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 ویژگی ها و مشخصات :

 های احضار بصورت کاماًل آسانسوری تیسش (Collective) 
 بوبین و رله جداگانه برای پمپ  4های هیدرولیک تا قابل استفاده برای سیستم 
  به صورت دو سرعته  استفاده برای سیستمهای کششی با کنتاکتور و اینورترقابل 
 تی های روی ُبرد و از طریق ترمینالهای ورودی سریویزیون با ش 
  1شناسایی طبقات براساس شمارش آهنربا با دو سنسورcf ،cf3 
 تمام اتوماتیکو  نلی( های دو درب )تو قابل استفاده برای کابین 
  ورودیDO جهت درب کابین 
 دارای مد نجات بصورت اتوماتیک 
  خطاها بر روی ال سی دی و نمراتورنمایش 
 ذخیره آخرین خطا در حافظه جهت عیب یابی آسان تر 

 

 

 :امکان انجام کلیه تنظیمات زیر

  تنظیم پسورد جهت ورود به تنظیمات 
 گیری کردن ماکزیمم تعداد استارت تعیین 
 نمودن شاخص  مشخص(نمراتورG , b ,P , -1 , -2) 
 کردن سمت باز نتعیی ( 1شدن درب اتوماتیک در طبقاتF,2L,3R…) 
 نمودن پارکینگ تایم و پارکینگ فلور  مشخص 
  تعیین تراول تایم 
 ها و حرکتشدن دربتنظیم کلیه تایمهای بسته 
 تنظیم زمان تاخیر در روشن شدن بوبین ها در هر دو جهت بصورت مجزا 
  زمان تاخیر در قطع پمپ در سیستمهای هیدرولیکتنظیم 
 تنظیم سرعت ریویزیون و شناسایی 
 در حالت استند بای در طبقه کابین تعیین وضعیت درب 
 تعیین مد ریلولینگ  در سیستمهای هیدرولیک 
 تعیین مد کششی یا هیدرولیک توسط کاربر 
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 : راهنمای نصب

 : های خروجی رلهطریقه نصب 

 : های حرکت رله

اندازی مدار فرمان کنتاکتوری، عدد رله جهت حرکت در ُبرد تعبیه شـــده اســـت. قابل اســـتفاده جهت راه 5
 باشد.جهت فرمان به شیرهای برقی و فرمان به اینورتر می

 را دارند. VdC 24آمپر در ولتاژ  1و  VAC 230آمپر در ولتاژ  5تحمل جریان حدود  ها این رله

 باشد. لذا جهت اتصال به شیرهای برقی نیازی به قراردادن رلۀ واسط نمی

 :دنردگکلید را دارد. بصورت زیر متصل میدو ترمینال هر رله، نقش 

 

 

 

 

 

 های کششیسیستم های هیدرولیکسیستم رله

 فرمان حرکت به باال کنتاکتور یا اینورتر پمپ  1رله

 فرمان حرکت به پایین Aبوبین شیر برقی  2رله 

 سرعت نرمال Dبوبین شیر برقی  3رله 

 سرعت لولینگ Bبوبین شیر برقی  4رله 

 سرعت ریویزیون Cبوبین شیر برقی  5رله 

 



 
                           

 

 : در هیدرولیک حرکتی ینحوه عملکرد رله ها

سمت باال ابتدا رله  شروع حرکت به  شده و پس از گذشت زمان مشخص  )رله پمپ( 1با  در شده جذب 
)رله بوبین کند باال( جذب میگردد و ســپس با گذشــت زمان  2( رله شــماره pump => low (up)تنظیمات )

(low => high (up)  رله )طبقه مقصد با دیدن )رله بوبین تند باال ( جذب میگردد، با نزدیک شدن به لول  4
دامه حرکت با دور کند انجام میگیرد )رله بوبین تند باال(  قطع شــــده و ا 4آخرین آهنربای دور انداز،  رله 

نیز قطع شده  2 هنگام رلۀ شماره تا آهنربای ایست سر طبقه توسط سنسور مربوطه  دیده شود در این
( نیز قطع خواهد پمپ) 1شماره (، رله  Delay off pumpشده در تنظیمات )پس از طی  زمان مشخص و 
 .شد

 low => high)رله بوبین کند پایین( جذب شده و سپس با گذشت زمان ) 3در حرکت به پایین ابتدا رله 
(down)  رله بوبین تند پایین( جذب میگردد، با نزدیک شــدن به لول طبقه مقصــد با دیدن آخرین  5( رله(

قطع شـده و ادامه حرکت با دور کند انجام میگیرد تا آهنربای ایسـت سـر طبقه  5آهنربای دور انداز،  رله 
 نیز قطع میشود. 3سنسور مربوطه  دیده شود در این هنگام رلۀ شماره توسط 

 

  : نکته

به  بوبین های موجود نصب شده و ترمینالهای مربوط، کم بودن تعداد بوبین ها در هیدرولیکدر صورت 
 ماند.خالی میمابقی بوبین ها 

 نکته :

میتوان فاصــله زمانی بین دیدن آهنربای ایســت ســر طبقه و فرمان قطع رله  1CF deleyبه کمک پارامتر 
 دور کند را تنظیم نمود.

