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  ولت 221قابلیت راه اندازی با برق تک فاز 

  قابلیت اتصال به کنترل سرعت از طریقCANbus  وMODbus 

 راه اندازی آسانسور تا  قابلیتm/s 5  با محاسبه هوشمند سرعت در فواصل حرکتی 

 قابلیت رسیدن به حداکثر سرعت ممکن در فواصل حرکتی کم 

  قابلیت برنامه ریزی درایو به وسیله برد اصلی به صورت هوشمند بدون نیاز به کیپد

 درایو

  برای آسان شدن    کم بودن پارامترهای تنظیمات برای آسانسورهای کلوز و گیرلس

 راه اندازی توسط کاربر

  قابلیت انتخاب منحنی حرکت به صورتSlow,Normal  وFast 

 تیونینگ موتور به صورت اتوماتیک 

  در زمان قطع برق با تکنولوژی استارت  211قابلیت ادامه کار با بیش ازGreen 

Motion 

  (آسانسور خورشیدی)قابلیت راه اندازی با انرژی خورشیدی 

 طبقه 48بلیت راه اندازی آسانسور تا  قا 

  درب کابین به صورت مجزا و ترکیبی 0قابلیت راه اندازی 

 روزانه و هفتگیل و غیر فعال شدن آسانسور بصورت قابلیت برنامه ریزی زمان فعا 

  ارتباطCANbus های جانبی با کلیه دستگاه 

 ورودی و خروجی های قابل برنامه ریزی 

  ن از داخل کابین در مد سازی کابیتنظیم همسطحLEVEL SET  

  به صورت معمولی و  دستگاه 8قابلیت راه اندازی سیستم گروپ تاDestination 

Control 

  قابلیت اتصال به سیستمEMS  

 اجرای منحنی حرکت شیرجه ای جهت کاهش زمان رسیدن به سر طبقه 

 (Direct Approach) 
  (قابل تنظیم)سر طبقه باز کردن درب آسانسور قبل از رسیدن کابین به 

 (Door Pre-Opening) 

 امکان پاك کردن فرمان اشتباه از داخل کابین با فشار مجدد همان شستی 

 برنامه تست آسانسور جهت عیب یابی 
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 صف کننده ولتاژ ترمز موتور بعد از حرکت آسانسور ن 

 افزایش سرعت شتاب با کابین خالی جهت کاهش زمان انتظار مسافر 

  و کد گری باینریسگمنت، کد خروجی کد سون (Gray) برای نمراتور 

 خروجی المپ برای تک تک طبقات ( فقط برایDestination) 

 خروجی گانگ برای طبقات 
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  22بخشبخش

  نصب و سیم کشینصب و سیم کشی
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 و جعبه رویزیونقطعات تشکیل دهنده تابلو -0-1

 TRON Vمدل  سه فاز  تابلو -0-1-1
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 دستگاه کنترل سرعت .0

 کنتاکتورهای اصلی .2

 پریز تابلو .0

 کلید اصلی ، فیوزهای حفاظت جریان و کنترل فاز .4

 ترمینال های ورودی و خروجی قدرت .5

 ( TRON V  )برد اصلی تابلو  .1

 ترمزو برد پل دیود   ADOبرد  .2

 NORMALو  LEVEL SETد دو حالته کلی .8

 و جهت های باال و پایین RECALL-NORMALکلید دو حالته  .1

 ترانس تغذیه تابلو و فیوزهای مدار تغذیه  .01

 کلید پنل روشنایی .00
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  TRON V – 1PH (Green Motion)مدل تکفاز تابلو   -0-1-0
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 کنترل سرعت دستگاه .0

 کنتاکتور های اصلی .2

 کلید اصلی و فیوزهای حفاظت جریان .0

 ترمینال های ورودی و خروجی قدرت .4

 ADOبرد  .5

 (  TRON V) برد اصلی تابلو  .1

 Green Motion  (GMU )برد  .2

 برد پل دیود ترمز .8

 DCولت  24و  001سوییچینگ های  .1

 EMFبرد خازن  .01
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 TRON V – MRLتابلو مدل -0-1-3  
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 دستگاه کنترل سرعت .0

