 

 4 دماي داخلی تابلو  

 5 وضعیت فرمان هاي باز و بسته به درایو در را نشان می دهد:  دربها. 
 

 .ساعت و تاریخ سیستم در این گزینه نمایش داده می شود:  اریخنمایش ساعت و ت- 4

  تنظیمات عمومی) ب

منوي  تنظیمات حرکت،  تنظیمات رمز عبور، تنظیم ساعت و تاریخ ، تنظیم حجم صدا ، تنظیمات  نهبا ورود به این بخش 

قابل  و تنظیم سیستم نجات SMSتنظیم سیستم  ،تنظیم راه اندازي موقت ،بار و فاز ، تنظیمات پیش فرض کارخانه

  .رویت اند

  1 در بخش بعد این منو توضیح داده می شود: تنظیمات عمومی. 

 2 5این رمزکه یک عدد . منو می توان نسبت به عوض کردن رمز عبور اقدام کرداین در   :  تنظیم رمز عبور 

باید توجه داشت که رمز عبور مخصوص تابلو می باشد و با تعویض . می باشد 00000رقمی است به طور پیش فرض 

در صورت فراموش کردن و یا اشتباه در تنظیم آن باید با بخش . دستگاه پروگرامر دستی رمز عوض نخواهد شد

 .پشتیبانی شرکت تماس بگیرید
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 3 از . ا در دو گزینه جداگانه انجام دادساعت و تاریخ ر  می توان تنظیم  منواین در  :  تنظیم ساعت و تاریخ

موجود بر روي برد اصلی تابلو که از نوع  Back-upباتري . ساعت و تاریخ جهت ثبت زمان بروز خطا استفاده می شود

CR2025  در صورت اتمام این . سال هنگام خاموش بودن سیستم داراست 10است توانایی حفظ ساعت و تاریخ را تا

 . پوشش محافظ برد اصلی نسبت به تعویض آن اقدام نماییدباتري با باز نمودن 

 4  تغییر داد 10تا  0ی توان ولوم صداي بلندگو را از این جا مدر : تنظیم برد سخنگو . 

 5 می توان تنظیماتی را که مستقیما از طریق پنل کنترلی تعبیه شده بر روي برد در این منو :  تنظیمات بار و فاز

منو است که دقیقاً مشابه منوي برد کنترل بار زیر  9این منو دربردارنده . و قابل انجام است اعمال نمودبار و فاز داخل تابل

 .مراجعه کنید برد کنترل بار و فازبراي توضیحات بیشتر به بخش  .و فاز می باشد

 6 می توان کلیه مقادیر وارد شده در منوي تنظیمات عمومی و تنظیمات زمانی :  تنظیمات پیش فرض کارخانه

 . با انتخاب این منو مقادیر تغییر یافته در منوي تنظیمات سریع تغییر نمی یابند. را به مقادیر پیش فرض ریست نمود

 7 اندازي کرد تعداد روز توان آسانسور را به صورت موقت راه  میدر این قسمت  : تنظیمات راه اندازي موقت

با فعال کردن این گزینه تابلو  .راه اندازي موقت و فعال یا غیر فعال شدن این قابلیت در این قسمت قرار داده شده است

در این حالت . فرمان پس از تاریخ معینی از کار خواهد افتاد و تنهادر حالت رویزیون امکان کار کردن را دارا خواهد بود

براي فعال سازي مجدد تابلو فرمان باید با . را به صورت چشمک زن نمایش خواهد داد لی نمایشگر برد اص

در صورتی که می خواهید از این قابلیت استفاده  .استفاده از رمز عبور وارد این منو شده و مجددا تابلو فرمان را فعال کنید

در صورتی که . ي تابلوي فرمان رمز عبور تعیین کنیدبرا تنظیمات عمومی 2شماره کنید بهتر است با استفاده از منوي 

رفته و ابتدا  3تاریخ و ساعت به درستی تنظیم نشده باشد نمی توانید از این گزینه استفاده کنید و باید به منوي شماره 

 .شتاما در صورت فعال شدن این گزینه امکان تغییر ساعت و تاریخ را نخواهید دا. تاریخ و ساعت را تنظیم کنید

را خارج کرده و یا کریستال ساعت را  Mainتوجه داشته باشید که با فعال شدن این قابلیت در صورتی که باتري برد  

براي . قطع کنید سیستم بالفاصله قفل خواهد شد لذا قبل از فعال کردن آن از سالم بودن باتري برد اصلی مطمئن شوید

اعت را از منوي تنظیم ساعت و تاریخ تنظیم کرده و تابلو فرمان را تاریخ و سباتري حصول اطمینان از سالم بودن 

دقیقه تابلو فرمان را روشن کرده و مجددا ساعت و تاریخ را مشاهده کنید که می بایست طبق  1پس از . خاموش کنید

 . تنظیمات قبلی جلو رفته باشد

 8 نظیم سیستمت SMS   : در صورت نصب سیستم ارسالSMS  در تابلو از این منو جهت تنظیم آن استفاده

خطاي آخر تابلو  10، ارسال گزارش ) اعم از خطاهاي اصلی و غیر اصلی(قابلیت ارسال خطاهاي تابلو این سیستم . کنید

وارد منوي تنظیم براي تنظیم آن . ا می باشدرا دارو امکان قفل کردن و یا ریست کردن تابلو به شماره تنظیم شده 

ارسال تمام یا  ارسال خطاهاي اصلیرا در حالت  SMSعال سازي سیستم و منوي ف شده SMSم سیست

 شماره موبایلمنوي در را ) شماره موبایل خودتان( SMSشماره موبایل مورد نظر جهت ارسال . قرار دهید خطاها

تابلو را خاموش کرده و یک عدد سیم کارت در سوکت مخصوص آن که در پشت برد سیستم پس از تنظیم  .ثبت کنید

SMS با روشن کردن تابلو منتظر شوید تا فاصله چشمک هاي . تعبیه شده است قرار دهیدLED  قرمز رنگ روي برد
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SMS  هاي  ک زدنفاصله چشمدر صورتی که . ثانیه شود که این به معناي آنتن دهی صحیح است 3الی  2حدود

LED می بایست از آنتن خارجی  و نیستحل نصب سیستم مناسب مآنتن دهی باشد به معناي آن است که  نیم ثانیه

 ).تماس بگیرید ASRبا (استفاده کنید 

بالفاصله تماس را  SMSدر این صورت سیستم . با شماره آن تماس بگیرید SMSبه منظور تست عملکرد سیستم 

  . قطع خواهد کرد و شما صداي بوق اشغال را خواهید شنید

براي  شماره موبایلتمامی ارتباطات باید از طریق شماره موبایلی که در منوي  SMSبراي استفاده از دستگاه 

ا به شماره سیم براي این کار از همان شماره تنظیم شده می توانید دستورات زیر ر. سیستم تنظیم شده ارسال شوند

  .کنید SMSکارتی که در سیستم قرار داده اید 

  

  عملکرد SMSمتن 

Reset تابلو فرمان را ریست می کند  

Start  ارسالSMS را از سیستم مجددا فعال می کند  

Stop  ارسالSMS را از سیستم غیرفعال می کند  

Report ت خطاي آخر را ارسال می کندگزارش هش  

Block  فرمان را قفل می کندتابلو  

Unblock تابلو فرمان را از حالت قفل خارج می کند  

کد اپراتورفانکشن   * # 
مثال براي شارژ اعتبار سیم (کد اپراتور را شماره گیري می کند 

  )را ارسال کنید *140*کدشارژ#کارت 

شماره موبایل جدید   * 36476 *   شماره موبایل تنظیم شده را عوض می کند #

  

ولی . فرقی ندارد resetبا  Resetمثال . البته کوچک و بزرگ بودن حروف در مورد حرف اول فرمان هاي باال مهم نیست

RESET پذیرفته نیست.  

 9  براي استفاده از این تنظیمات می بایست باتري ها به سیستم نجات اضطراري متصل : تنظیمات دستگاه نجات

اعمال تغییرات در تنظیمات سیستم نجات نیازي به خاموش و روشن کردن سیستم نمی پس از  .بوده و برد آن روشن باشد

 .باشد

 1 نیمه پر و یا پر  ،از ولتاژ و جریان باتري ها و خالیبا استفاده از این گزینه می توان  :مانیتورینگ دستگاه نجات

طراري دستگاه پروگرامر به تابلوي فرمان در صورتی که در هنگام فعال شدن سیستم نجات اض. بودن آنها اطالع حاصل کرد

عالوه بر این . را نمایش می دهد) موتور(متصل باشد به صورت خودکار وارد این منو شده و وضعیت جریان تکفاز و سه فاز 

 .آن را نمایش می دهد در صورت بروز خطا در حالت نجات

 2  مشاهده  ،خطاي آخري را که در سیستم نجات ذخیره شده اند 200با ورود به این منو می توان  :مشاهده خطاها

 .کرد
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 3  از آنجا که فرکانس . درصد تنظیم کرد 130تا  50در این منو گشتاور موتور را می توان از  :تنظیم گشتاور موتور

ولت می  43درصد حدود 115ی در حالت گشتاور هرتز می باشد ولتاژ خروج 5خروجی اینورتر سه فاز سیستم نجات حدود 

 .درصد اضافه کرد 130صورتی که موتور کوچک باشد یا قدرت سیستم نجات کافی نباشد می توان گشتاور را تا در . باشد

اضافه کردن بیش از حد گشتاور موتور ممکن است موجب لرزش و نوسان در حرکت موتور و خالی شدن سریع تر باتري ها 

 .نها در صورت نیاز این کار را انجام دهیدشود پس ت

 4  در . ثانیه تنظیم شده است 60همان تراول تایم در حالت نجات می باشد که در اینجا  :زمان مجاز حرکت موتور

 .ثانیه می توان افزایش داد 120صورت وجود طبقه اي با فاصله زیاد این مقدار را تا 

 5  بازماندن درب پس از رسیدن به سر طبقه را در حالت نجات تنظیم می  این گزینه زمان :زمان باز ماندن درب

 .پس از رسیدن به سر طبقه با گذشت این زمان برق کابین قطع شده و سیستم نجات خود را خاموش می کند. کند

 6  آمپر تنظیم شده است در صورتی که موتور آسانسور بیش از این مقدار باشد  25این منو براي  :جریان نامی موتور

 . از روي پالك موتور خوانده و در این قسمت وارد کنیدIa مقدار 

 7  یعنی هنگامی که برق تابلو فرمان حداقل . ثانیه است 5مقدار پیش فرض این زمان  :زمان عکس العمل دستگاه

شدن سیستم در خاموشی هاي ناگهانی می  لبراي جلوگیري از فعا. ی قطع شود سیستم نجات فعال می شودثانیه متوال 5

 .)ثانیه 60حداکثر تا ( تونید این زمان را افزایش دهید

 8  کیلووات در حالت نجات  18از این گزینه براي راه اندازي موتورهاي بزرگتر از  :افزایش گشتاور استارت

با افزایش گشتاور در هنگام . درصد بوده و غیرفعال است 0/0این گزینه به صورت پیش فرض . ی شوداضطراري استفاده م

 .درصد به توان خروجی اینورتر افزوده می شود 50استارت موتور تا 

 9  در این گزینه زمانی را که در هنگام استارت موتور گشتاور خروجی را افزایش  :زمان افزایش گشتاور استارت

زمان بیشتر . ثانیه می توان این زمان را افزایش داد 2کیلووات معموال تا  18در موتورهاي باالتر از . تعیین کنید ،می یابد

 .سبب خالی شدن سریع تر باتري ها می شود وکمکی به حرکت بهتر موتور نمی کند

 10  از باز شدن ترمز  این گزینه در حالت پیش فرض فعال بوده و در صورتی که پس :حفاظت بی باري موتور

این موضوع به خاطر حفاظت از فرار موتور در هنگام عدم اتصال . جریانی از اینورتر موتور عبور نکند سیستم را قطع می کند

در صورتی که از . به سیستم نجات در هنگام باز شدن ترمز بوده و در سیستم هاي نجات اضطراري مجزا رخ می دهد

 .ت استفاده می کنید می توانید این گزینه را غیر فعال کنیدواوکیل 5موتورهاي کوچکتر از 