 نکته :

براساس دفترچه شیر های بلین  ، در شروع حرکت هر دو شیر تند و کند بایستی باهم جذب شود اما به 
برد این امکان در ، و احترام به نظر همکارانوجود سالیق مختلف در نصب یونیت های هیدرولیک  سبب

 .وجود داشته باشد در ابتدای حرکت امکان لحاظ نمودن تاخیر رله های کند و تندگنجانده شد  که بین 

 نحوه عملکرد رله های حرکتی در مد کششی :

در ابتدای حرکت رله، ســـرعت نرمال فعال شـــده با رســـیدن به آخرین آهنربای دورانداز طبقه مقصـــد، رله 
ینگ روشن میشود و با دیدن آهنربای ایست سر طبقه این لشده و رله سرعت لو  سرعت نرمال خاموش

 رله نیز خاموش میگردد. در مد ریویزیون، رله سرعت ریویزیون هنگام حرکت فعال میگردد.

 



 
                           

 

 : بینکاهای درب  رله

به ترم Cو  CMهای اتوماتیک دو ترمینال درب در اکثر متصــــــل های مربوط روی ُبرد ینالوجود داد که 
ینالهای مربوطه روی ُبرد وجود دارد که در این حالت هم به ترم Oو  Cو  CMها در بعضــی از درب شــود.می

 .شودمتصل می

 : رله مگنت در بازکن

شــود البته بایســتی به ترمینالهای  پل دیود  مگنت به مگنت درباز کن متصــل می DM–و  DM+دو خروجی 
عدد فیوز جهت مگنت درباز کن روی ُبرد وجود دارد که ماکزیمم یک  دیود متصــل گردد.برقی، یک عدد پل

 ای بایستی گذاشته شود.شیشه 2Aفیوز

 )روشنایی اتومات( : رله روشنایی

 های این رله فاز ونول میباشد و مستقیمًا به چراغ روشنایی متصل میگردد.خروجی ترمینال 

توانید توســـــط یک رلۀ در صـــــورت نیاز میجهت روشـــــنایی بر روی ُبرد وجود دارد  هم 2Aیک عدد فیوز
 روشنایی را افزایش دهید.رله  دهی  جریان ،ای واسطشیشه

 بایستی فاز و نول متصل گردد. روی برد شده جهت تغذیه روشنایی و مگنت برقی به ترمینالهای مشخص
 گردد. یک عدد ترانس جهت تغذیه برد وجود دارد که بایستی سوکت مربوطه به برد متصلهمچنین 

وجود دارد که بایستی با اتصال ترانس  VdC 24و  5VdC ،5VdCروی ُبرد به نامهای  LEDسه عدد نمایشگر
ستی مرتفع گردد. برای  شکالی وجود دارد که بای صورت ا شن گردد در غیر این سه رو این منظور به برد هر 

 تعبیه گردیده است. آمپر 2و  0.5دو عدد فیوز نیز با آمپرهای 

 از آن استفاده کرد. یافزار توان جهت ریست نرمروی برد وجود دارد که می resetیک عدد سوئیچ با نام 

 

 

 

 

 

 



 
                           

 

 : اندازی بصورت ریویزیونراهنمای راه

 مرحله اول : )آماده سازی(

 جهت استفاده از برد در حالت ریویزیون بایستی همه سری های زیر متصل باشد:

1. CA1 
2. CAN 
3. EC1 
4. ECN 
 استوپ .5
 دوشاخ .6
 درب کابین .7
 قفل درب .8

 متناظر با هر کدام از سری ها بایستی روشن باشد. LEDیا به عبارتی 

از منظر ایمنی میبایســــت ابتدا تمام ســــری های فوه نصــــب شــــده و ســــپس اقدام به فرمان در حالت 
فوه بایســـتی از ترمینال مشـــتر  به  ری هایریویزیون نمایید اما در صـــورت عدم نصـــب هر کدام از ســـ

از انتظار  ری و مالی دو حتمال ایجاد حادثه و اتفاقات جان رمینال مربوطه پل داده شـــــود. )در اینصـــــورت ات
 نیست(

 نکته :

باعث میشـــــود کابین  CANباعث میشـــــود کابین به جهت پایین فرمان نگیرد و باز بودن  CA1باز بودن  
 جهت باال فرمان نگیرد.