 MRLپنل  .2

 ADOبرد  .0

 ( TRON V) برد اصلی تابلو  .4

 پل دیودها و برد پل دیود ترمز .5

 های مدار تغذیه وزترانس تغذیه تابلو و فی .1

 کنتاکتورهای اصلی .2

 کلید اصلی و فیوزهای حفاظت جریان .8

 قدرت ، قفل کننده گاورنر و آزاد کننده قفل گاورنرهای ورودی و خروجی ترمینال  .1
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  TRON Vنجعبه رویزیو  -0-1-0
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 Dmainبرد اصلی پایین رویزیون  .0

 DEX DNبرد  .2

 آژیر اضطراری .0

 پریز برق .4

 پ قارچیاستکلید  .5

 قابل شارژ آمپر 0/0ولت  02باتری  یگاه قرارگیریجا .1

 جعبه کنترل چهار شاسی .2

 سوکت نظامی برای ارتباط بین جعبه کنترل چهار شاسی و جعبه رویزیون .8

 و محل قرار گیری آنها THD5برد اعالم  و بردهای اکسپنشن .1
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 Mini Serialجعبه رویزیون -2-0-5
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 ، برد اصلی جعبه رویزیون Mini serialبرد  .0

 یر زنگ اضطراریآژ .2

 و جایگاه قرار گیری آن THD5برد اعالم  .0

 پل دیود مگنت درب باز کن .4

 آمپر قابل شارژ 0/0ولت 02جایگاه قرارگیری باتری  .5

 ترمینال ریلی ورودی و خروجی جعبه .1

 کلید دو حالته رویزیون و نرمال .2

 شاسی های حرکت جهت باال و پایین در حالت رویزیون .8

 کلید استپ قارچی .1

 پریز برق .01

 دکمه روشنایی .00

 فیوزهای محافظتی .02
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 MRLپنل تابلو  -0-1-2
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 MRLدستور کار نجات اضطراری در تابلو  -0-1-2-1

 

آن با کلید دو حالته، سوئیچ کلید ترمز  نبرای استفاده از حالت نجات دستی و پس از فعال کرد 

این حالت کابین متناسب در . ددستی را چرخانده و همزمان شستی حرکت پایین آن را فشار دهی

 .سبت به کادر وزنه حرکت به سمت باال یا پایین خواهد داشتوزن و جایگاه کابین ن با

 

همینطور اگر . اگر حرکت به سمت باال باشد، چراغ زرد رنگ مربوطه روشن می شود -1

 . جهت حرکت به سمت پایین باشد

 

شد، چراغ قرمز رنگ مربوطه در صورتی که سرعت حرکت کابین بیشتر از حد مجاز با -0

روشن می شود که در این حالت به سرعت شستی حرکت یا کلید سوئیچ ترمز دستی 

 .را باید رها کرد

 

در صورتی که کابین با موفقیت به سر طبقه ای رسیده باشد چراغ سبز رنگ مربوطه  -3

 روشن می شود و با باز کردن درب یکی از طبقات موقعیت صحیح کابین را شناسایی

 .کرده و برای باز کردن درب کابین به صورت دستی در آن طبقه اقدام نمایید
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 ورودی های تابلو-0-0

 (T4) 405لید رویزیون اتوماتیک به ترمینال ورودی ک -0

 (T5) 406ورودی کلید جهت پایین به ترمینال  -2

 (T6) 407ورودی کلید جهت باال به ترمینال  -0

 , 419A , 420 , 401 , 419شامل ترمینال هایایمنی داخل چاه مدار سری  -4

400A , 402 , 403 , 410   

 Fire نشان و ورودی سنسور آتش BS ترمز موتورترمینال های فیدبک  -5

 P1-GNDبه ترمینال های  PTCورودی سنسور حرارتی موتور  -1

 ,PH1-PH1, PH2-PH2به ترمینال های  ورودی فتوسل درب اصلی و فرعی -2

PH3-PH3  می باشد رویزیوندرون جعبه . 