 11  تنظیم گشتاور ترمزDC :  موتور در هنگام ترمز و در حالت نجات استفاده  نرمی حرکتاین منو براي تنظیم

توسط کابین یا وزنه (در صورتی که پس از باز شدن ترمز در حالت نجات موتور به جهت مخالف حرکت کند . می شود

 .این مقدار را افزایش دهید) کشیده شود

 12  با فعال کردن آن در صورت بروز . این گزینه در حالت عادي غیر فعال می باشد :فعال شدن در هنگام خطا

پس از ده ) که مربوط به قطع فاز خروجی است به غیر از خطاي (خطا از سوي درایو و یا سیستم کنترل بار و فاز 

  .تابلو را خاموش کرده و خودش کابین را به سر طبقه هدایت خواهد کردثانیه سیستم نجات 
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طاها
خ

ت تابلو و 
العـــا

طــــــ
ي ا

منـــــــــو
  

  مشخصات تابلو 1

  شماره سریال 1

  ورژن سخت افزار 2

  ورژن نرم افزار 3

  مدل تابلو 4

  تاریخ تولید 5

  تاریخ اتمام گارانتی 6

  مدل موتور 7

  مدل درب ها 8

  آمار 2

  تعداد استارتهاي موتور 1

  آمار خطاها 2

  مشاهده خطاهاي ثبت شده 3

  پاك کردن لیست خطا34  

  سیستم مانیتورینگ 3

  مدار ایمنی 1

  پورتها 2

  سرعت و جهت حرکت 3

  دماي داخل تابلو4

  ها درب 5

    تاریخ و ساعت نمایش 4

 جدول منوي اطالعات

  :منوي فرعی تقسیم شده است که شامل موارد زیر میباشد 8خود به  عمومیتنظیمات منوي 

 .     شامل دو گزینه است:  درخواست ها - 1

 1 یک درخواست کابین به تابلو ارسال می شود و در صورت :  درخواست کابین به صورت دستی

 .روي صفحه نمایش داده می شود "انجام شد"تایید، جمله 

 2  یک درخواست طبقه به تابلو ارسال می شود و در صورت :  طبقه به صورت دستیدرخواست

 .روي صفحه نمایش داده می شود "انجام شد"تایید، جمله ي 

در سیستم نامگذاري  .در این منو مشخصات مربوط به تعداد طبقات و نامگذاري آن ها مشخص می شود:  طبقات - 2

به  1بعد از آنها شماره طبقات از . سپس همکف تعریف می شود ،زیرزمینابتدا طبقات از پایین  MAGICON تابلوهاي

 . بعد تعریف می شود

 1 شامل دو گزینه زیر است : تعداد طبقات.  

یا  P  ،Bتعداد توقف هاي زیر همکف در این گزینه مشخص  می گردد که با  :طبقات زیر زمین  1

تعریف کردن این قسمت  "0"با  ).است Pپیش فرض حرف (عالمت منفی نمایش داده می شوند 

 .اولین طبقه همکف در نظر گرفته می شود
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  ). طبقه است 9 پیش فرض(کل توقف هاي آسانسور دراین گزینه مشخص میشودتعداد :کل طبقات 2

 2  در این منو نمایش طبقات توسط نمراتور، و اعالم آنها توسط سیستم گویا مشخص  :نمایش طبقات

 .می شود

که می تواند از . طبقات زیر زمین همکف گفته می شودبه طبقه بعد از  : طبقه همکفنمایش  1

طبقه › وجود ندارد‹در صورت انتخاب گزینه . انتخاب شود Bو  P ، G  ، L ، H ، 0بین گزینه هاي 

  .به بعد ادامه می یابد 1همکف تعریف نشده و شمارش طبقات از 

نمایش طبقات زیر   جهت B یا P     -  عالمت این گزینه   در :نمایش طبقات زیر زمین  2

باعث می شود شمارش طبقات زیر زمین  Bو  Pحروف گزینه . می شود  انتخاب نمراتور   زمین در

در صورتی که فقط دو طبقه زیرزمین تعریف شده باشد . باشد … B2 B1  P …  به صورت 

براي استفاده از این گزینه تعداد طبقات زیرزمین باید حداقل . خواهد بود … B  Pشمارش به صورت 

  ... P2  P1 G … نیز طبقات نخستین را به صورت  Pو  Gحروف گزینه . تعریف شود 2

 .… P Gنامگذاري آنها  2نمایش می دهد که در صورت تعریف تعداد طبقات زیرزمین به عدد 

  .تعریف شود 2بقات زیرزمین باید حداقل براي استفاده از این گزینه تعداد ط. خواهد بود

. شود … B P Gباعث می شود نامگذاري طبقات زیرزمین به صورت  Bو  Pو  Gحروف  گزینه

  . تعریف شود 2در این حالت تعداد طبقات زیر زمین باید حداقل 

 توقف که داراي یک پارکینگ وطبقه همکف می باشد گزینه هاي باال 7به عنوان مثال دریک پروژه 

 :اینچنین باید انتخاب شوند 

  بله: نمایش طبقه همکف                    1: تعداد طبقات زیر زمین 

  P: نمایش طبقات زیر زمین                              7: تعداد کل طبقات 

  :با این تنظیم ها نمایش طبقات توسط نمراتور اینچنین خواهد شد 

                               P-G-1-2-3-4-5                             

 3 در این گزینه می توان از وضعیت فعال و غیر فعال بودن نرم افزاري طبقات  : غیر فعال کردن طبقات

در . فشار داده شود Enterپس از تغییر مورد نظر باید کلید . نمود هااطالع حاصل کرد و یا اقدام به تغییر آن

 .این مورد کاربر تنها قادر به غیر فعال کردن شاسی هاي طبقات می باشد

 4 طبقه اي است که آسانسور در صورت نبودن درخواست و خاموش بودن شاسی ها پس از  : طبقه پارك

در صورتی که در حین حرکت به طبقه پارك . به آنجا می رود) که قابل تنظیم است(زمان مشخصی 

در صورتی . رخواستی صورت بگیرد، حرکت به سمت طبقه پارك لغو و به آن درخواست پاسخ داده می شودد

که این طبقه صفر تنظیم شود، عملیات پارك انجام نمی شود و آسانسور در هر طبقه اي که باشد منتظر ورود 

پایین ترین طبقه به در صورت انتخاب مقادیر غیر مجاز براي این گزینه، . می شود Standbyبه حالت 

 .عنوان طبقه پارك در نظر گرفته می شود
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 5  طبقهFire :  شماره طبقه اي است که آسانسور در هنگام ورود به مود آتش سوزي و با فعال شدن کلید

Fire پایین   صفر،  انتخاب طبقه  در صورت . تخلیه را انجام می دهد  و عملیات  بالفاصله به آنجا رفته

 .نظر گرفته می شود  در  پیش فرض  به عنوان  ترین طبقه

 6  طبقهVIP :  همانند طبقهFire  است ولی می توان طبقه مجزا و ورودي مجزایی را براي آن تعریف و

 . پیش بینی کرد

 7  با فعالسازي این قابلیت پس از فشردن شاسی کابین و روشن شدن آن تا  :سیستم لغو احضار کابین

البته براي این کار در . ثانیه، احضار مربوطه لغو می شود 1ثانیه بعد، با نگاه داشتن مجدد آن به مدت  10

 .جعبه رویزیون باید از برد طبقات مجزا با برنامه سفارشی براي شاسی هاي احضار کابین استفاده نمود

   

 

 .تنظیمات مربوط به نصب و راه اندازي آسانسور در این منو مشخص می شوند:  سیستم گروهی - 3

 1  که در حقیقت  .شماره آسانسور در گروه در این گزینه تعیین می شود :شماره آسانسور در گروهIP 

 .می باشد IP.192.168.0و به فرم  (LAN)تابلو فرمان در شبکه محلی 

 2 تعداد کل آسانسورهاي متصل به شبکه در این گزینه تعیین می شود :گروه  تعداد آسانسورها در. 

 3  در این گزینه الگوریتم ترافیک و انتخاب هوشمند آسانسور انجام می شود :الگوریتم. 

 4 آدرس :  مانیتورینگ با کامپیوترIP  کامپیوتري که نرم افزار مانیتورینگ بر روي آن نصب است در

 .می باشد IP.192.168.0این آدرس به فرم  .وداین قسمت وارد می ش

حاالت مختلف کلکتیو سلکتیو، کلکتیو دان، کلکتیو آپ، فول کلکتیو، و پوش باتن را میتوان :  روش پاسخ دهی - 4

 .در این قسمت مشخص نمود

بودن و نیز هیدرولیک یا کششی بودن آسانسور را می توان  VVVFدر این قسمت دوسرعته یا  : نوع آسانسور - 5

استفاده می  Mainبرد  DIPSwitchجهت تنظیم نوع عملکرد برد اصلی براي هر یک از انواع تابلو از  .نمود مشاهده

 .شود

 .تمامی مشخصات درب ها در این قسمت تعیین می گردد:  مشخصات درب - 6

 1 ساده، اتوماتیک، و نیمه اتوماتیک:  نوع درب 

 2 عددي که در این گزینه مشخص می شود، تعداد دفعاتی است که :  دفعات باز و بسته شدن درب

سیستم براي بستن درب تالش می کند و در صورتیکه بستن درب به هر دلیلی ناموفق باشد درخواست ها 

شود، تعداد دفعات تالش جهت بستن درب بی  اگر عدد صفر براي این گزینه انتخاب. را کنسل می کند

 ).بار است 4پیش فرض (نهایت تعیین می شود 

 3 براي درب در حالت  "پارك باز"یا  "پارك بسته"در این گزینه حالت :  وضعیت درب هنگام پارك

Standby انتخاب می شود. 
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 4 کت و پس از بسته ، در هنگام حر"بله" ۀدر صورت انتخاب گزین:  زیر بار بودن درب در حرکت

ولی اگر گزینۀ  از روي درب برداشته نمی شود و موتور درب در زیر بار می ماند Closeشدن، فرمان 

تأخیر انتخاب شود ، پس از حرکت کردن آسانسور با گذشت  69و یا گزینۀ خروج با  68خروج از زیر بار با 

 .ب را از  زیر بار خارج می کنددر 69یا  68قابل تنظیم در منوي زمانی پس از دیدن سنسورهاي 

 5 در (پس از بستن درب در حالت پارك  "بله"در صورت انتخاب گزینۀ :  زیر بار بودن درب در پارك

قابل تنظیم در منوي تنظیمات زمانی و پس از گذشت تأخیر ) صورت تنظیم درب در حالت پارك بسته

 .درب برداشته می شوداز روي  Close فرمان

 6  از طریق این گزینه می توان حالت پیش بازشوي در یا :حالت پیش باز شدن درب 

Preopening البته رله و ترمینالهاي مورد نیاز باید در تابلو موجود و سفارش . را فعال یا غیر فعال کرد

 .داده شده باشد

 7  درب تونلی براي فعالسازي کنترل درب دوم کابین باید یکی از گزینه هاي : فعالسازي درب دوم

در گزینه اول در هر طبقه تنها یک در باز و . را انتخاب کرد درب تونلی با انتخابو یا   با سنسور

در این روش براي راه اندازي درب تونلی باید یک سنسور  . بسته شده و در دیگر کامال بسته می ماند

متصل شده و در طبقاتی که درمخالف یا در جعبه  رویزیون برد کابین  STسنسور ایست به ورودي  همانند

بوده و تنها در زمان  24+مشترك این سنسور . دوم باز می شود مشابه سنسور ایست آهنربا چیده شود

ازي به نصب ی درب تونلی با انتخاب دیگر نیدر حالت دوم یعن. ایست کامل خروجی آن مورد نظر می باشد

بعد از انتخاب این . و یاحتی هر دو در را باز و بسته کرد 2یا در  1سنسور نیست و می توان در هر طبقه در 

 .می توان درها را براي هر طبقه تعریف کرد 8حالت در منوي شماره 

 8  این گزینه تنها زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که در منوي : انتخاب درب تونلی کابین 

 . فعالسازي درب دوم گزینه درب تونلی با انتخاب فعال می شود

تنظیمات مربوط به شناسایی در هنگام روشن کردن سیستم و یا پس از رفع خطا که شامل دو پارامتر :  شناسایی - 7