  نکته :

و روی  Stop Is Open  عبارت LCDبر روی با باز بودن هر کدام از ســـــری های فوه در حالت ریویزیون 
 نمایش داده میشود. Cنمراتور عالمت 

 نکته :

در پروژه هایی که مگنت برقی وجود دارد با فرمان حرکت ریویزیون برد فرمان جذب شـــــدن کمان )مگنت 
درب را چک کرده در صــورتی که قفل درب بســته شــود فرمان برقی( را صــادر میکند و ســپس ورودی قفل 

 حرکت توسط برد صادر خواهد شد.

 

 



 
                           

 

 مرحله دوم : )ورود به حالت ریویزیون(

 : (reviston 1) ریویزیون با کلیدهای روی برد

شتن کلید  با فشردن و نگه ( بر revision 1 is ONریویزیون با نوشتن عبارت ) ثانیه حالت 3بمدت  upدا
  ردد.روی نمراتور فعال میگ rو حرف  LCDروی 

فرمان  downو  upکدام از کلیدهای  با فشـــردن هر ها حالت در صـــورت وصـــل بودن تمام ســـری در این
 حرکت به باال و پایین داده میشود. 

 .ودظاهر ش readyدارید تا عبارت نگه ثانیه فشرده و  3را بمدت  Setحالت ریویزیون کلید  جهت خروج از

 : (revision 2) های ورودی ریویزیون با ترمینال

 شــود در این حالت نیزظاهر می LCDروی  revision2  is ONبه مشــتر  عبارت  rev-onبا اتصــال ترمینال 
مان حرکت به باال و فر  rev-dnو  rev-upبا تحریک ترمینالهای ورودی  در صـورت وصـل بودن تمام سـری ها

 مشترک قطع گردد.از  rev-onبرای خروج از این حالت بایستی اتصال  شود.یپایین داده م

 : 1 نکته

، از کلید  rev 1روی برد حتمًا بایستی جهت خروج از وضعیت UPتوسط کلید  rev 1در صورت فعال کردن 
Set کردن  استفاده فرمائید و در صورت فعالrev2  توسط ترمینال ورودیrev-on  جهت خروج از وضعیت

rev2  ترمینالrev-on .باید قطع گردد 

 : 2 نکته

 ترین طبقه برود.وضعیت ریویزیون سیستم باید به شناسایی پاییناز پس از خروج 

 : 3 نکته

 در حین حرکت در حالت ریویزیون رله مگنت برقی جذب شده و درب های کابین بسته خواهد شد. 

 : 4نکته 

روی  Downو  UPدر صــورتی که از کلیدهای روی برد وارد حالت ریویزیون شــده باشــید فقط با کلیدهای 
وارد حالت ریویزیون شوید تنها با ترمینال های  rev-on. اگر با ترمینال رد میتوانید کابین را حرکت دهیدب

به برد فرمان لیدهای روی برد نمیتوانید توانید کابین را حرکت دهید و با کمی rev-dnو  rev-upورودی 
 حرکت دهید این حالت جهت حفظ ایمنی نصاب میباشد.

اگر ســــرعت حرکت کابین در حالت ریویزیون کم اســــت در صــــورت تمایل  در مد هیدرولیک :6 نکته 

 میتوانید با ورود به تنظیمات سرعت حالت ریویزیون را به حالت تند تغییر دهید.



 
                           

 

 ها:رها و میکروسوئیچراهنمای نصب سنسو 

صــورت که دو عدد ســنســور باشــد. بدین شــناســایی طبقات در این ُبرد بصــورت آســانســوری می عملکرد
گردد و طبقه و دور انداز بر روی کابین در جلوی ریل مطابق شکل نصب میرآهنربایی به نامهای ایست س

 آهنرباها بر روی ریل چیده خواهد شد. 

ســنســور ایســت ســرطبقه وظیفه شــمردن آهنربا و شــناســایی طبقات را بر عهده دارد و ســنســور دورانداز 
معنی که  برعهده دارد. بدین را دور تند به کند در هنگام رسیدن به طبقه مقصدوظیفه تغییر وضعیت از 

 یابد.قبل از طبقه مقصد سرعت کاهش می CF3 آهن ربایبا دیدن آخرین 

های سنسورهای د. سیمند و پس از اتمام کار چسبانده شو نگرد نشبایست مطابق شکل چیمی هاآهنربا
م گردد. هر ســنســور دارای دو رشــته ســیشــده بر روی کابین از طریق کابل تراول به تابلو متصــل مینصــب
شد یک رشته به ترمینال می  و 1CF همربوط هایشده و رشته دیگر به ترمینال ُبرد متصل GNDیا  COMبا

CF3 گردد.متصل می 

 : نکته

نمیباشد و ترمینال مربوطه خالی  CF3 باشد نیازی به نصب سنسورسرعته میکه سیستم تک در صورتی 
 بماند.