  STM-STMورودی سنسور استپ یا لول طبقات به دو ترمینال  -8

1- FULL LOAD  بار کامل یا فول لود  سوئیچورودی(FL )ترمینال  دو بهFL-FL  در

بوده و با فعال شدن  NCمیکروسوئیچ این ورودی بسته . صل میشودجعبه رویزیون و

ولت تغذیه می  24ین ورودی با ا. آن آسانسور به شستی های بیرون پاسخ نمیدهد

 .هم پل کنیدرا به  FL های در صورت نبودن این میکروسوئیچ ترمینال. شود

 

01- OVER LOAD  سوئیچ اضافه بار یا اورلود(OL)  ترمینال دو بهOL-OL  در جعبه

بوده و با فعال شدن آن  NCمیکروسوئیچ این ورودی بسته . وصل میشود رویزیون

در صورت . ولت تغذیه می شود 24این ورودی با . ام نمیدهدآسانسور هیچ حرکتی انج

 .هم پل کنیدرا به  OLهای نبودن این میکروسوئیچ، ترمینال 

 

 DL1... DLNو احضارهای طبقات  CL1... CLNورودی های احضار داخل کابین  -00

در تابلوهای کلکتیو سلکتیو ورودی احضارهای طبقات به سمت پایین . ) می باشند

DL1... DLN  و احضارهای طبقات به سمت باالUL1... ULN می باشد.) 

 

  EXUP5برد   CON17… 20به  DL1... DLNورودی های احضار طبقات  -02
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جعبه DMain5برد   CON3 درDV خروجی کلید راننده شستی کابین به ترمینال -00

 ولت تغذیه می شود 24این ورودی با  .وصل گردد  رویزیون

 

دربرد  CON3در ALبه ترمینال  تی داخل کابینشس شستی زنگ اضطراری خروجی -04

DMain5 جهت تفاوت سیم کشی زنگ و شستی زنگ . )وصل میشود جعبه رویزیون

   (.به بخش زنگ و المپ اضطراری رجوع شود

 

در برد CON4در  برای بسته شدن درب کابین می باشد و ترمینال آن DCورودی  -05

DexDn ید پالتین این کل. درون جعبه رویزیون استNO  ولت تغذیه  24بوده و با

بود به این ترمینال  DCدر صورتی که صفحه شستی داخل کابین فاقد کلید . می شود

 .سیمی نبندید

 

برد در CON3در   آن ت باز کردن درب کابین بوده وترمینالجه DOورودی  -01

DMain5 جعبه رویزیون می باشد . 

 

  DexDnبرد CON3در FK1-FK2به ترمینال های  CAR FANکلید فن کابین  -02

 .جعبه رویزیون وصل میشود

 

و میکروسوئیچ  LC1-LC2به ترمینال های  CAR LOCKکنتاکت درب داخل  -08

برد  CON2در PSW1 – PSW2به ترمینال های  PARACHUTپاراشوت 

DexDn جعبه رویزیون متصل می شوند . 

 

دو عدد  ) به پالریته مثبت باتری PVRCترمینال های   MRLدر تابلو های تکفاز -01

باتری اتصال به پالریته منفی  NVRCو  (ولت به همراه شارژر02باتری سری شده 

ترمینال ریلی تابلو قرار دارند جهت فعال سازی  دراین ترمینال ها که . داده میشوند
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  .ترمز دستی موتور می باشند

 

جهت اتصال به خروجی از  UPSNو  UPSRفاز ترمینال های  سهدر تابلو های  -21

 . به این ترمینال ها وصل میشوند UPSهستند و خروجی فاز و نول از  UPSه دستگا

به تابلو، ترمینال  UPSدر صورت عدم استفاده و اتصال : توجه 

UPSR  به فاز و ترمینالUPSN غیر در  .را به نول وصل نمایید

 .اینصورت تابلو روشن نمیشود

 .ل به پک باتری می باشندبرای اتصا -DBو  +DBدر تابلو های تکفاز ورودی های  -20
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 خروجی های تابلو-0-3

مینال های همنام جهت اتصال به تر U,V,Wترمینال های :خروجی سه فاز به موتور -0

 .مشترك می باشداین ترمینال ها . باشندبر روی موتور می 

 

که می باشد  L2و  L4ترمینال های  DCسر دربموتورهای تغذیه خروجی برای  -2

ولت است و ترمینال های فرمان مشترك، فرمان باز و بسته شدن  221رای ولتاژ دا

NC, NO, COM  به ترمینال های همنام بر روی درب جهت فرمان های ذکر شده

 .ترمینال های فوق درون جعبه رویزیون قرار دارند. متصل می شوند

 

این . شدمی با -RCو  +RCترمینال های  (RC)خروجی برای مگنت درب باز کن  -0

 .درون جعبه رویزیون قرار دارند  DexDnبرد CON5در ترمینال ها 

 

می باشد که  -BRو  +BRبرای مگنت ترمز موتور از ترمینال های  DCخروجی ولتاژ  -4

 این دو ترمینال در ترمینال ریلی تابلو ثابل دسترسی می باشد

  