 .زیر است

 1 براي این گزینه بدین معناست  "خیر"انتخاب گزینه :  انجام شناسایی بعد از روشن شدن

که در هنگام روشن کردن سیستم و یا پس از رفع خطا در صورتی که مکان کابین به درستی ذخیره 

شده باشد شناسایی انجام نمی شود؛ در غیر این صورت همواره عملیات شناسایی پس از روشن کردن 

 .سیستم و یا رفع خطا انجام خواهد شد

 2 سرعت حرکت آسانسور در هنگام عملیات شناسایی در این گزینه :  سرعت حرکت در شناسایی

 ).است "تند"پیش فرض (انتخاب می شود 

  دورانداز - 8

 1 در این بخش تعداد پرچم هاي دورانداز به ازاي هر طبقه مشخص می :  تعداد دورانداز در طبقه

 ).تاس 2پیش فرض (پرچم باشد  2یا  1شود که می تواند 
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 2 معموال . دور اندازي با پرچم اول یا دوم در این گزینه انتخاب می شود:  ...دوراندازي با پرچم

 شود انتخاب می پرچم اولبراي پروژه هاي با فاصله طبقات کم و یا پروژه هاي سرعت باال گزینه 

در این . نیز در این قسمت قابل انتخاب است جهت داردور اندازي  ).است پرچم دوم پیش فرض(

به  نوع دوراندازي که براي سیستم هایی که فاصله یک یا چند طبقه در آنها خیلی کم یا خیلی زیاد است

. آهنربا چیده می شود CF3و  1CFپرچم توقف روبروي هر دو سنسور در این روش براي . کار می رود

 1CFو براي دوراندازي در جهت پایین از سنسور  CF3 براي دوراندازي در جهت باال از سنسور

 .است که در منوي بعد توضیح داده می شود با انکودرحالت دیگر  دوراندازي  .استفاده می شود

 3  در این نوع . در این منو تنظیمات براي دوراندازي با انکودر انجام می شود: تنظیمات انکودر

) در صورت وجود(استفاده نمی شود و به جاي آن از خروجی انکودر موتور  CF3دوراندازي سنسور 

 . استفاده می شود

 1 براي تنظیم این گزینه با واحد فنی  :مشخصات انکودر و موتورASR تماس بگیرید. 

 2  براي تنظیم این گزینه با واحد فنی  :نمایش فاصله طبقاتASR تماس بگیرید. 

 3  براي تنظیم این گزینه با واحد فنی  :اجراي کالیبراسیونASR تماس بگیرید. 

 4  براي تنظیم این گزینه با واحد فنی  :مانیتورینگ انکودرASR تماس بگیرید.  
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  جدول منوي تنظیمات عمومی

 

   

ی
ت عمـــــوم

ظیمــا
ي تنـــ

منـــو
  

 محدوده تنظیم  پیشفرض  پارامترهاي قابل تنظیم  منوي فرعی  منوي اصلی

 حرکتتنظیمات  1

  درخواستها 1
 -   -  درخواست کابین به صورت دستی. 1

 -  -  درخواست طبقه به صورت دستی.2

 طبقات 2

 طبقه 1...  64 طبقه 7 تعداد طبقات.1

نمایش .2

 طبقات

  G /0 /P / B / L / وجودندارد  بله نمایش طبقه همکف. 1

  عالمت منفی/  Bحرف /  Pحرف  Pحرف   نمایش طبقات زیرزمین. 2

 طبقه 1...  64 1طبقه   طبقه پارك. 3

 طبقه 1...  64 1طبقه  غیر فعال کردن طبقات. 4

 طبقه 1...  64 1طبقه  Fireطبقه . 5

 طبقه VIP  - 64  ...1طبقه . 6

  غیرفعال/ فعال   غیر فعال  سیستم لغو احضار کابین 7

 سیستم گروهی 3

 1...  8 -   در گروهشماره آسانسور . 1

 1...  8 -  تعداد آسانسورها در گروه. 2

 انرژي/ زمان  زمان الگوریتم. 3

 کلکتیو سلکتیو / کلکتیو دان / فول کلکتیو  کلکتیودان -  اسخدهیپ روش 4

  هیدرولیک/  VVVF/ دوسرعته  دو سرعته -  نوع آسانسور 5

 مشخصات درب 6

 ساده/ اتوماتیک / اتوماتیک نیمه  نیمه  نوع درب. 1

  بار 4 دفعات باز و بسته شدن درب. 2

 باز/ بسته  باز وضعیت درب هنگام پارك. 3

 69خروج با  / 68بله خروج با  بله  زیر بار بودن درب در حرکت . 4

  خیر/ بله   بله  زیر بار بودن درب در پارك.5

 شناسایی 7
 خیر/ بله  بله روشن شدنانجام شناسایی بعد از . 1

 کند/ تند  تند سرعت حرکت در شناسایی.  2

 دورانداز 8
 پرچم 1یا  2 پرچم 2 تعداد دورانداز در طبقه.  1

 دوم/ اول  دوم ...دور اندازي با پرچم . 2

 00000...  99999 00000  -  -  تنظیمات رمز عبور2

 -  -   -  -  تنظیم ساعت و تاریخ3

 10…0 5  تنظیم حجم صدا  -   حجم صداتنظیم 4

  تنظیمات بار و فاز5

1.FNC  19  جریان نامی دور تند A  0-FSC  

2.FSC 45  جریان استارت دور تند A 0-99  

3.SNC  19  جریان نامی دور کند A  0-SSC  

4.SSC  20  جریان استارت دور کند A  0-99  

5.DEL  4.5  تاخیر در قطع رله S  0-  

6.PH  فعالسازي کنترل فاز  YES YES / NO 

7.UCP  25  درصد نامتقارنی در فازها %  )no(0-40   

8. RESET ریست برد بار و فاز   -  - 

9.LEC جریان آخرین خطا  -  -  

تنظیمات پیشفرض 6

  کارخانه

با انتخاب این منو . می کندکلیه مقادیر وارد شده در منوي تنظیمات عمومی و تنظیمات زمانی را به مقادیر پیش فرض ریست 

  .مقادیر تغییر یافته در منوي تنظیمات سریع تغییر نمی یابند
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  جدول منوي تنظیمات عمومیادامه 

 
  

  تنظیمات زمانی) ج

؛ که مشخص می شوددر این منو ... تنظیمات مربوط به زمان بندي مشاهده پرچم ها، باز و بسته شدن درب، انتظارها و 

  : شامل موارد زیر است
  

 1 در این گزینه زمان باز ماندن درب بین لحظه توقف در هر طبقه و لحظه  :زمان باز ماندن درب کابین

در هنگام توقف سر طبقه، بالفاصله درب  ، ◄►یا  DCبا فشار دادن شاسی . استارت مجدد مشخص می شود

 .  بسته شده و آسانسور حرکت می کند

 2 بین لحظه توقف در لوالیی باز ماندن درب مجاز زمان حداکثر در این گزینه  :زمان باز ماندن درب لوالیی

  .هر طبقه و لحظه استارت مجدد مشخص می شود

 3 در این گزینه زمان بین فرمان باز یا بسته شدن درب و مشاهده عملکرد  :زمان باز و بسته شدن درب

 .شود صحیح کنتاکت درب کابین مشخص می

دامه 
ی

ت عمـــــوم
ظیمــا

ي تنـــ
منـــو

  

 محدوده تنظیم  پیشفرض  پارامترهاي قابل تنظیم  منوي فرعی  منوي اصلی

تنظیمات راه اندازي  -7

 موقت
-  

 غیر فعال/ فعال  غیر فعال -

  روز 200 … 0  روز 0 -

 - SMSتنظیم سیستم  -8
 خطاهاي اصلی/ همه خطاها / غیرفعال   غیرفعال SMSفعالسازي سیستم 

 0000000000 -  شماره موبایل

  تنظیم دستگاه نجات -9

    -  مانیتورینگ دستگاه نجات 1  -

   -  مشاهده خطاها 2 -

 % 130 .. 50 %115  تنظیم گشتاور موتور 3  -

 60s  10 .. 120 s  مجاز حرکت موتور زمان 4  -

 10s  1 .. 50 s  زمان بازماندن درب 5  -

 20A 1 .. 25 A  جریان نامی موتور 6  -

 5s  1 .. 60 s  زمان عکس العمل دستگاه  7  -

 % 0s 0 .. 50  افزایش گشتاور استارت 8 -

 0s 0 .. 5.0 s  زمان افزایش گشتاور استارت 9 -

 غیر فعال/ فعال   فعال  بی باريحفاظت  10 -

 % DC 50%  50 .. 130تنظیم گشتاور ترمز 11 -

 بله/ خیر   خیر  فعال شدن در هنگام خطا 12 -
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 4 این زمان بدون . در این گزینه زمان مجاز جهت حرکت کابین در نظر گرفته می شود : حداکثر تراول تایم

در حالت  ).ثانیه است  28پیش فرض (توجه به مشاهده سنسورها یا حالت نرمال یا رویزیون تعیین می شود 

 .رویزیون این زمان غیر فعال می شود

 5 در این قسمت زمان انتظار جهت رفتن به طبقه پارك در حالتی که هیچ درخواستی وجود   :زمان انتظار پارك

 . می شود لغوبا تنظیم صفر حالت پارك . ندارد تعیین می شود

 6 زمان انتظار Standby:  در این گزینه زمان توقف در طبقه پارك تا رفتن به حالتStandby   تنظیم می

بسته شده و روشنایی تایمر دار کابین ) "پارك بسته"صورت انتخاب حالت  در(پس از طی این زمان، درب . شود

و یا فشار دادن شاسی طبقه پارك، درب باز شده و از   )66(قطع می شود و در صورت باز کردن درب لوالیی 

در صورتی که شاسی طبقات دیگر فشار داده شود، بدون باز کردن درب، کابین . خارج می شود Standbyحالت 

در صورتی که طبقه پارك   .نها به روشن کردن روشنایی اکتفا کرده و به سوي طبقه مورد نظر حرکت می کندت

ابتدا زمان انتظار پارك سپري شده و کابین به طبقه پارك می رود سپس زمان انتظار  ،تعریف شده باشد

Standby  طی شده و سیستم به حالتStandby هایی که طبقه پارك به عبارت دیگر در سیستم. می رود

  .فقط در طبقه پارك اتفاق می افتد Standbyتعریف می شود حالت 

 7  تاخیر زمانی باز کردن درPreopening  : مدت زمانی است که پس از دیدن سنسور دور انداز اقدام به

 .قرار بگیرندراه اندازي و در مدار  Door Zoneبراي این کار باید سنسورهاي مخصوص . باز کردن درب می کند

 8 این زمان در هنگام تعویض سرعت در آسانسورهاي دو سرعته  :تاخیر وصل کنتاکتور در تعویض سرعت

هم زمان وصل هستند و حالت همپوشانی در  Sو  Fمورد استفاده قرار می گیرد و زمانی است که دو کنتاکتور 

 ).ثانیه است صفرپیش فرض (موتور ایجاد می کنند 

 9 4(ن ترمز تا حرکت آسانسورزمان خالص شدBS( :  در این گزینه حداکثر زمان مجاز جهت قطع

ورودي ( عدم استفاده از فیدبک ترمز در صورت. فیدبک ترمز و در نتیجه رها شدن فک ترمز تعیین می شود

4BS (  باید مقدار آن را صفر قرار داد) ثانیه است 0پیش فرض.( 

 10 حداکثر زمان دیدن پرچمCF3 در این گزینه حداکثر زمان بین استارت و دیدن اولین پرچم  :اول

CF3 ثانیه است 0/0پیش فرض ( .غیر فعال می شود 0/0که در صورت انتخاب مقدار  تعیین می شود .( 

 11حداکثر زمان بین دو پرچمCF3:  در این گزینه زمان بین دیدن پرچم دورانداز یک طبقه و پرچم طبقه

 ). ثانیه است 8پیش فرض (  .غیر فعال می شود 0/0صورت انتخاب مقدار  که در دیگر تعیین می شود

 12 1حداکثر زمان دیدن پرچمCF:  زمان بین دوراندازي تا هنگام ایست کامل سر طبقه در این گزینه

 ). ثانیه است 12پیش فرض (تعیین می شود 
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 13 1در این گزینه زمان بین دیدن پرچم  :زمان قطع کنتاکتور باالCF  در سر طبقه تا قطع کنتاکتورها و