 عدد میکروسوئیچ دیگر نیز بایستی نصب گردد. 3 عالوه بر نصب دو سنسور فوه

1_  CA1: معنی که بعد از  باشــد بدیناین میکرو ســوئیچ جهت شــناســایی و دورانداز اجباری پایین می

قطع و وصــل تغذیه ُبرد با فشــردن یکی از احضــارها کابین به ســمت پایین حرکت کرده با رســیدن به این 
ترین طبقه ترین آهنربای لول طبقه ایســت کرده و آن طبقه را پایینپایین دیدنمیکروســوئیچ و ســپس 

رسیدن به درست عمل نکند سرعت کابین با  (CF3)کند عالوه بر آن اگر احیانًا سنسور دورانداز لحاظ می
 .شودمی حد پایین یابد و مانع از برخورد کابین با سرعت باال بهاین میکروسوئیچ کاهش می 

حتما  آهنربای دورانداز نصــب گردد و ترینپایین ترین طبقه ولول پایین بینبایســتی  این میکروســوئیچ
طبقه درگیر مانده ال ای دی مربوطه در این فاصـــله خاموش  نپایین تری لولباید پس از درگیر شـــدن تا 

 متصل گردد( NCبصورت ) باشد

2 _ CAN: باشـــد بدین معنی که اگر احیانًا ســـنســـور این میکروســـوئیچ جهت دوراندازی اجباری باال می

سوئیچCF3) دورانداز سرعت کابین با رسیدن به این میکرو از  یابد و مانعکاهش می ( درست عمل نکند 
عالوه بر آن هنگام حرکت کابین به جهت باال با رسیدن به  شودمیباال  برخورد کابین با سرعت باال به حد

این میکروســـوئیچ و ســـپس دیدن باالترین آهنربای لول طبقه ایســـت کرده و آن طبقه را باالترین طبقه 
تر از لول باالترین پایین محل نصب این میکروسوئیچ طبق نقشه یم شده در تنظیمات( لحاظ میکند.)تنظ

 گردد. متصل NCباشد و بصورت طبقه و باالتر از آخرین آهنربای دوراندازی می



 
                           

 

3 _ECN :  این میکروســــوئیچ شــــالتر )قطع کن( حد باال و پایین میباشــــد. این دو شــــالتر باال و پایین

متصـــل  ECNبا هم متصـــل شـــده از یک طرف به مشـــتر  و از یک طرف به  NCبصـــورت ســـری در حالت 
 د.نمیشو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                           

 

 راهنمای نصب سری های استوپ:

ــــــ استوپ قارچی روی کابین و از این قبیل  از این سری : استوپ کامل _1 ــــــ گاورنر ـ جهت پاراشوت ـ

فرمان حرکت صــادر نخواهد شــد و اگر در توان اســتفاده کرد. با باز بودن این ســری های ایمنی میســری
 حین حرکت باشد متوقف خواهد شد.

 اشد.نال استوپ میبیطریقه اتصال از مشتر  بصورت سری به ترم

ورودی جهت جلوگیری از باال رفتن دمای موتور لحاظ شده است این  : FTOسنسور دمای موتور _ 2

داده  FTOدارند یکی از سیم ها به مشتر  و دیگری به ترمینال  FTOبرای موتورهایی که دو رشته سیم 
میشود در صورت باال رفتن دمای موتور این سنسور از حالت بسته به باز تغییر وضعیت میدهد و در این 

دوباره  FTOحرکت به موتور را نخواهد داد تا زمانی که دمای موتور پایین بیاید و سنسور حالت برد فرمان 
 بسته شود.

 نکته :

اگر در حین حرکت این سنسور باز شود فرمان قطع داده نمیشود اما بعد از رسیدن به طبقه دیگر فرمان 
 حرکت به موتور صادر نمیشود.

 باشد.های لوالیی طبقات میه دو شاخ درباین سری مربوط ب : دو شاخ درب _3

 زده و به ترمینال مربوطه متصل میگردد. رهای طبقات دو های درببصورت سری تمام دو شاخ

 

ای پرده فتوســــــلهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک( های کابین )درببرای درب :ای فتوسللللللل  رده_ 4

شــود که در صــورت قرار گرفتن مانعی جلوی درب، درب اتوماتیک بســته نشــده و باز گردد و گذاشــته می
توسط ُبرد اصلی انجام خواهد  دوباره بسته شود این عملپس از چند ثانیه در صورت برطرف شدن مانع 

 شد.