یک با ترمینال ، فن اتوماتFAN1 , FAN2خروجی برای فن موتور با ترمینال های  -5

 .باشد یم یتابلو ثابل دسترس یلیر نالیدر ترم FANAو  FAN2های 

 

و برای سگمنت  a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1مراتورهای یک سگمنت برای نخروجی  -1

 DMainبرد  CON5در   a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2 ,عبارت اند ازدهگان و منفی 

 

 UALو  DALینال های خروجی برای المپ های جهت باال و پایین مربوط به ترم -2

 DMainبرد  CON5در . میباشد

و ترمینال های  . خروجی های المپ اتوماتیک کابین هستند L2و  L1ترمینال های  -8

L2  وL3 مربوط به خروجی المپ ثابت کابین می باشند. L2  نول وL3  فاز وL1  فاز

در CON3ها در این ترمینال.تایمر دار می باشد که فقط در مد نرمال تابلو کار می کند

 .در جعبه رویزیون می باشند DexDnبرد 
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برد  CON3در  GNDو  EMLخروجی المپ اضطراری داخل کابین به ترمینال  -1

DMain5( 02ولتاژ المپ بایدV\ولت باشد) 

 

مربوط درون جعبه رویزیون   DMain5برد CON2در   -SPو  +SPخروجی های  -01

 .شندون کابین می بابه بلندگوی اعالم و موزیک در

 

بوط به یزیون مردرون جعبه رو  DMain5برد CON2در  -ALو  +ALخروجی های  -00

  .نگ اضطراری می باشداتصال ز

 

جعبه رویزیون برای  DexDn برد  CON3مربوط به FAN2و  FAN1خروجی های  -02

 .ه فن کابین می باشداتصال ب
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 تابلو سه فاز و تابلو اصلی سیم کشی -0-0 

 

 

 .به سه فاز برق شهر وصل می شود R,S,Tرمینال های ت -0

 .به نول برق شهر وصل می شود Nیا  MPترمینال  -2

به یکی از سه فاز اصلی ورودی قبل از جعبه سه فاز موتور خانه LIGHT) فیوز ( RLترمینال  -0

 .وصل می شود

 .سته می شودساختمان ب EARTHارت در بدنه تابلو  به ( یا محل اتصال)  Eترمینال  -4

در صورتیکه می خواهید از سیستم نجات اضطراری استفاده نمائید، می بایست یک عدد  -5

بدین صورت که سیم فاز  ،را با توجه به توان موتور به تابلو فرمان وصل نمائید UPSدستگاه 

UPS  به ترمینالUPS R  و سیم نول به ترمینالUPS N وصل می شود. 

 

 بیشتر و عملکرد بهتر سیستم، می بایست ارت به سیستمبرای ایمنی  :هشدار  

 .وصل شود 
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 سیم کشی موتور  -0-5

 سیم کشی مدار قدرت موتور  -0-5-1 

 جهت سیم کشی مدار قدرت موتور

بایست از کابل چهار رشته  می

ار متناسب با کیلو وات موتور دشیلد

های  سیم از سه رشته. استفاده گردد

 (U,V,W) های کابل را از ترمینال

های موتور  ترمینال تابلو فرمان به

قسمت بافت . به ارت موتور وصل نمائید (E) وصل نموده و یک رشته دیگر را از ترمینال ارت تابلو

 . وصل نمائید (E) سمت تابلو به ترمینال ارت شیلد کابل را از سمت موتور آزاد گذاشته و از

از کابل هفت رشته بلو هیدرولیک برای سیم کشی مدار قدرت موتورهای تا:  توجه

 .  شیلدار با قطر متناسب با کیلووات موتور استفاده گردد
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 موتور درسیم کشی انک-0-5-0

بهتر است سیم انکدر به ).در صورت کوتاه بودن سیم انکدر، از کابل تلفنی شیلددار استفاده نمائید

برچسب نصب شده بر روی انکدر و یا بر  سیم های انکودر را طبق(. صورت یک تکه وصل گردد

 . اساس توضیحات زیر به تابلو وصل نمائید

در پایین  Tron Vبرد  که برروی J6و  J5 در درایو جفران گیرلس می بایست جامپرهای

قرار دارند جامپ شوند و در درایو جفران گیربکس و همچنین انواع درایو  (con15)ترمینال انکدر

Hpmont   اتصالی در این جامپرها باشدنباید هیچ. 