 ).ثانیه است 1/0پیش فرض (توقف کامل در جهت باال تنظیم می شود 

 141در این گزینه زمان بین دیدن پرچم  :زمان قطع کنتاکتور پایینCF  در سر طبقه تا قطع کنتاکتورها و

 ). ثانیه است 1/0پیش فرض (توقف کامل در جهت پایین تنظیم می شود 

 15 در این گزینه مدت زمان براي قطع فرمان بستن و خارج نمودن آن از زیر  :خروج درب از زیر بارتأخیر

). ثانیه است 3پیش فرض آن (تنظیم می شود ) قابل تنظیم در منوي تنظیمات درب ( 69یا   68بار پس از دیدن 

 .ندارد ضرورتیتنظیم این گزینه ) چه در حرکت و چه در پارك( درصورتی که درب زیر بار تعریف شود 

 16 در این گزینه حداقل زمان اتصال کنتاکت درب و یا  :زمان دیبانس کنتاکت درب براي معتبر بودن

ثانیه است یعنی کنتاکت درب  4/0مقدار پیش فرض . قفل درب ها جهت حذف حالتهاي گذرا تنظیم می شود

 .ل باشد تا تا وصل شدن کنتاکت آن توسط تابلو پذیرفته شودمیلی ثانیه متوالی وص 400بیرون و یا قفل ها باید 

 17 این پارامتر اختصاص به تابلوهاي هیدرولیک دارد و زمان تعویض خروجی : زمان تعویض ستاره مثلث

ثانیه زمان مناسبی براي آن  0/2تا  0/1می کند و معموال  ستاره به مثلث را تنظیمحالت از موتورپمپ هیدرولیک 

 .می باشد

 18  بلوهاي هیدرولیک زمان تاخیر بازشدن شیرها پس از استارت پارامتر در تااین  :تاخیر استارت هیدرولیک

این پارامتر را صفر تنظیم کنید تا همزمان  BLAINشیره مانند  4در سیستم هاي  .را تعیین می کندموتورپمپ 

شیره همانند  2یا  3در سیستم هاي  اما. با استارت موتور به صورت ستاره شیرهاي خروجی روغن باز شوند

wittur  ثانیه تنظیم کنید 5/0این تاخیر را براي. 

 19  تاخیر از خاموش شدن موتور تا قطع  این پارامتر در تابلوهاي هیدرولیک زمان :تاخیر استوپ هیدرولیک

در صورت انتخاب مقادیر منفی . قابل تنظیم است+  0/5تا  – 0/5این پارامتر از  .را تعیین می کند هاشیرشدن 

ابتدا شیرها را قطع می کند و پس از گذشت زمان تنظیم شده براي  (1CF)سنسور توقف تابلو پس از مشاهده 

شیره مانند  4این نوع تنظیم معموال در سیستم هاي . تاخیر استوپ هیدرولیک موتورپمپ را خاموش می کند

BLAIN  در هنگام ایست کامل ابتدا  ،اما در صورتی که مقدار این پارامتر مثبت تنظیم شود. می شوداستفاده

. شیرهاي خروجی خاموش می شوندموتورپمپ قطع می شود و پس از گذشت زمان تنظیم شده براي تاخیر استوپ 

 .استفاده می شود witturشیره همانند  3یا  2از این نوع تنظیم براي سیستم هاي 

 20 با تنظیم این پارامتر به . ثانیه است 0/0این پارامتر به صورت پیشفرض  :ن باز شدن جداگانه درب زما

ثانیه این زمان براي باز شدن درب کابین در نظر گرفته می شود در غیر اینصورن زمان باز  0/1مقداري بزرگتر از 

 .شدن درب کابین برابر زمان بسته شدن محاسبه و اعمال می شود
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تنظیمات سریع) د  

دهی به  حداکثر تراول تایم، روش پاسخدر این منو پارامترهاي اصلی سیستم که شامل تعداد طبقات، نوع درب، 

درخواست ها، و منوهاي مربوط به شاخص طبقات هستند، به صورت میانبر و براي دسترسی سریع در ابتداي کار نصب، 

  .آیتم هاي این منو در دیگر منوهاي صفحه اصلی موجود و در دسترس هستند. گنجانده شده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ی
ت زمـــــان

ظــیما
تنـــ  

 محدوده تنظیم مقدار پیشفرض  پارامترهاي قابل تنظیم

ثانیه 0/4  زمان باز ماندن درب کابین ثانیه 0/1...  0/200   

ثانیه 60  زمان باز ماندن درب لوالیی ثانیه 0...  120   

ثانیه 0/5  زمان باز و بسته شدن درب ثانیه 1...  600   

ثانیه 28  حداکثر تراول تایم ثانیه 0...  60000   

ثانیه 400  زمان انتظار پارك ثانیه 0...  3000   

ثانیه Standby 28 زمان انتظار ثانیه 0...  3000   

ثانیه 3  تاخیر زمانی باز کردن در  - 

ثانیه 0  تاخیر وصل کنتاکتور در تعویض سرعت ثانیه 0/0...   0/1   

ثانیه 0  زمان خالص شدن ترمز تا حرکت آسانسور ثانیه 0/0...  0/10   

ثانیه 8  اول CF3حداکثر زمان دیدن پرچم  ثانیه 0/0...  0/300   

ثانیه CF3  8حداکثر زمان بین دو پرچم ثانیه 0/0...  0/300   

ثانیه 1CF  8حداکثر زمان دیدن پرچم  ثانیه 0/0...  0/300   

ثانیه 1/0  زمان قطع کنتاکتور باال ثانیه 0/0...  0/10   

ثانیه 1/0  زمان قطع کنتاکتور پایین ثانیه 0/0...  0/10   

ثانیه  0/3  تأخیر خروج درب از زیر بار  ثانیه 0/0...  0/20   

زمان دیبانس کنتاکت درب براي معتبر 

  بودن 

ثانیه 4/0  
ثانیه 0/0...  0/5  

ثانیه 5/1  زمان تعویض ستاره مثلث ثانیه 0/0...  0/25   

ثانیه 5/0  هیدرولیکتاخیر استارت  ثانیه 0/0...  0/25   

ثانیه 5/0  تاخیر استوپ هیدرولیک ثانیه+  0/5تا    – 0/5   

ثانیه 0/0  زمان بازشدن جداگانه درب ثانیه 0/0...  60   

ع
ســری

ت 
ظیــما

تنــ  

 محدوده تنظیم مقدار پیشفرض  تنظیمپارامترهاي قابل 

طبقه 1...  64  طبقه 9  تعداد طبقات -1  

ثانیه 1...  600  ثانیه  28  تراول تایم -2  

ساده/ تمام / نیمه  نیمه اتوماتیک  نوع درب -3  

ثانیه 5  زمان باز و بسته شدن درب -4 ثانیه 1...  600   

  1...  5  1  تعداد طبقات زیر زمین -5

  Pحرف   نمایش طبقات زیر زمین -6

و   Gحروف /  Gو  Pحروف /  P و  Bحروف 

P  وB  / حرفP  / حرفB  /عالمت منفی  

  G /0 /P / B / L / H / وجودندارد  G  نمایش طبقه همکف -7

پوش باتن/فول کلکتیو/کلکتیوسلکتیو/کلکتیودان فول کلکتیو  روش پاسخ دهی -8  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  فواصل پرچم ها و

 میکروسوییچ ها

  

کادر متن
@techpower 
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 محدودة فاصله پرچم ها و میکروسوئیچ ها

 

 

A 
تا ) یا سنسور شناسایی(فاصله دور اندازي از پرچم اول 

 (1CF)ایست طبقه بعد 
180cm 

B پرچم اول تا ایست طبقه در طبقات اول و آخر فاصله  190 cm 

C 
فاصله آهنرباي برگشت با آهنرباي قطع کن در هر 

 پرچم
 cm 15تا  5

D 
فاصله خزشی بین دو آهنرباي قطع کن ایست یا طول 

  )1CF )OPEN LOOPپرچم 
5تا  1 cm 

D 
فاصله خزشی بین دو آهنرباي قطع کن ایست یا طول 

  )1CF )CLOSE LOOPپرچم 
20تا  5 cm 

E 
قطع تا ) CAnیا  CA1(فاصله میکروسوییچ شناسایی 

  )ECnیا  EC1(اجباري  کن
30cm 

F 2 فاصله سنسور تا آهنرباcm 

VVVF 
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 محدودة فاصله پرچم ها و میکروسوئیچ ها

 

A 
تا ) یا سنسور شناسایی( دومفاصله دور اندازي از پرچم 

 (1CF)ایست طبقه بعد 
100cm 

B  تا ایست طبقه در طبقات اول و آخر دومفاصله پرچم  130 cm 

C 
با آهنرباي قطع کن در هر فاصله آهنرباي برگشت 

 پرچم
 cm 15تا  5

D 
فاصله بین دو آهنرباي قطع کن ایست یا طول پرچم 

1CF  
5تا  1 cm 

E 
قطع تا ) CAnیا  CA1(فاصله میکروسوییچ شناسایی 

  )ECnیا  EC1(اجباري  کن
30cm 

F 2 فاصله سنسور تا آهنرباcm 

 دوسرعته
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براي پروژه هایی که داراي فاصله طبقات غیر یکنواخت هستند، استفاده از روش 

  .زیر مناسب است

  .در این روش براي توقف، هر دو سنسور فعال میشوند

 1CFو در جهت پائین ورودي  CF3براي دور اندازي در جهت باال ورودي 

  .پرچمهاي دور انداززي را می شمارند

و دو سرعته بدون توجه به  3VFاین روش براي هر دو سیستم  زبا استفاده ا

محدودیت فاصله طبقاتی، امکان تنظیم فاصله دوراندازي ما بین دو تراز وجود 

  .دارد

  

  در سیستم هاي مجهز به نجات اضطراري استفاده از این! توجه

سیم کشی تابلو جهت کارکرد صحیح تابلو در حالت  روش مستلزم تغییراتی در

  .نجات می باشد

  

  

  

  پرچم موثر دوراندازي در جهت باال                          

                            

  پرچم موثر دوراندازي در جهت پایین                          

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راهنماي تنظیم درایو

L1000 
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  L1000مود هاي عملکرد درایو 

را رفته و  با استفاده از کلیدهاي جهت باال و پایین روي پانل درایو روي منوي  L1000ابتدا براي ورود به منوي تنظیمات درایو 

به صورت چشمک زن می  روي صفحه نوشته می شود که حرف  در این حالت عبارت . را فشار می دهید Enterکلید 

  .در این حالت شما قادر خواهید بود تمامی پارامترهاي درایو را تغییر دهید. باشد

  .سیستم شود لذا حتما احتیاط کنید خرابیممکن است باعث و نابجا هر گونه استفاده غیرمسئوالنه 

براي این کار در زمانی که حرف اول در حال . ابتدا باید حرف اول پارامتر را انتخاب کنید براي انتخاب یک پارامتر مثال  

روي رقم بعد  RESETیا  <را پیدا کرده و با استفاده از کلید  با کلیدهاي جهت باال و پایین روي پانل درایو حرف  چشمک زدن است

آخر رفته و آن را نیز  روي رقم RESETیا  <مجددا با کلید . برسانید از حرف رفته و در حالی که چشمک زن است مقدار آن را به 

براي . شده و مقدار آن نمایش داده می شود در این حالت وارد پارامتر . دهید را فشار Enterتنظیم کرده و کلید  روي 

در انتها براي . روي رقم هاي عدد مورد نظر رفته و با کلیدهاي جهت مقدار آن را کم و زیاد کنید RESETیا  <آن با کلید تغییر مقدار 

  .نشان دهنده ثبت مقداردر حافظه درایو است نمایش عبارت . را فشار دهید Enterثبت مقدار در حافظه درایو کلید 

به صورت پیشفرض داراي تنظیماتی هستند که بر اساس سفارش انجام  Magiconنصب شده در تابلوهاي  L1000Aدرایو هاي 

اگر موتور بدون انکودر باشد معموال به . است که روش کنترل موتور را تنظیم می کند اصلی ترین پارامتر این تابلوها . گرفته اند

  . Close-Loopنی حالت است یع و اگر انکودردار باشد  V/fاست یعنی در مود  صورت پیشفرض 

 موتور بدون انکودر -1

و اصطالحا  VVVFموتورهاي دو سرعته گزینه مناسبتري براي راه اندازي بدون انکودر هستند چرا که معموال موتورهاي 

  .لرزش و نوسان کنترل نشده اي از خود نشان خواهند داد اسخ فرکانسی سریع بوده و بدون نصب انکودرتک سرعته داراي پ

. آزمایش کرد و هر کدام را که نتیجه بهتري داشت انتخاب نمود OpenLoopیا  V/fمعموال درایو را باید در هر دو مود 

 OpenLoopدر مود . تنظیم می کنیم را  مقدار  OpenLoopو براي  را  مقدار  V/fبراي 

مود . ض مشکالتی از قبیل لرزش و یا نوسان موتور را نداردگشتاور کمتري دارد ولی در عوبه صورت پیش فرض معموال درایو 

V/f معموال براي موتورهاي قدیمی و دو سرعته با جریان راه اندازي باال استفاده می شود .  