 



 
                           

 

درب یک عدد بوده های تکبودن درب کابین برای کابین دوشاخ یا میکروسوئیچ بسته : درب کابین _5

 گردد.باشد که بصورت سری به ترمینال مربوطه متصل می عدد می نلی دو های تو و برای کابین

 

 نیز همانند سری دو شاخ درب متصل میگردد.این سری  : قفل درب _6

 

 : 1 نکته

پذیرفته شود مدار  کامل اگر احضاری بودن سری استوپصورت است که با بستهطرز عملکرد مدار به این
مدار فرمان به مگنت برقی خواهد داد  , شدن دوشاخماند تا دو شاخ درب متصل گردد با بستهمنتظر می

 ایفتوسل پردهبودن سری  اتوماتیک کابین را خواهد داد در صورت بسته شدن دربسپس فرمان بسته
ماند درب قفل مدار منتظر می شدن این سری نیزماند تا سری درب کابین بسته شود. با بستهمنتظر می

ســری  ایکه در هر مرحلهشــود در صــورتیمی فرمان حرکت صــادربا بســته شــدن ســری قفل درب  شــود
نمایش داده  LCDافزار بســته نشــود اشــکال مربوطه بر روی شــده در نرمزمان تعییناســتوپ مربوطه در 

  شود و فرمان احضار لغو خواهد شد.می

 : 2 نکته

 ( پل گردد.COMسری استوپ فوه بایستی ترمینال مربوطه از مشتر  ) 5در صورت نداشتن هرکدام از  

 : 3 نکته

 پل داده شود. ترمینال قفل درب  کنیدکه مگنت مکانیکی استفاده میدر صورتی

  : 4 نکته

 .کنید ترمینال دوشاخ درب پل داده شود  که درب تمام اتوماتیک استفاده می در صورتی

 : 5 نکته



 
                           

 

مل، دوشــــــاخ، اســـــتوپهای اگر در حین حرکت یکی از ســـــری  کابین قطع گردد ،  قفل درب کا درب 
 ها اطمینان حاصل کنید.تک سریشود لذا از درستی عملکرد تکایست داده میفرمان

 : 6 نکته

 باعث فرمان ایست نخواهد شد. ایفتوسل پردهپس از شروع حرکت باز شدن سری 

 : و داخل کابین احضارهای طبقاتراهنمای نصب 

 : های داخل کابین متصل میگرددت و شستیهای احضار طبقامطابق شکل اتصاالت شستی

  :سیمه _ چهار                                                        : سیمه سه_ 

   

 : نکته

شستی احضار طبقه  شصتی  ط 1بعنوان مثال  صل   CS1بقه یک در داخل کابین به ترمینالبه همراه  مت
 گردند.می

 

  doراهنمای نصب 

اتوماتیک در فاصـــله زمانی بین فرمان گیرد جهت باز کردن درب قرار می که در داخل کابین doشـــصـــتی 
پذیر است و با زدن این شصتی اگر حرکت هنوز شروع شدن درب اتوماتیک و شروع حرکت فرمانبسته

 شدن دوباره انجام پذیرد.شود تا سوار و یا پیادهنشده باشد درب اتوماتیک باز می

متصل میشود یکی هم   Gnd  یا وجود دارد که یکی به ترمینال مشتر  DOدو عدد ترمینال روی شستی 
  .میباشد نرمال بستهالبته بصورت  به ترمینال مربوطه روی برد اصلی

 راهنمای نصب نمراتور:

از طریق خط مربوط  GNDبرای نمراتورها مشتر  بوده و  24+اشند یعنی بنمراتورها بصورت آند مشتر  می
 گردد.به هر سگمنت از طریق برد متصل یا قطع می

 گردند.نمراتورها بصورت موازی با هم به ترمینالهای مربوط روی برد متصل میهمه 

1−     ( جهت-در صورت نیاز سگمنت ) نکته:
 ید.ئرا نیز متصل نما 2−



 
                           

 

 : راهنمای نصب برد سخنگو )آوا(

برد ســخنگو متصــل شــده همچنین   -در برد اصــلی به ترتیب به ترمینالهای و و   Gndو  +24ترمینالهای 
 از برد اصلی به برد سخنگو متصل میشود.  Do   و A   ،B  ،C  ،E  ،F  ،G  ،Tr ترمینالهای 

 ( وجود ندارد.dبر روی برد سخنگو ترمینال ) نکته:

 شود. مگر اینکه بردروی برد سخنگو جهت اعالم اضافه بار بوده و به جایی متصل نمی OVLترمینال  نکته:
 و سنسور لودسل موجود باشد.