در درایو جفران به پیچ دارای )درایو  Earthهمچنین دقت شود که شیلد سیم انکدر رابه ترمینال 

 .وصل کنید( در پایین درایوEarth عالمت

 

 Gefranسیم کشی انکدر درایو -0-5-0-1

 

 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

ولت موتور گیربکس، برد مبدل به 24درانکدر

طبق عکس .ت انکدر درایو بسته شده استسوک

 .سیم های انکدر موتور را به برد مبدل ببندید

 

 

 

 

 

 Gearless Motor موتور گیرلس 

Absolute 

ترمینال 

درایو 

Gefran 

ERN1313& ENDAT ERN1387& 487 

Heidenhain 
ترمینال 

 انکدر
Heidenhain Inovance 

ترمینال 

 انکدر

 +A زرد مشکی -سبز  +A مشکی -سبز  13

 - A بنفش مشکی -زرد  - A مشکی -زرد  12

 +B سبز مشکی -آبی  +B مشکی -آبی  11

 - B قهوه ای مشکی -قرمز  - B مشکی -قرمز  10

 +C قرمز کستریخا +CK بنفش 7

 -C مشکی صورتی – CK زرد 6

 +D صورتی زرد +DT خاکستری 5

 -D خاکستری بنفش - DT صورتی 4

 V 5 آبی پررنگ قهوه ای -سبز V 5 قهوه ای -سبز 15

 GND سفید سفید -سبز  GND سفید -سبز  14

 +R نارنجی قرمز - - 9

 -R آبی کمرنگ مشکی - - 8

  Gearbox Motorموتور گیربکس

ترمینال 

درایو 

Gefran 

Incremental 
ترمینال 

 Lika Autonics انکدر

 +A مشکی زرد 13

 - A قرمز آبی 12

 +B سفید سبز 11

 - B خاکستری نارنجی 10

 +Z نارنجی سفید 9

 - Z زرد خاکستری 8

 V 5 قهوه ای قرمز 15
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 Hpmontسیم کشی انکدر درایو -0-5-0-0

با فلش نشان داده شده را براساس جدول  های سوکتی که در شکل پین 1387یا 487در انکدر 

 :سیم کشی کنید

 

 Gearless Motorsموتور گیرلس  

ERN1387& 487 

پین سوکت 
Hpmont 

Heidenhain Inovance 
ترمینال 

 انکدر

 +Z نارنجی قرمز 3

 -Z آبی کمرنگ مشکی 4

 +A زرد مشکی -سبز  5

 - A بنفش مشکی -زرد  6

 +B سبز مشکی -آبی  8

 - B قهوه ای مشکی -قرمز  1

 +C قرمز بنفش 10

 - C مشکی زرد 11

 +D صورتی خاکستری 12

 - D خاکستری صورتی 13

 V 5 آبی پررنگ قهوه ای -سبز  9

 GND سفید سفید -سبز  7

 

 :ببندید Hpmontولت در موتور گیربکس طبق شکل زیر به برد انکدر درایو 24انکدر     
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 سیم کشی مدار ترمز موتور -0-5-3

   سیم های مگنت ترمز موتور را به ترمینال های

BR+ , BR-  تابلو وصل نمائید. 

 

 

 

  (PTC) موتور سنسور حرارتی سیم کشی مدار -0 -0-5 

 , P1به ترمینال های  با سیم شیلددار مناسب موتور راسنسور حرارتی ترمینال های 

GND  در CON5 برد Main    شیلد سیم را در تابلو به ترمینال ارت کرده و وصل

(E) وصل نمائید. 

 

این  به رت اتصال ولتاژدر صو .ولتاژ ندهید P1 به هیچ وجه به ترمینال : هشدار

 .و مدار الکترونیکی برد آسیب خواهد دید موتور داخل حرارتیسنسور ، ترمینال

 

 تورسیم کشی مدار فن مو -0-5-5

و سیم دیگر فن را به یک تابلو  Fan2یکی از سیم های فن را به ترمینال 

ل طرف پالتین حرارتی داخل موتور و طرف دیگر پالتین حرارتی را به ترمینا

Fan1 وصل نمائید تابلو. 