 موتورهاي انکودر دار  -2

ین عملکرد در صورت تنظیم دقیق و بدون لرزش انکودر بهتر. اهمیت چندانی ندارد VVVFنوع موتور که دو سرعته باشد یا 

استفاده از این مود . تنظیم می کنیم را  براي تنظیم درایو . خواهیم دید CloseLoopموتور را در حالت 

    .عملکرد مستلزم نصب کارت انکودر براي درایو است
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  روش کلی کار معموال چنین است

 نصب مقاومت ترمز و موتور  -1

2- AutoTune  و راه اندازي در مودV/f  

 برطرف کردن اشکاالت مکانیکی سیستمتکمیل و  -3

 CloseLoopنصب انکودر در صورت وجود و راه اندازي در مود  -4

 در این مود AutoTuneو  OpenLoopدر صورت نبودن انکودر راه اندازي در مود  -5

  و بر طرف سازي شوك ها  OpenLoopیا  V/fانتخاب مود  -6

 AUTO TUNINGروش تنظیم خودکار  

این فرآیند موجب می شود . برویم Auto Tuningدر اولین گام پس از اتصال موتور و متعلقات آن به تابلو فرمان باید به سراغ 

که درایو تابلو فرمان اطالعات اصلی مربوط به موتور را از قبیل جریان نامی، بی باري، گشتاورنامی، مقاومت خط به خط استاتور، لغزش 

جلوگیري کرده و عملکرد ... با این کار از تولید خطاهاي نامربوط از قبیل اضافه جریان، کمبود جریان و . ت بیاوردرا به دس... نامی و 

   .بهتري را از درایو شاهد باشیم

  . این کنتاکتور تا انتهاي کار باید بسته بماند. حذف شود را فشار داده تا آالرم  MC2ابتدا کنتاکتور  -1

شده و پارامتر انتخاب نوع عملیات  وارد منوي روي پانل درایو  Enterو فشردن کلید با کلید هاي جهت باال و پایین  -2

 باشد برابر   باشید یعنی V/fالبته اگر در مود عملکرد . تنظیم می کنیم را روي  اتوتیونینگ یعنی 

   .تنظیم کنیم راباید  اجبارا مقدار 

در انتها با مشاهده عبارت . وارد کنید 2با کلید جهت باال بقیه پارامترهاي موجود را از روي پالك موتور و با توجه به جدول  -3

  یا  بر روي نمایشگر کنتاکتورMC1  سبزرنگ کلیدرا نیز با دست نگاه داشته و RUN  روي پانل درایو

باید  MC2و  MC1و در طول این زمان هر دو کنتاکتور  به طول می انجامد دقیقه 1این عملیات حدود . را فشار دهید

  .کنتاکتورها را رها کرده و تابلو را خاموش و روشن کنید با مشاهده عبارت  .کامال بسته بمانند

در این حالت . می دهد درایو خطاي   )مثل رها شدن کنتاکتور(اگر در هنگام عملیات ارتباط درایو و موتور قطع شود  -4

 .خطاي مربوطه را پاك کرده و دوباره عملیات را تکرار کنید RESETباید با فشردن کلید 

  .هر خطاي دیگري داد با بخش پشتیبانی تماس بگیرید Auto Tuningدر هنگام در صورتی که درایو  -5
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  1جدول 

 تنظیم خودکار موتور القایی

  تنظیم خودکار چرخشی 0 استفاده نمی شود

  انتخاب مود تنظیم خودکار موتور

close،open  1  1تنظیم خودکار ثابت  

  تنظیم ثابت موتور با مقاومت خط به خط 2  تمام مودها 

  2تنظیم خودکار ثابت  close،open 4مودهاي 

 تنظیم اینرسی close،open  10مودهاي 

 Motor Rated Power  توان نامی موتور)kW( 

ولت 380معموالً   Motor Rated Voltage  ولتاژ نامی موتور)V(  

In(  (جریان نامی موتور  Motor Rated Current از روي پالك خوانده شود

هرتز 50معموالً   Base Frequency فرکانس پایه موتور )Hz(  

قطب 4معموالً   Poles تعداد قطب هاي موتور 

خوانده شوداز روي پالك   Motor Rated Speed سرعت موتور )rpm(  

1024معموالً   Encoder Resolution  پالس بر ثانیه(رزولوشن انکودر( 

و  T1-02بعد از تنظیم 

T1-04  به طور خود کار

اما میتوان به . تنظیم میگردد

صورت دستی از روي 

  .مشخصه موتور تنظیم نمود

Motor No-Load Current جریان بی باري موتور 

Motor rated Slip لغزش نامی موتور 

     

 
  انجام دهید 4را در مود  AutoTuneاستفاده نمی کنید بهتر است   V/fدر صورتی که از مود عملکرد 

 

  

  Comfort Ridingروش تنظیم دوراندازي و کاهش شوك 

  . پس از اتمام کار راه اندازي عملیات حذف شوك و نرمی حرکت را انجام دهید

طول  Closeدر حالت . متر در نظر بگیرید 2ابتدا تابلو را براي دورانداز با پرچم اول تنظیم کرده و فاصله دوراندازي را حدود   -1

همانند دو سرعته  Openولی در حالت ) سانتیمتر 10حداقل (پرچم هاي ایست سر طبقه را حتی االمکان زیاد بگیرید 

   .طول پرچم را کم در نظر بگیرید

هر چه این ) . ثانیه 3حدودا (برحسب ثانیه تنظیم کنید  را در پارامتر   ، زمان شتاب گیريصفحه بعدبا توجه به نمودار  -2

می  و  مقادیر پارامترهاي  با افزایش. مقدار بیشتر باشد، سرعت گرفتن موتور و شتابگیري نرمتر انجام می شود

  . توان شوك ناشی از استارت را در ابتدا و انتهاي شتابگیري کاهش دهیم
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در صورتی که در لحظه استارت شوك ناشی از باز کردن ترمز وجود داشته باشد طبق نمودار صفحه بعد ابتدا زمان تزریق ترمز   -3

DC  یعنی پارامتر  نیه و زمان بازشدن کنتاکتور ترمز در استارت یعنی ثا  8/1را تا حدود  را نصف 

  .ثانیه تنظیم کنید 9/0یعنی حدودا 

این پارامتر را به گونه اي تنظیم کنید تا، کابین قبل از رسیدن به . زمان شتاب منفی را تنظیم کنید با تنظیم پارامتر  -4

سانتیمتر پیاده روي داشته باشد  10تا  5حدودا  Closeسانتیمتر و در حالت  30تا  20حدوداً   Openسنسور سر طبقه در حالت 

اگر پیاده روي کابین خیلی بیشتر از این مقدار بود، یا می توان پارامتر . این کار باعث می شود، عملیات تراز کابین ثابت بماند

  جهت کاهش شوك در حالت دوراندازي می توان   .تا حد ممکن کم کردرا افزایش داد و یا اینکه فاصله دوراندازي را

البته باید توجه داشت که طبق فرمول هاي زیر شکل، این مقادیر زمان شتاب . را افزایش داد و  پارامترهاي 

  .ثانیه شوند 5/1لذا این مقادیر نباید بیش از . منفی و مثبت را تحت تاثیر قرار می دهند

 

 

  

  شوك و دوراندازيتنظیم پارامترهاي 

 نام عملکرد مقدار پیشفرض

 شتاب افزایشی زمان شیب 3.00 ثانیه

  )دوراندازي(زمان شیب شتاب کاهشی  1.8 ثانیه



  زمان شوك در ابتداي شتاب افزایشی 0.5 ثانیه

  زمان شوك در انتهاي شتاب افزایشی 0.5 ثانیه

  زمان شوك در ابتداي دوراندازي 0.7 ثانیه

  زمان شوك در انتهاي دوراندازي 0.7 ثانیه

  و ایست کامل levelزمان خزش روي پرچم  0.5 ثانیه

  

   

ب شتاب مثبتشی  

شوک در پایان 
 شتاب گیری مثبت

شوک در ابتدای 
 شتاب گیری مثبت

منفیشیب شتاب   

 شوك در ابتداي دوراندازي

شوك در انتهاي  

 دوراندازي
 شوك در هنگام ایست کامل
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اگر از . را افزایش می دهیم پارامتر  CloseLoopدر حالت براي کاهش شوك در هنگام ایست کامل نیز،   -5

در صورتی که . ثانیه تنظیم شود 1در هر صورت این پارامتر نباید بیشتر از . تراز طبقه خارج شد، طول پرچم را افزایش می دهیم

براي .  ثانیه پیشفرض مناسب بود و کابین تراز نبود، با استفاده از پرچم کابین را تراز می کنیم 5/0نرمی حرکت در مقدار 

را همانند حالت دو سرعته و با  1CFبهتر است پرچم  OpenLoopکاهش شوك در زمان ایست کامل و در حالت 

ثانیه تنظیم کرده و براي حذف شوك ناشی از  0.2تا  0.0را کم کرده و حدود  در این حالت مقدار . طول کم چیده شود

ثانیه افزایش داده و تاخیر زمان ترمز  2.0را تا حدود   در زمان توقف یعنی  DCترمز، پارامتر زمان تزریق ترمز 

 .مکانیکی را به نصف مقدار فوق تنظیم می کنیم
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مقداري که باید 

  تنظیم گردد
  پارامتر  نام نام توضیح

 تنظیمات اصلی

 0: V/f Control 
2: Open Loop Vector Control 
3: Closed Loop Vector Control 
7: Closed Loop Vector Control for PM 

 انتخاب روش کنترل

  تنظیمات شتاب ها 1مطابق شکل  

 تنظیمات سرعت

تنظیمات سرعت از  2با تنظیم این پارامتر به عدد  2

d1-19   تاd1-26 خواهد بود  

انتخاب سرعت با ورودي 

  دیجیتال


50 Hz ماکزیمم(سرعت نامی   سرعت به صورت فرکانس تنظیم می شود(  

4 Hz سرعت   کاربرد نداردReleveling 

10 Hz سرعت در مود ریویزیون  سرعت به صورت فرکانس تنظیم می شود  

5 Hz سرعت دوراندازي  سرعت به صورت فرکانس تنظیم می شود  

  تنظیمات دلخواه

در مود  PWMفرکانس    

  نرمال


صداي سوت در  0با تنظیم نمودن این پارامتر روي  0

  حالت ریویزون حذف می گردد

در مود  PWMفرکانس 

 ریویزیون


در حالتی که موتور قبل از سرعت گرفتن دور بیاندازد  1

  تنظیم میشود 1روي  )تنظیم پرچم اول در نیم طبقه(

حذف پیاده روي در حالت نیم 

  طبقه

  موتور القاییپارامتر هاي 

 

از روي پارامتر هاي (مشخصات براي موتور القایی 

این پارامترها بعد از عملیات  )موتور باید تنظیم شود

Auto Tuning تنظیم می گردند  

  جریان نامی

 لغزش نامی

 جریان بی باري

 تعداد قطبهاي موتور

 مقاومت خط به خط

 دروتنظیمات فیدبک انک

  رزولوشن انکودر تعداد پالس در یک دور انکودر 1024

  جهت چرخش انکودر جهت فازهاي انکودر 1یا  0

 تنظیمات ترمز

 – 1.3)ثانیه( 

1.8 

هنگام  DCزمان تزریق  startبه ترمزدرهنگام  DCزمان تزریق ولتاژ 

  حرکت


  هنگام توقف DCزمان تزریق   stopبه ترمزدرهنگام  DCزمان تزریق ولتاژ   1.8– 0.6)ثانیه(