 ید.ئاهمی به برد سخنگو متصل نما 16یا  8یا  4یک عدد بلندگوی نکته: 

 : راهنمای شروع کار بصورت نرمال

کابین جهت شناسایی به سمت پایین حرکت پس از نصب کامل موارد قید شده در باال با اولین استارت 
)با خاموش شــــــدن ال ای دی مربوطه ( حرکت خود را ادامه داده تا  CA1کرده با دیدن میکروســـــوئیچ 

)در لول پایین ترین طبقه هر  ببیندنیز ( آهنربای لول پایین ترین طبقه را 1CFسنسور ایست سر طبقه )
 باشد(بایستی  خاموش   CA1و  1CFدو ال ای دی های 

آن نقطه را بعنوان پایین ترین طبقه لحاظ کند و از آن پس تا موقعی که تغذیه مدار فرمان ایســت داده 
 قطع نشده سرویس دهی نماید.

 

 : راهنمای انجام تنظیمات

 ورود و خروج از تنظیمات:

ثانیه نگه دارید با نمایش عبارت  3( روی برد را فشـــــرده و به مدت SETجهت ورود به تنظیمات دکمه )
Enter  Password .انگشت خود را بردارید 

بار دکمه شـــود و برای رفتن به پارامتر بعدی یکمقدار هر پارامتر زیاد و کم می downو  UPهای  با دکمه
(SET.را بفشارید ) 

 …Save settingثانیه نگه دارید تا عبارت  3فشـــــرده و  ( راSETبرای ذخیره و خروج از تنظیمات دکمه )
 نمایش داده شود.

اســتفاده نموده و برای شــیفت از یکان به دهگان ــــــــ از  UP-downهای جهت وارد نمودن پســورد از دکمه
صدگان به هزارگان از دکمه ) ــــــ از  صدگان ـ ستفاده نمایید. اگر عدد چشمکSETدهگان به  زن به هزار ( ا

 Password Acceptedشود اگر درست بوده باشد ( پسورد چک میSETیک بار زدن دکمه )رسیده باشد با 



 
                           

 

شــود و ظاهر می Password Incorrectصــورت شــود در غیر اینشــود و وارد تنظیمات مینمایش داده می
 گردد.دوباره به صفحه ورود پسورد بر می

 : نکته

 باشد. اما در قسمت تنظیمات قابل تغییر میباشد. ی( م1111ُبرد )فرض برای پسورد پیش

 : نکته

صورت بایستی ُبرد وجه فراموش نفرمائید زیرا در ایننمایید به هیچدقت نمائید پسوردی که انتخاب می
باشد. با وارد وقت و هزینه میسی دوباره پروگرم شود که مستلزم صرفبه سازنده عودت داده شود تا آی

 :باشدشوید توضیح هریک از پارامترها بصورت زیر میمودن صحیح پسورد وارد تنظیمات مین

 

  یش فرض بازه تنظیم توضیح عنوان تنظیمات 

1 Lamp Time 

باشد ماندن روشنایی داخل کابین می زمان روشن
-سنجی پس از ایستادن کابین و بسته و زمان

شود و پس از طی شدن درب طبقه شروع می
 گردد.شده خاموش می زمان ست

-با بازشدن درب طبقه و یا فشردن یکی از استارت

 گردد.ها، چراغ کابین روشن می
 

 60الی  1
 دقیقه

 دقیقه 1

2 Door  Magnet 
شدن دوشاخ درب و فرمان به زمان بین بسته

 مگنت )کمان( برقی
 9الی  0

 ثانیه
 ثانیه 1

3 Magnet  Cabin 
مگنت )کمان( و فرمان به زمان بین فرمان به 

 شدنه درب کابین جهت بست
 9الی  0

 ثانیه
 ثانیه 1

4 Lock  Go شدن قفل درب و فرمان به حرکت زمان بسته 
 9الی  0

 ثانیه
 ثانیه 1

5 Stop  Door 
به طبقه و فرمان به بازشدن  یدنرس ینزمان ب

 یو مگنت برق  یندرب کاب
 9الی  0

 ثانیه
 ثانیه 1

6 Stay Time 
به مقصد و شروع انجام فرمان  یدنرس ینزمان ب
زمان مهلت دادن به مسافر  یگربه عبارت د یدجد

 شدن یادهجهت پ

 30الی  0
 ثانیه

 ثانیه 5

7 Pump  Low کند باال ینجذب رله پمپ و رله بوب ینزمان ب 
 2000الی  0

 میلی ثانیه
 ثانیه 0



 
                           

 

8 Low High (Up) 
 ینکند باال و رله بوب ینجذب رله بوب ینزمان ب
 تند باال

 2000الی  0
 میلی ثانیه

 ثانیه 0

9 Low High (Down) ینو رله بوب یینکند پا ینجذب رله بوب ینزمان ب 
 یینتند پا

 2000الی  0
 میلی ثانیه

 ثانیه 0

10 1CF Delay (Up) 1ان تاخیر بین دیدن آهنربای سنسورزمCF  و
 فرمان قطع رله بوبین کند باال