برای اتصال برق اتوماتیک فن می بایست سیم فن که به پالتین حرارتی وصل 

 .وصل نمائیدتابلو  FanAشده است را به ترمینال 

می توان همزمان از دو سیم کشی ( ساختمان های پرترافیک)در صورت نیاز 

 .اتو و معمولی استفاده کرد
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  رمز موتورسیم کشی مدار سوئیچ ت -0-5-2 

و طرف دیگر را به ترمینال  24+یک طرف سوئیچ ترمز موتور را به ترمینال 

BS  درCON5  بردMain در تابلو فرمان متصل نمائید. 

 

 

 

 

 

 (Brake Resistor)مقاومت ترمز -0-2

 RB1مقاومت ترمز را بوسیله سیم شیلددار مناسب به ترمینال های 

شیلد  .به ارت تابلو وصل نمائید و ارت مقاومت ترمز را تابلو RB2و 

  .به ارت تابلو وصل کنیدنیز سیم را 
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 سیم کشی مدار سری ایمنی-0-7

 پل کردن ترمینال ها برای راه اندازی اولیه -0-7-1

نشان  1تا  0جهت راه اندازی اولیه برای حرکت ریویزیون باید پل هایی که در شکل با شماره های 

همچنین قسمتی که در نقشه نصب .را سیم کشی کنید Tron Vینالهای برد داده شده در ترم

 .همراه تابلو فرمان عالمت گذاری شده را باید قبل از تیون سیم کشی کنید

حتما به  را برای سیم کشی موتور از سیم شیلددار استفاده کنید و شیلد: توجه

 .ارت تابلو و موتور وصل کنید

روی  Normal/Recallرمینال ها، تابلو توسط کلید قبل از پل کردن ت: هشدار

باشد  MRLقرار بگیرد و درصورتی که تابلو  Recallپنل تابلو باید در حالت 

 .قرار دهید Inactiveبروی پنل را درحالت  Emergency Rescueکلید 
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پلهای باال فقط جهت راه اندازی اولیه می باشد و بعد از سیم کشی داخل چاه : هشدار

 Tron Vبرد  به  0-7شکل ا پل ها برداشته شود و سری ایمنی داخل چاه طبق حتم

درصورتی که .است OverLoadبرای سنسور   -INو +INترمینالهای ).سیم کشی شود

 (را بعد از راه اندازی اولیه نگه دارید 2و0نمیخواهید از این سنسور استفاده کنید پل های شماره 

 درصورتی که مدل تابلو . کنید ON را FTRوF0 برای روشن کردن تابلو فیوز   

MRL  باشد کلیدON/OFF  روی پنل تابلو را درحالتON قرار دهید. 

  سری ایمنی داخل چاه -0-7-0

بعد از اتوتیون و راه اندازی اولیه تابلو پل های سری ایمنی را برداشته و طبق شکل سیم کشی 

 .کنید

 

 2-2شکل 
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، سوئیچ WBSسوئیچ بافر کادر وزنه ، DFو حد پائین  UFباال  حد (NF)سوئیچ اهرمی  :الف 

 .419A ,419به ترمینال های   GV باال سوئیچ فلکه گاورنرو  CBSبافر کابین 

دریچه خروج اضطراری چاه ، SWGسوئیچ فلکه گاورنر پائین  ،SWPچاه  قارچی ته سوئیچ :ب 

EMH  419های نال به ترمی، دریچه بازدید و استپ قارچی کنار موتورA 420و. 

 می باشد 401و برگشت آن ترمینال  110شاخه درب های لوالئی ترمینال  رفت کنتاکت دو :پ 

 (.در درب های تمام اتوماتیک این دو ترمینال به هم پل می شوند)

 .می باشد 402و برگشت آن ترمینال  400A  ترمینال درب های طبقاترفت قفل : ت 

 . 403ترمینال به  DLSانداز اجباری پائین  دور (NF)سوئیچ اهرمی : ث 

 .410ترمینال به  ULS باالدور انداز اجباری  (NF)سوئیچ اهرمی :  ج

 .می باشد 110مشترك سوئیچ های دورانداز از ترمینال 

 

 موقعیت نصب سوئیچ های دورانداز اجباری در سرعت های مختلف* 

 را با توجه به جدول روبرو و (DLS)پائین  و (ULS)سوئیچ های اهرمی دور انداز اجباری باال 

ترین فاصله مشخص شده نسبت به سطح باالترین و پائینبر اساس سرعت آسانسور در  2-2شکل 

 .طبقه نصب نمائید

3 5/2  2 6/1 (متر بر ثانیه)سرعت  1   

6 5 4 2/3  5/2 (متر)فاصله    

 