  زمان تاخیر باز کردن ترمز startدرهنگام  مقدار تاخیر جهت باز کردن فک ترمز 0.9 - 5.) ثانیه(

  بستن ترمزدر توقف زمان تاخیر  stopدرهنگام فک ترمزبستن  مقدار تاخیر جهت 0.6 – 0.3)ثانیه(
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  )OpenLoop )A1-02=02روش هاي حذف کارکرد نوسانی موتور در حالت 

  

 .تنظیم کنید 02یعنی مقدار  OpenLoopرا براي مود  پارامتر  -1

�2مقدار پارامتر  -2 − 02 = 50 −
�× دور موتور  ���

���
 .را محاسبه و وارد کنید 

 .طمئن شویدم  =04 شدن موتور در حالت Auto-Tuneاز  -3

 .واحد کاهش داده و نتیجه را در هر مرحله آزمایش کنید 4تایی در چند مرحله حداکثر  2را با گام  مقدار   -4

 .افزایش دهید 4000تا حداکثر  2000تایی از  500را با گام  مقدار  -5

کم کرده و در هر مرحله نتیجه را آزمایش  0.85تا حداکثر  1.00در چند مرحله از مقدار  0.05را با گام  مقدار  -6

 .کنید

 .افزایش دهید 150تا  50تایی از مقدار  50را با گام  مقدار  -7

 .افزایش دهید 10.0حداکثر تا )  KHz 8.0حدودا (را از مقدار کنونی آن  مقدار  -8

  

  

  )V/f )A1-02=00روش هاي حذف کارکرد نوسانی موتور در حالت 

 .تنظیم کنید 00یعنی مقدار  V/fرا براي مود  پارامتر  -1

 .مطمئن شوید =02شدن موتور در حالت  Auto-Tuneاز  -2

 .اضافه کرده و نتیجه را در هر مرحله مشاهده کنید 5000تا  2000تایی از  100را با گامهاي  مقدار پارامتر  -3

 .کاهش داده و نتیجه را در هر مرحله آزمایش کنید واحد 4تایی در چند مرحله حداکثر  2را با گام  مقدار   -4

کم کرده و در هر مرحله نتیجه را آزمایش  0.80تا حداکثر  1.00در چند مرحله از مقدار  0.05را با گام  مقدار  -5

هماهنگ  ASRرا با  0.85کم بودن بیش از حد مقدار این پارامتر موجب کاهش گشتاور درایو شده لذا مقادیر زیر . (کنید

 )کنید

زیاد بودن این مقدار ممکن است باعث کارکرد . (افزایش دهید 0800تا  0050تایی از مقدار  50را با گام  مقدار  - 6

  )هماهنگ کنید ASRرا با  500غیرمنظره درایو شود لذا مقادیر بیشتر از 
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  )CloseLoop )A1-02=03روش هاي حذف کارکرد نوسانی موتور در حالت 

  

تنظیم کرده و انکودر را کامال محکم و بدون اعوجاج متصل  03یعنی مقدار  CloseLoopرا براي مود  پارامتر  -1

 .کنید

 .مطمئن شویدT1-01=04شدن موتور در حالت  Auto-Tuneاز  -2

 .درصد کاهش دهید 10را  سرعت نامی  -3

 .تنظیم کنید 12را روي  پارامتر  -4

و ثابت زمانی  بهره تناسبی کنترلر یعنی در صورتی که لرزش و نوسان در حالت دور نامی و سریع موتور باشد  -5

    افزایش دهید 1.500به  0.500و از کاهش  20به  40مرحله به ترتیب از  سهدر را. 

 )5همانند بند . (یدرا افزایش ده را کاهش و  در صورتی که لرزش در حالت استارت باشد  -6

-C5بهره تناسبی کنترلر یعنی در صورتی که لرزش و نوسان در زمان دور اندازي و کاهش سرعت یا پیاده روي باشد باشد  -7

 .افزایش دهید 2.000به  0.500کاهش و از  10به  40در چهار مرحله به ترتیب از را    و ثابت زمانی  01

 

  

  روش فعالسازي سیستم کنترل بار

 را از مقدار  براي فعالسازي کنترل بار که یکی از تست هاي استاندارد سیستم آسانسور می باشد الزم است که پارامتر 

یعنی درصد اضافه جریان خروجی به  جریان خروجی درایو از مقدار با انجام این کار در صورتی که . تغییر دهیم به 

 18Aکه جریان خروجی آن  7.5kWمثال در یک درایو . اتفاق می افتد یا  خطاي   ثانیه بیشتر باشد مقدار 

با فعالسازي . می باشد 0.1sنیز به صورت پیشفرض  است و مقدار  %150به صورت پیشفرض  است مقدار 

  بهتر است مقدار . ایو خطا می دهداز خروجی درایو بگذرد در) 27=  18×  5/1(آمپر  27ثانیه جریان  1/0اگر به مدت

  ثانیه عبور جریان اتفاق بیافتد 3افزایش یابد تا خطا پس از  3.00ثانیه به  0.1از.  

  .توسط درایو ثبت خواهد شد در سیستم هاي انکودردار در صورت قطع ترمز پس از یک ثانیه خطاي 
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  موتور AutoTuningفلوچارت مراحل  

  

  

 

  بله 

  بلھ

A1-02=0 
 خیر

 خیر 

A1-02=2 or 3 

 شروع

 V/Fآیا مود کنترل 

  )open loop(است؟ 

انتخاب حالت  تنظیم ثابت موتور براي 

 T1-01=2مقاومت خط به خط موتور 

انتخاب حالت تنظیم ثابت 

 T1-01=1 or 4موتور   

 انتخاب حالت  تنظیم خودکار

 T1-01=0  چرخشی موتور 

حرکت جزیی  امکان

 موتور وجود دارد؟

منبع خطا یا آالرم را از بین ببرید 

  و تنظیم را تکرار کنید

ید روي صفحه نمایش وارد کن T1-xxاطالعات را به پارامترهاي 

نمایش داده  tuning readyرا بزنید تا  UPو کلید ) 2جدول (

  شود

روي صفحه نمایش وارد کنید  T1-xxاطالعات را به پارامترهاي 

  نمایش داده شود tuning readyرا بزنید تا  UPو کلید ) 2جدول (

 

ترمز را رها  CBSکنتاکتور 

  کنید

موتور را  MC2 و MC1هاي  کنتاکتور

 ببندید

  )ثانیه 20حدود ( روي صفحه کلید را زده و صبر کنید تا تنظیم خودکار تمام گرددrunکلید 

تنظیم خودکار 

 موفقیت آمیز بود؟

  نمایش داده میشود Entry Accepted پیغام 

 پایان

 بله

  خطا یا آالرم رخ داده است خیر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نکات مربوط 

 به تابلو هیدرولیک
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  اتصال باتري ها در تابلوي هیدرولیک

و  2و شماره  1و به محل اتصال باتري شماره ) 2(داراي سیم نمره  B12در مورد بستن باتري ها  نیز دقت داشته باشید که ترمینال 

  .متصل باشد 3و باتري شماره  2و به محل اتصال باتري شماره ) 5/0(داراي سیم نمره  B24 ترمینال 

  
  

  wittur هیدرولیکسیم کشی تابلو هاي 

هستند   EMG , COM , EVD , EVR , EVSشامل  BLAINترمینال هاي ویژه تابلو هیدرولیک براي شیرهاي برقی 

ولت  48برگشت ولتاژ   COMترمینال . ولت می باشند 12و داراي ولتاژ  اضطراري مربوط به شیر  EMGکه از این میان ترمینال 

  . شده است تمامی شیرها بوده که به  زمین متصل

  
  

  .استفاده کنید) 1(از سیم نمره  ECN , EC1 , ECMبراي سیم کشی شیرها و ترمینال هاي : تذکر

  .استفاده کنید) 2(از سیم نمره ) در حالت نجات(  EVDولت شیر  12به بوبین  EMGجهت اتصال ترمینال 
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 wittur تنظیمات ویژه تابلوي هیدرولیک

  :در منوي تنظیمات نرمال دستگاه پروگرامر دستی ، سه پارامتر براي تنظیمات ویژه تابلو هاي هیدرولیک در نظر گرفته شده است

  

  

که در » ثلثطی زمان تعویض ستاره م«مطابق شکل در هنگام استارت رو به باال موتور به صورت ستاره راه اندازي میشود و پس از 

   توان شیرهاي  در این زمان است می. تنظیمات زمانی قابل تنظیم است ، موتور به صورت مثلث ادامۀ کار میدهد 17منوي شماره 

 EVS و EVR  این فاز را میتوان با تأخیري به اندازة . را براي حرکت رو به باال فعال کردstart    زمان استارت هیدرولیک«یا «

در هنگام توقف کامل نیز بسته می شود و  EVSدر هنگام دوراندازي شیر . است، تنظیم کرد یتنظیمات زمان 18که منوي شماره 

  EVS منوي تنظیمات زمانی است شیر  19که پارامتر شماره    tstopابتدا موتور از حرکت باز می ایستد و پس از سپري شدن زمان

زمان تاخیر استارت با زمان تعویض ستاره   witturدر شیرهاي  .شود تا عملیات ایست کامل با نرمی انجام بگیرد ر فعال میغی

  .در این شیرها باید با مقادیر مثبت تنظیم شود »استارت هیدرولیک تاخیر«زمان  .ثانیه است 2مثلث برابر است و تقریبا برابر 
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 WITTURشه سیم کشی داخل تابلوي هیدرولیک ژنق
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  BLAIN سیم کشی تابلو هاي هیدرولیک

هستند که از   COM , EMG , VD , VC , VB , VA شامل  BLAINبراي شیرهاي برقی ترمینال هاي ویژه تابلو هیدرولیک 

ولت تمامی شیرها  100برگشت ولتاژ   COMترمینال . ولت می باشند 12و داراي ولتاژ  اضطراري مربوط به شیر  EMGاین میان ترمینال 

  . بوده که به  زمین متصل شده است

  
  

 BLAINتنظیمات ویژه تابلوي هیدرولیک 

  :به صورت زیر است BLAINنمودار حرکت رو به باال در شیرهاي برقی 
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که در » طی زمان تعویض ستاره مثلث«راه اندازي میشود و پس از  ستاره مطابق شکل در هنگام استارت رو به باال موتور به صورت

    شیرهاي  همزمان با استارت موتور. ادامۀ کار میدهد مثلث تنظیمات زمانی قابل تنظیم است ، موتور به صورت 17منوي شماره 

VA وVB  در زمان  .در این نوع شیرها وجود ندارد و آن را باید صفر تنظیم کرد» استارت هیدرولیک تاخیر«.   نیز باز می شوند

 tstopو پس از سپري شدن زمانشود  غیر فعال می  VBشیردر هنگام توقف کامل نیز ابتدا بسته می شود و  VAدوراندازي شیر 

در  .تا عملیات ایست کامل با نرمی انجام بگیردموتور از حرکت باز می ایستد منوي تنظیمات زمانی است  19که پارامتر شماره   

در این شیرها باید با  »استارت هیدرولیک تاخیر«زمان  .ثانیه است 2زمان تعویض ستاره مثلث تقریبا برابر   BLAINشیرهاي 

  )نیم ثانیه مناسب است معموال( .مقادیر منفی تنظیم شود
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 BLAINنقشه سیم کشی داخل تابلوي هیدرولیک 
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 راهنماي سریع نصب 

 و راه اندازي

   



     Magicon آسانسور راهنماي تابلو فرمان                                                                                                                78  

    

  :را مطابق با دستور العمل زیر انجام دهیدر موتورخانه نصب کرده و اتصاالت مناسبی بر روي دیوارا در محل فرمان تابلو 

  گام اول

 .اتصال ارت ساختمان را با شینه ارت تابلو برقرار کنید) با توجه به قدرت موتور(ابتدا با استفاده از کابل مناسب 

  گام دوم

 1را بوسیله کابلهایی با قطر مناسب مطابق شکل  MPو  R  ،S ،   T  ،FLCپس از قطع کلید اصلی برق موتور خانه، خطوط 