 2000الی  0
 میلی ثانیه

 میلی ثانیه 0

11 1CF Delay (Down) 
و   1cfان تاخیر بین دیدن آهنربای سنسورزم

 فرمان قطع رله بوبین کند پایین
 2000الی  0

 میلی ثانیه
 میلی ثانیه 0

12 Delay Off Pump 
شدن  شدن شیر برقی و خاموش زمان بین قطع

 موتور
 2000الی  0

 میلی ثانیه
میلی  1200

 ثانیه

13 Wait Cbn Close 
زمان انتظار برد جهت بسته شدن درب داخل 
)کابین، که پس از این زمان درب باز گشته و 

 فرمان لغو میگردد(

 120الی  0
 ثانیه

 ثانیه 30

14 Cbn Standby 

 یتوانطبقه م یکدر  ینهنگام توقف کاب
 بسته شود ینمشخص نمود که درب کاب

Close  :بسته 
Open باز : 

Open / 
Close 

Open 

15 Door Side 

ــارامتر در کــابین ای تونلی کــه دو درب هــ این پ
دارند کاربرد دارد به این شکل که سمت باز شدن 

 شوددر طبقات مختلف مشخص می 2 و 1درب 
  3R-4L-5L-1R-2L مثالً 

  

16 Rev-Ident Speed 
 ییو شناسا یویزیونسرعت در حالت ر  یینتع
 در مد هیدرولیک طبقه ینتر  یینپا
(slow  کند و :fast )تند : 

Slow/Fast Slow 

17 Travel Time 

طبقه به طبقه  یکمسافت از  یزمان ط  یممماکز 
از  یشتردرصد ب 20زمان را حدودًا  ین. ایبعد

دو طبقه در  ینمسافت ب یزمان معمول ط 
 .یدوارد نمائ یماتتنظ

 120الی  0
 ثانیه

 ثانیه 120

18 Park Time 
است که در صورت  یپارامتر مدت زمان  ینا

به طبقه  یناستفاده نشدن از آسانسور، کاب
 ( خواهد رفت.Park floorشده در ) مشخص

 60الی  0
 دقیقه

 دقیقه 5

19 Park Floor 

 ای است که در صورت استفادهاین پارامتر طبقه
 Parkنشدن از آسانسور کابین پس از طی زمان 

time .به این طبقه خواهد رفت 
 غیر فعال : صفر
 طبقه یک : یک 
 و... طبقه دو :  دو 

0-1-2-3-4-5 Disable 



 
                           

 

20 Floor Number 

این پارامتر ماکزیمم تعداد طبقات را جهت 
کند ، که بایستی سرویس دهی مشخص می

 حتمًا مشخص گردد
( در صورت عدم تنظیم این پارامتر، 2-3-4-5) 

،  ICFو سپس  CANکابین با رسیدن به 
باالترین طبقه تنظیم شده در این پارامتر را 

 .دلحاظ میکن

 5 5الی  2

21 Numerator 
کنیم هر طبقه در در این پارامتر مشخص می

-b-1-2-) نمراتور به چه عددی نمایش داده شود:
G-P-1-2-3-4-5) 

  

22 Releveling 

 یها یستمدر س ینمجدد لول کاب یمتنظ
 ( :یرهو غ یرش ی)بعلت نشت  یدرولیکه
 Yes بله : 

No فعال یر: غ 

Yes / No No 

23 Rescue Mode 

    ینالترم یقو از طر  ینهگز  ینا یبا فعالساز
Rescue input یاتیعمل یرحالت نجات به شرح ز 

 : یگرددم
 یقبرد از طر  یهتغذ یبایستم یقطع بره شهر با

ups  یهپا یقمتصل گردد برد از طر Rescue 
input  متوجه قطع بره شهر خواهد شد حال اگر
 1cfی طبقات بوده باشد )ورود یندر ماب ینکاب

را به سمت  ینروشن باشد( با سرعت کند کاب
به  یدنو پس از رس یکندم یتهدا یینطبقه پا

پس  یدهدرا م ینطبقه فرمان باز شدن درب کاب
دوباره برقرار نشده  یبره شهر یکهآن تا زمان از
 عمل نخواهد کرد. یاستارت  یچه
مانند رله  یا یلهوس یستیبا ینظر سخت افزار از

متصل  یرله به بره شهر ینگذاشته شود و بوب
 ینالترم  ینب یستیشده حال کنتاکت باز رله با

باشد تا  Rescue input  ینالمشتر  و ترم
 Rescue یاست ورود یربره شهر دا  یکهزمان

input یروشن خواهد بود و با قطع بره شهر 
تا برد متوجه قطع  یشودم وشخام یورود ینا

 شود. یبره شهر
و عدم  ینهگز  ینا یصورت فعالساز در : نکته

مسلما برد با وجود  Rescue Input یاتصال ورود
مانده و فرمان  یدر حالت نجات باق  یبره شهر