 سری ایمنی کابین -0-7-3

برد  CON2در  LC2و  LC1مینال های کنتاکت دوشاخه درب داخل را به تر

DexDn جعبه رویزیون وصل نمائید 

 

درب می باشد، کنتاکت دو  3یا  0چنانچه کابین دارای  :توجه 

و فرعی  (SLV1) 1، فرعی  (MSTR)شاخه درب های اصلی 

0 (SLV2)  ترمینال هایرا با هم سری کرده و بهLC1   وLC2   وصل

 .نمائید
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 احضار پاسخار و احض سیم کشی شستی های-0-8

 شستی های طبقات  -0-8-1

 شستی های معمولی فول کلکتیو -0-8-1-1

یکی از پایه های المپ و شستی را به هم پل 

                          کرده و توسط سیمی به ترمینال مورد نظر

DL1 , DL2 , . . . , DLn در CON17..20 

 مپطرف دیگر ال. وصل نمائیدتابلو  EXUPبرد 

 GNDبه  را ولت و ترمینال دیگر شستی 24به  را

 . وصل کنید

 

 

 

 

 شستی داخل کابین -0-8-0

سیم کشی شستی های داخل همانند طبقات می باشد، 

یکی از پایه های المپ و شستی را به هم پل کرده و 

 , . . . , CL1 , CL2توسط سیمی به ترمینال مورد نظر 

CLn درCON7.. 11  DMainوصل یزیون رو جعبه

ولت و ترمینال دیگر  24طرف دیگر المپ را به . نمائید

 .وصل کنید GNDشستی را به 
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 نمراتور -0-4

 نمراتور سگمنتی معمولی -0-4-1

 

برد  CON16در صورتی که نمراتور سگمنتی معمولی بود، نمراتور را مانند شکل به 

ExUp وصل کنید. 

 

 

 

 

  سون سگمنت  gتا a ر کدام از ترمینال های هو  ولت 24مشترك سون سگمنت را به 

(SEVEN SEGMENT)  مشترك المپ های . وصل نمائیدهای هم نام در تابلو را به ترمینال

 DALو جهت پائین را به  UALولت بسته و المپ جهت باال را به  24را به  UAL , DALجهت 

 . وصل کنید

 .کنیدوصل ن GNDدر نمراتور هیچ سیمی به  :توجه  

 در نمراتورهایی که ترمینال های شاخص دوم به طور کامل وجود ندارد، جهت 

 :کترهای شاخص دوم به صورت زیر عمل کنیدرانشان دادن کا

 ترمینال کاراکتر

P f 2 
1 b 2 
2 d 2 
- g 2 
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 Canbusنمراتور  -0-4-0

دار از کابل شیلد است که با استفاده رشته سیم نیاز 4تنها به  Canbusبرای سیمکشی نمراتور 

25/14 همچنین برای شستی  .اتصاالت الزمه را انجام می دهیمCanbus  نیازی به سیم کشی

 .سگمنت و شستی احضار نمی باشد

 
 

را آماده کرده،  25/14کابل شیلددار  .گذاشته شود TronVروی برد  J1طبق شکل جامپر 

ده دقت شود این کالف سیم شیلد به رشته سیم را به هم پیچان 4قسمت شیلد بافته شده دور 

رشته سیم را به ترتیب به دو. ل کابل نباید اتصالی داشته باشدرشته سیم داخ 4هیچ یک از 

و + 24و دو رشته دیگر را به ترمینال های  TronVبرد  CON1 در CL1و  CH1 ترمینال های

GND  درCON5  بردTronV ام ترمینال ها ها به کد شود که کدام رنگتوجه . وصل نمایید

برده و  Canbusسر دیگر کابل را به سمت باالترین طبقه و اولین نمراتور سپس . بسته می شود

 هایطبق شکل صفحه بعد به ترتیب چهار سیم را به ترمینال های همنام بسته شده به کانکتور

اشتباه  توجه شود بستن. وصل نماییدکن باس نمراتور  در یکی از کانکتورهای برد  TronVبرد 

باعث آسیب رسیدن به برد  CH-CLبه هم و یا به جای ترمینال های  24+و  GNDتغذیه 

 وصل کنید تابلوکابل را به ارت  شیلد.ر می شودنمراتو
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به صورت گفته شده کن باس سپس برای نمراتور طبقه پایین تر، از کانکتور آزاد دیگر برد نمراتور 