  .را نیز به شینه ارت تابلو متصل کنید جعبه سه فازسیم ارت . به تابلو برق موتور خانه متصل کنید

  

 

  ام سومگ

را به ترمینالهاي همنام آن بر روي تابلو  (U1 , V1 , W1)با استفاده از کابل هایی هم قطر با سیم تغذیه اتصاالت موتور 

سه سیم و در  VVVFتوجه داشته باشید که در تابلوهاي  .سیم ارت موتور را هم به شینه ارت تابلو متصل کنید. متصل کنید

 VVVFي در صورتی که موتور دوسرعته را به تابلو. تابلوهاي دوسرعته شش سیم براي قدرت موتور مورد نیاز می باشد

  .مطمئن شوید که از ترمینالهاي دور تند موتور استفاده می کنید ،متصل می کنید

  

  

  

را به هم  2FT و  1FT ترمینال هاي   FTOجهت پل کردن سنسور : تذکر

  .جداً پرهیز کنید 2FTو  1FTیا ترمینال دیگر به  24+متصل کنید و از اتصال 
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  گام چهارم

، فن موتور ) 2FTو  1FTترمینالهاي ( FTO، سنسور حرارتی ) BR2و  BR1 ترمینالهاي (اتصاالت مگنت ترمز 

  برقرار کنید 2را مطابق شکل FTS) و  MP  ،FANترمینالهاي (
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  )VVVFفقط تابلوهاي ( گام پنجم

مقاومت ترمز موجود در بسته بندي تابلو را روي دیوار به صورت افقی نصب کرده و با استفاده از سیم هاي با قطر مناسب 

توجه داشته باشید که این سیم ها باید به خوبی بسته شده . را به دو ترمینال مقاومت ترمز متصل کنید B2و  B1ترمینالهاي 

بعد از وصل  .باشند و به هیچ وجه با زمین یا نول اتصال نداشته باشند چرا که در غیر این صورت درایو آسیب شدید خواهید دید

درایو در صورتی که . چک کنیدرا با استفاده از آالرم درایو جود هر سه فاز کردن برق اصلی موتورخانه، تابلو را روشن کرده و و

  .برق ورودي به موتورخانه را چک کنید  را اعالم کرد PFخطاي 

  

  گام ششم

در این شرایط باید مراقب . پل کنید 24+را به ترمینال  CAnو  CA1و  CF3و  1CFتابلو را خاموش کرده و ترمینال هاي 

  .بود تا در صورت بروز حالت هاي خطرناك امکان خاموش کردن فوري تابلو وجود داشته باشد

  

 گام هفتم

دقت کنید که پس از  .وصل کنید 24+را به  REVکلید رویزیون روي درب تابلو را در حالت رویزیون قرار داده و ترمینال 

  .احل بعدي این پل را برداریددر مر REVترمینال اتصال 

  

 گام هشتم

سري ایمنی را کامل کرده و تمامی کنتاکت هاي  68و  69،  66،  65،  64،  63به ترمینالهاي  G90با اتصال ترمینال 

  .موجود را به طور موقت پل کنید

  

 گام نهم

که نمایانگر مد رویزیون از روي تابلو می باشد، از ورود به حالت رویزیون  با روشن کردن تابلو و نوشته شدن عبارت 

در این حالت با فشار دادن شاسی هاي جهت باال و پایین روي تابلو می توان کابین را براي عملیات نصب راه . مطمئن شوید
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که مربوط به عیب یابی در صفحه بعد  1 نمایشگر برد اصلی اعالم خطا کند، باید با توجه به جدولدر صورتی که . اندازي کرد

  .است، نسبت به رفع آنها اقدام کردو رفع خطاهاي هنگام استارت 

  

  دهمگام 

و  CA1به ترمینالهاي )  3شکل(طبق  CAnو  CA1شناسایی  سوییچ هايدو کلید قطع کن از نوع بسته را به عنوان 

CAn  اندازه فاصله  بهباید از ایست سر طبقه فاصله این سنسورها . متصل کنید 24+و مشترك آنها را به ترمینال

  .دوراندازي در طبقات میانی باشد

  
 

 

   یازدهمگام 

قرار  STOPو  64جعبه ریویزیون را روي یوك باالي کابین نصب کرده و استوپ قارچی روي کابین را که بین ترمینالهاي 

 ، G24در این حالت با اتصال ترمینالهاي. بردارید 24+به را در تابلو  REVپل ترمینال . گرفته موقتاً وارد مدار ایمنی کنید

به ترمینالهاي هم نام  RCMو ترمینال  )سریال( CNHو CNL ، ) ولت بردها 12تغذیه (12V+ ،) ولت 24تغذیه (24+

  .از حالت رویزیون کابین با  احتیاط استفاده کرده و عملیات بعدي را انجام دهیدتوانید  می خود بر روي جعبه رویزیون،

براي این کار تابلو فرمان را خاموش کرده و سیم هاي تراول . در این قسمت می توانید تمامی سیم هاي تراول کابل را ببنیدید 

 ،که با جداکننده از بقیه ترمینالها مشخص شده اندکابل را با حفظ ترتیب به قسمت انتهاي سمت چپ ترمینالهاي تابلو فرمان 
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همین کار را هم در جعبه رویزیون و به قسمت مشابه . جهت جلوگیري از اشتباه شماره سیم ها را یادداشت کنید. ببندید

الت در در این حدر این قسمت تمامی . هید و پس از اطمینان از صحت اتصاالت تابلو را روشن کنیدداي آن انجام ترمیناله

  :استفاده کنید 1صورت بروز خطا از جدول 

  

 علت مفهوم کد

   ولت برد اصلی 24قطع شدن تعذیه   ولت داخل تابلو قطع شده است 24تغذیه  

   ولت برد اصلی 110قطع شدن تعذیه   ولت قطع شده است 110تغذیه  

   باالي چاه به بعد قطع شده استسري ایمنی از قسمت   قطع شده است 63سري  ایمنی در ترمینال.  

   سري ایمنی از قسمت پایین چاه به بعد قطع شده است  قطع شده است 64سري  ایمنی در ترمینال.  

   قطع شده است 65سري  ایمنی در ترمینال  
سري ایمنی از اتصاالت ایمنی کابین به بعد قطع شده 

  .است

 سنسورهايCA1  وCAn همزمان دیده می شوند  
ولت خروجی تابلو و یا خرابی میکروسوییچ  24قطع شدن 

  .ها باعث همزمان دیده شدن آنها شده است

   1سنسورهايCF  وCF3  شوندهمزمان دیده می  
ولت خروجی تابلو و یا درست چیده نشدن  24قطع شدن 

  .آهنرباها باعث همزمان دیده شدن آنها شده است

 به ضمیمه مربوط الف مراجعه شود  درایو موتورخطاي  

  سنسور   ظرفیت کابین تکمیل استOV  را موقتا قطع کرده و تابلو را ریست کنید  

  1  موتور داغ شده استFT  2وFT را موقتا پل کنید  

  1جدول 

  

   دوازدهمگام 

جهت خروج از حالت . به ترمینال هم نام در تابلو مطمئن شوید) مشترك شاسی ریویزیون(  RCMترمینالاز اتصال صحیح 

جعبه ریویزون را به ترمینال هم نام خود در تابلو متصل کرده و کلید روي جعبه ریویزیون از REV ریویزیون کابین باید اتصال 

  :باید برقرار شوند روش زیر پیشنهاد میشود 65تا  G90جهت نصب کنتاکت هاي ایمنی که از . خارج کنید Rحالت 
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 مدار کامل سري ایمنی – 4شکل 
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  کنتاکت هاي ایمنی باالي چاه شامل دریچه چاه، شالتر باال و گاورنر باال را در مدار بین ترمینالهايG90  و

کنتاکتهاي مربوط به استوپ، بافر و هرزگرد گاورنر ته چاه و شالتر پایین را بین ترمینالهاي . قرار دهید 63

 .را حتماً خارج کنید 64و  63قرار داده و پلهاي مربوط به ترمینالهاي   64و  63



     Magicon آسانسور راهنماي تابلو فرمان                                                                                                                84  

    

 به ترمینالهاي هم نام تابلو را  65و  64براي این کار ترمینال . کنتاکت هاي ایمنی کابین را در مدار قرار دهید

آنها در جعبه رویزیون متصل کرده و کنتاکتهاي دیگر ایمنی از قبیــل پاراشوت و دریچه اضطراري کابین را 

 . را از مدار خارج کنید 65و  64قرار داده و پلهاي  65و  STOPبیــن ترمیــنالهاي  )4شکل (مطابق 

  گام سیزدهم

بدین صورت . بایست مدار مربوط به درب ها را طبق شکل صفحۀ قبل وارد مدار کردپس از وارد کردن کنتاکتهاي ایمنی می 

و کنتاکت قفل درب  69و  66، کنتاکت درب کابین بین ترمینالهاي  66و  65که کنتاکتهاي درب طبقات بین ترمینالهاي 

البته این اتصاالت براي درب نیمه اتوماتیک می باشد، در صورتی که . قرار می گیرند 68و  69طبقات هم بین ترمینالهاي 

  .به یکدیگر پل می شوند 69و  66و در صورتی که درب ساده باشد، ترمینالهاي  66و  65درب تمام باشد، ترمینالهاي 

 

  گام چهاردهم

 .به درایو سردرب با توجه به نوع درایو، درب کابین را راه اندازي کنید Oو در صورت نیاز  C  ،CMبا اتصال ترمینال هاي 

را از نوع بسته انتخاب کرده و به ترمینالهاي مربوطه بر روي تابلو متـــصل  (1CF)و ایست  (CF3)سنسورهاي دورانداز

اگر از . ولت وصل کنید 24+ستم به ترمینال سنسورهاي سی مشترك این سنسورها را نیز مانند سایر کنتاکتها و. کنید

  . انتخاب کنید ضمیمهسنسورهاي مغناطیسی استفاده می کنید، طول آهنربا و فاصله دوراندازي را طبق جدول 

  گام پانزدهم

. سایر اتصاالتی را که از تابلو به جعبه ریویزیون می بایست متصل شوند، برقرار کنید

آالرم (AL1، )فـاز دایم کابین( CPL، )نول( MPاین اتصاالت شامل 

هستند ) روشنائی اضطراري( AL3 )مشترك آالرم و روشنائی( AL2،)اضطراري

در صورت وجود آالرم . که به ترمینالهاي هم نامشان در تابلو متصل می شوند

به عنوان  G24از  BUZو  LMPهاي  در جعبه رویزیون و ترمینالاضطراري 

مشترك المپ اضطراري و شاسی آالرم استفاده کرده و برگشت آنها را مطابق شکل 

صورت استفاده از مگنت درب بازکن . متصل کنید BUZو   LMPبه ترمینالهاي  5
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  .  استفاده کنید UO و  MPاز acو براي مگنت  Vو  Uاز ترمینالهاي DC مغناطیسی

  

  گام شانزدهم

کشیهاي مربوط به کابین از قبیل  روشنایی و فن کابین، مگنت در بازکن و غیره که مستقیماً به براي تکمیل سایر سیم 

  :شوند مطابق شکل زیر عمل کنید ترمینال هاي جعبه رویزیون متصل می

  

  

  6شکل 
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  گام هفدهم

جهت اتصال نمراتور نمایشگر جهت، برگشت شاسی هاي کابین می بایست از شیوة اتصال به نمراتور و شاسی هاي طبقات 

. ین جعبه ریویزون متصل کردیپا چپواقع در سمت  نمراتور و شاسی اتصاالت فوق را مستقیماً به برد و) 7شکل (پیروي کرد 

جعبه ریویزون و ترمینال هاي هستند، مستقیماً به برد اصلی  24+نیز که داراي مشترك   FULو  DC برگشت سنسورهاي

  .مشخص شده بر روي آن متصل میشوند

  

  گام هجدهم

برد طبقات و نمراتور که در قسمت شاسی هاي احضار طبقات، نمراتور و نمایشگرهاي جهت طبقات را مطابق شکل زیر به 

را براي نمراتورها و شاسی هاي طبقات از ترمینالهاي  G24و  24+تغذیه  .متصل کنید پایین تابلو قرار دارد راستسمت 