 نخواهد گرفت

Yes / No No 

24 Start Time 

 یکندپارامتر مشخص م ینشده در ا یمعدد تنظ
تعداد استارت زده شود ُبرد  ینا ینکهپس از ا
 یستر  یکهو تا زمان یردشده و فرمان نگ متوقف

 نشده قابل استفاده نباشد.
 ینبه ا  disable یپارامتر بر رو ینا یم: تنظنکته
 باشد. یرفعالغ یتقابل یناست که ا یمعن 

100 
 الی

100000 
Disable 

25 Start Counter 

دهنده  است و نشان یپارامتر فقط خواندن  ینا
از  یاکار برد  یزده شده از ابتدا تعداد استارت

 .یباشدم Reset Counterین زمان آخر 
 Startپارامتر  یکهشمارش در صورت ین: انکته 
time صفر باشد انجام نخواهد گرفت. یرو 

فقط 
 خواندنی

 



 
                           

 

26 Reset Start 
این پارامتر جهت ریست کردن شمارنده استارت 

 میباشد
Yes / No No 

27 Last Error 
این پارامتر فقط خواندنی است و میتوان در آن 
آخرین خطا را مشاهده نمود البته با قطع و وصل 

 تغذیه برد این پارامتر پا  میشود.

فقط 
 خواندنی

 

28 Mode انتخاب مد کاری برد 
 یا کششی هیدرولیک

Hydrolic/ 
Pulling 

Hydrolic 

29 Change Password 

 ییرافزار قابل تغ پارامتر پسورد نرم یندر ا
شده به  یمپسورد تنظ یشودم یدتأک یباشدم
لذا در انتخاب  یباشدنم یابیوجه قابل دست یچه

 .یدآن کوشا باش یو نگهدار

  

30 Reset Factory 
بازگشت به تنظیمات کارخانه، با انتخاب گزینه 

Yes  و سپس ذخیره کردن تنظیمات، همه
 تنظیمات به پیش فرض کارخانه باز میگردد.

Yes / No No 

 

 : ها راهنمای  یغام

 نمایش نمراتور مفهوم lcdبر روی   یغام

Door is open .دوشاخ درب باز است d  چشمک زن 

Magnet is Activated 
و برد منتظر است  .برقی عمل کرده استمگنت 
 متصل شود. PHCورودی 

 

Cabin door closing 
و   فرمان بسته شدن درب کابین صادر شده است

. اگر بسته درب کابین در حال بسته شدن است
 باز است. DOباز است یا  PHCنمیشود حتما یا 

 

Cabin door 
closed 

است تا درب کابین بسته شده است و برد منتظر 
 قفل درب ها بسته شود.

 

Door is Lock .قفل درب بسته شده است  

Fault: Door Lock 
عمل کرده اما قفل درب  و درب کابین  مگنت برقی

 بسته نشده است.
 

Fault: Cabin door 
فرمان بسته شدن درب کابین صادر شده اما درب 

 بسته نشده است.
 

identify شناسایی پایین ترین طبقه  

stop is open  سری استوپ یاEC1   یاECN  .باز است c 



 
                           

 

 

Fault: travel time 
در زمان تنظیم شده در تنظیمات کابین فاصله 

 بین دو طبقه را طی نکرده است.
t 

fault: start 
counter is over 

تعداد استارت زده شده از تعداد تنظیم شده در 
 تنظیمات بیشتر شده است .

F 

 A تنظیمات 

 r ریویزیون 

Fault : door is opened دوشاخ درب در حین حرکت باز شده است  

Fault : cabin door is opened درب کابین در حین حرکت باز شده است  

Fault : door  lock is opened قفل درب در حین حرکت باز شده است  

Fault : Fto is opened  سنسور دمای موتور قطع شده است  

Fault :ECN is opened شالتر باال در حین حرکت باز شده است  

Fault : stop is opened سری استوپ در حین حرکت باز شده است  

Rescue mode حالت نجات E 

1CF Is Not Ok 

 1CFاین خطا زمانی ظاهر میشود که سنسور 
بدرستی آهنربای طبقات را نشمارد و یا زودتر از 

 رسیده است. CANیا  CA1تعداد الزم به 
 Floorابتدا تعداد طبقات را در تنظیمات  رفع خطا:
Number  وارد نمایید سپس از درستی محل نصب

CA1  وCAN  1وCF  مطمئن شده، و در آخر نحوه
چینش آهنربا و فاصله سنسور تا آهنربا و آهنربا 

 از هم را مطابق دفترچه چک نمایید.

 

Do Or PHC Is Open 
 PHCداخل کابین( و یا  Do)شستی  Doورودی 

 باز است.)سنسور فتوسل پرده ای( 
 