سبزرنگ میانی تابلو بگیرید و ترمینالهاي سمت راست را که با جداکننده از بقیه ترمینالها جدا شده اند فقط براي اتصال تراول 

  .کابل اختصاص دهید

  

  

  

 G24و  24+تم نجات اضطراري براي اتصال ترمینالهاي تغذیه سدر تابلوهاي داراي سی

 استفاده نکنید) سمت راست(تراول کابل از ترمینالهاي براي نمراتور و شاسی ها 
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  گام نوزدهم

  . را که از نوع بسته هستند، وارد مدار کرد ECnو  EC1دور تند اجباري ن مرحله می بایست سوییچ هاي قطع کن ایدر 

سر مشترك این سنسورها . در مدار قرار گیرند CAnو  CA1شناسایی  سوییچسانتی متر بعد از  30این کلیدها می بایست حدود 

که در آنها ( VVVFتابلوهاي در . متصل نمود ECnو  EC1و سرهاي دیگر آنها را به ترمینال هاي  ECMباید به ترمینال 

را به  ECnو  EC1صورت عدم استفاده از این میکروسوییچ ها هر دو ترمینال در ) است m/s  6/1سرعت موتور کمتر از

  .پل کنید ECMترمینال 
 

  
  

  گام بیستم

. می بندیم جعبه رویزیونال هاي مربوطه در نرا به ترمی … , DO , OVL , DCسنسور ها و شاسی هاي  در مرحله آخر 

سري  DOاز کنتاکت بسته استفاده می کنیم و در صورت استفاده از فتوسل باید کنتاکت بسته آن را با کلید  DOبراي شاسی 

  .براي اتصال بقیه سنسورها باید از کنتاکت باز استفاده کرد. کنید
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   نویزنکات مهم نصب جهت کاهش 

  :لطفاً نکات زیر در نصب تابلوهاي درایودار رعایت گردد

 چگونگی اتصاالت قدرت موتور  -1

 براي کابل قدرت موتور کوتاهترین مسیر را انتخاب کنید. 

  توانید کابل  می نباشداگر کابل شیلددار در دسترس . باید از کابلهاي شیلددار استفاده کنیدحتی االمکان براي کابل قدرت موتور

جهت برقراري ارت . (شکل ارت نمایید  طرف تابلو به کمک بست  موتور را از خرطومی فلزي عبور داده و بدنه خرطومی فلزي را از 

 .نهایتا اگر این کار امکان پذیر نبود اتصاالت قدرت موتور را تا حد امکان از سیگنالها دور کنید.) توجه نمایید 4صحیح به توضیحات بند 

 چگونگی اتصاالت مقاومت ترمز -2

 نتقال حرارتی به خوبی صورت گیرد و خنک شودمقاومت ترمز را در خارج تابلو نصب نمایید تا ا. 

 درصورتیکه کابل شیلددار موجود نباشد . مقاومت ترمز را به کمک کابل شیلددار و از کوتاهترین مسیر به تابلو متصل کنید

یا خرطومی فلزي را به  شیلد. قطر سیم مقاومت ترمز را حتما مطابق با سیم موتور انتخاب کنید. میتوانید از خرطومی فلزي استفاده نمایید

  .روش مناسب از سمت تابلو ارت نمایید

  هنگام عملکرد درایو، ولتاژهاي باالیی به مقاومت ترمز منتقل میشود بنابراین اتصاالت باید عایق بندي الزم را جهت جلوگیري

 . از برق گرفتگی داشته باشد

 چگونگی اتصاالت تاکو -3

  تا حد امکان دور از کابل قدرت موتور قرار گیردکابل تاکو حتماً باید شیلددار بوده و. 

 اگر این شیلد از طرف موتور نیز ارت شده و حذف آن نیز غیر ممکن . دقت کنید که شیلد این کابل فقط از طرف تابلو ارت گردد

 .باشد، اتصال این شیلد را از سمت تابلو جدا نمایید

 چگونگی اتصاالت ارت -4

  باشداتصاالت ارت باید کوتاه و پهن . 

همیشه شیلد را از . ، از سیم استفاده نکنید  به ارت هرگز بجاي استفاده از بست ) شیلد(براي برقرار کردن اتصال خرطومی فلزي 

در صورتیکه براي انتقال اطالعات از کابلهاي شیلددار استفاده میگردد شیلد آنرا ارت کنید در غیر اینصورت .  یکطرف به ارت متصل نمایید

  .ده از کابلهاي بدون شیلد بهتر میباشد زیرا شیلد ارت نشده سطح باالتري از اعوجاج ها را هدایت می کنداستفا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سیستم راه اندازي

  نجات اضطراري
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  گام اول

صورت کامل انجام دهید سپس مراحل توجه داشته باشید در تابلوهاي تلفیقی ابتدا راه اندازي را به ابتدا تابلو فرمان را خاموش 

  .مربوط به سیستم نجات را کامل کنید

  

  

  

  گام دوم

الزم است که روشنایی هاي ) آمپر 2حداکثر (در حالت نجات داراي محدودیت جریان دهی می باشد از آنجا که خروجی تکفاز 

وصل کرده و مابقی را  CPLبراي این کار حداکثر یک مصرف کننده را به . تقسیم شوند CLو  CPLکابین بین ترمینال هاي 

با این کار در حالت استندباي تنها یک روشنایی در داخل کابین روشن می ماند و مابقی که به . متصل کنید CLبه ترمینال 

CPL در حالت نجات اضطراري چون که تنها ترمینال  .متصل هستند خاموش می شوندCPL وMPW  بر قدار هستند تنها

  .داخل کابین روشن می ماندیک روشنایی در این حالت در 

  

  مسوگام 

  .تابلو فرمان را روشن کنید قرار داده ودر حالت روشن را تمام فیوزها  FBTبه جز فیوز ) 1

تابلو فرمان در حالت نرمال کارکرد خود قرار دهید و امتحان کنید آیا تابلو فرمان کار خود را  به نحو احسن انجام ) 2

فرمان بگیرد، استارت و استپ به موقعی داشته باشد، درب ها به موقع باز و بسته شود، روشنایی در حالت نرمال : مثالً .میدهد

  .کابین تأمین شده باشد، سري ایمنی مشکلی نداشته باشد

  

   

یعنی تنها یک . تنها براي نول کابین استفاده کنید MPWاز ترمینال  

  .سیم تراول کابل در داخل این ترمینال باشد
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  مچهارگام 

و پل ) یقطب مثبت قرمز، قطب منفی مشک(تابلو فرمان و تابلو سه فاز را خاموش کرده و شش عدد باتري در کنار هم قرار دهید 

  .ها و سیم ها را به صورت زیر وصل کنید

  .به سر منفی باتري ها متصل شودشینه ارت متصل به  مشکی 4سیم نمره  - 1

 .وصل است و باید به سر مثبت باتري ها وصل شود FBTرنگ به فیوز  قرمز 4سیم نمره  - 2

  

  

  

  پنجمگام 

 .روشن کنیدتابلو فرمان و تابلو سه فاز را  )1

 .قطع شد اتصاالت باتري ها را چک کنید FBTاگر فیوز . را روشن کنید FBTمینیاتوري  )2

قرمز رنگ روي برد نجات اضطراري روشن باشد که نشان دهنده فعال بودن سیستم نجات  LEDدر این حالت باید یک  )3

سیستم را فعال  )شکل صفحه بعد(جات برد نروي   چکشیروشن نبود با استفاده از کلید  LEDاگر این . اضطراري است

 .کنید

از روشن بودن تمام فیوزهاي تابلو . کابین را در حالت ریویزیون بین طبقات قرار دهید به طوري که سري ایمنی کامل باشد )4

 .نجات اطمینان به عمل آورید

 .ده است را قطع کنیدکه در تابلو سه فاز تعبیه ش FLCکلید صفر و یک تابلو سه فاز و کلید تک فاز مربوط به  )5

  .ثانیه سیستم نجات باید وارد عمل شود چندپس از  
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  هشدارها

 .ک نکنیدیرا دستی تحر UPRSهرگز رله  )1

 .مراحل دفترچه راهنما را به ترتیب انجام دهید )2

  عیب یابی 

در این حالت پس از . روي برد نجات می سوزد F3آمپر  2فیوز   )Earth(و زمین  24+وجود اتصال کوتاه بین در صورت  )1

 .و زمین فیوز را تعویض کنید 24+بر طرف کردن اتصالی بین 

  

 

 

 کلید چکشی

ولت 24فیوز   

 ولت

F3 برد نجات اضطراري 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جدول برابري

  ترمینال ها
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 جدول برابري ترمینال ها

 

MAGICON آرمان فراز رایانه ران آریان کنترل 

MP L3 N MP 

R R R R 

S S S S 

T T T T 

U1 - U U 

V1 V1 V V 

W1 W1 W W 

U2 U2 U1 U1 

V2 V2 V1 V1 

W2 W2 W1 W1 

FLC S2 - FLC 

FTS - FAN1 FTS 

FAN - FANA FAN 

BR1 BM2 BR BR2 

BR2 BM1 BR BR1 

G24 80 / 100 / GND GND G22 / COM 

+24 VLL 34/24 +24 

CA1 CA1 403  DLS CA1 

CAn CAn 410  ULS CAn 

1FT FTO P1 FTO 

2FT FTO P2 FTO 

ECM - - - 

EC1 EC1 - CB1 

ECn ECn - CBn 

G90 110 419 G90 

63 90B 419A TP2 

64 90C 420 TP3 

65 71 110 TP4 

66 66 401 66 

69 69 400A 69 

68 68 402 68 

MPW MP N MP 

CPL L5 L1 CPL 

AL1 BUZ AL+ AL1 

AL2 ALM AL- AL2 

AL3 LMP AL1/AL2 AL3 
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جدول برابري ترمینال هاادامه   

 

MAGICON آرمان فراز رایانه ران آریان کنترل 

CNL RS1 RXD - 

CNH RS2 TXD - 

1CF 1CF 412 LEF 

CF3 CF3 411 SLF 

RCM - - - 

REV CRV 405 REV 

LF1 LF1 UAL DU 

LF2 LF2 DAL DD 

CL L6 L3 CL 

OVL OVL OVL OVL 

FUL FUL FUL FUL 

DO DO DO DO 

DC DC DC DC 

U V0 RC- DM2 

V V0 RC+ DM1 

CM CM COM CM 

C C NC C 

O O NO O 

UD U6 - UD 

VD V6 - VD 

WD W6 - WD 

 



    

مشتري گرامی لطفا جهت انجام خدمات پشتیبانی و گارانتی با تلفن هاي زیر تماس حاصل 

  :نمایید

  

88011195 )021( -  88331013 )021( –88331012 )021(  

09352536359-  09194057116 -09392807335  

  چک لیست کنترل نهایی محصول

  
  

  :                           نوع تابلوي فرمان                                          :              شماره سریال                  

  :رل ـتـخ کنــتاری                                         :               ده ـکنترل کنن                 
   

  

  به صورت زیر انجام شده استهاي اولیه  تست 

  :   کنترل سیمها و آچارکشی قسمت هاي زیر  
  ترانس        بردسخنگو      برد کنترل فاز و بار             برد تغذیه                        برد اصلی           ترمینالها   

  جعبه رویزیون         شاسی ها                            رله ها                  کلیدها و پریز      کنتاکتورها   
  

  کنترل صحت اتصاالت سیمها با اهم متر مطابق نقشه هاي مونتاژ       

  برچسب هاي داخل و خارج جعبه                 

  کنترل درب جعبه و اتصاالت سینی       

  

  

  هاي نهایی به صورت زیر انجام شده است تست

  برد اصلی                  برد تغذیه     کنترل بار و فاز       کنتاکتور       CANتست  تست سري ایمنی        

  تست جعبه رویزیون  پروگرامر دستی                     تست رویزیون تابلو                   I/Oبرد   

  اولیهراه اندازي      روشنایی داخل تابلو  

  

  

   قطعاتی که به همراه تابلو ارسال شده است

      بلندگو                                     دفترچه راهنماي تابلو                          

  )نصب شده بر روي درب تابلو(راهنماي خرابی و عیب یابی       

            ...)شماره سیم ها، رول پالك، کلید، پیچ گوشتی، و (جعبه متعلقات     
  

    

    

        
 