سیم طبقه بعد ه برد نمراتور کن باس ذیه و ارتباط سریال را بتغ 25/14شیلددار توسط کابل 

 بهتر توقف می باشد، برای عملکرد 01اگر تعداد توقفات باالست برای مثال پروژه شما . کنید کشی

 هفتمنمراتورها، پنج طبقه اول از باال را درست طبق روش گفته شده سیم کشی کنید و از طبقه 

را به  CH-CLبه صورت زیر جدا کنید و تنها سیم های ارتباط سریال یه را ، تغذ(الاز با)به بعد

 .صورت سری تا آخرین نمراتور ببندید

برای این منظور از باال برای سیم شکی نمراتور طبقه ششم، از کانکتور خالی برد نمراتور طبقه 

در . باشیدرا سیم کشی کنید و با ترمینال های تغذیه کاری نداشته  CH-CLپنج، تنها دو سیم 

را به یکی از کانکتورهای برد نمراتور وصل کنید و یک  CH-CL( از باال)برد نمراتور طبقه شش

که )طبقه ششم  برد نمراتور 24+و  GNDآمپر را به ترمینال های  5یا  2ولت  24سوئیچینگ 

راتور سپس از کانکتور دیگر نم. وصل کنید (تنها سریال را از طبقه باال برایش سیم کشی کردید

به این . طبقه ششم برای طبقه پایین تر سریال و تغذیه را تا پایین ترین طبقه سیم کشی کنید

 . باال جلوگیری کرده اید های صورت از افت ولتاژ در توقف

این . جهت تعیین موقعیت طبقه ایست که نمراتور کن باس در آن قرار دارد SW1دیپ سوئیچ 

می باشند اما در صورت نیاز به تعویض نمراتورها بین طبقات، دیپ سوئییچ ها از قبل تنظیم شده 

برای دسترسی به جدول . حتما باید موقعیت مربوط به طبقه را با این دیپ سوئیچ ست کنید

  .مراجعه کنید جداول و پیوست ها: 1سوئیچ به بخش تنظیمات دیپ 

 J2جامپر توقف شما باید همچنین روی برد نمراتور کن باس در پایین ترین طبقه، یعنی اولین 

 .قرار داده شود
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  Door Closeو  Door Openشستی های -0-12

  DOشستی  -0-12-1

در درب های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک با پالتین بسته  

NC و پایه  24یکی از پایه های شستی به ترمینال . می باشد

 ه رویزیونجعب DMainبرد CON3 در  DOدیگر آن به ترمینال 

 .وصل می شود

 

 

 

 

 

  DCشستی  -0-12-0

 24  یکی از پایه های شستی به ترمینال. می باشد NOاتوماتیک با پالتین باز  تمام در درب های 

 .شود یوصل م ونیزیجعبه رو DMainبرد CON3 در  DCو پایه دیگر آن به ترمینال 
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 زنگ و المپ اضطراری-0-11

 ی زنگ المپ اضطراری و شست -0-11-1

و طرف دیگر را به  GNDیک طرف المپ را به ترمینال 

 وصل ونیزیجعبه رو DMainبرد  CON3 در EML ترمینال

در صورتیکه برق تابلو قطع شود این المپ از باطری . نمائید

 شستیطرف  کیهمچنین  .کرده و روشن می شود تغذیه

در  AL نالیرا به ترم گریو طرف د GND نالیزنگ را به ترم

CON3  بردDMain دییوصل نما جعبه رویزیون.                                                                                

 

 

 زنگ اضطراری -0-11-0

 در  AL-و  AL+یا ترمینال های زنگ را به ترمینال های  سیم ها

CON2  بردDMain جعبه رویزیون وصل نمایید . 

  (08-2شکل  طبق)

 

                                                                                            

 (LIFTER)کلید راننده -0-10

 DVو 24های  به ترمینال( که از نوع کلید آلفا می باشد)کلید راننده 

وقتی ورودی . وصل می گرددجعبه رویزیون  DMainبرد  CON3در 

DV روی  برود در تابلو فعال شLCD عالمت L و  هر می گرددظا

در  .تمامی احضارهای فعال شده در کابین و طبقات کنسل می شود

فقط به شستی های داخل کابین جواب می دهد و شستی این صورت 

به صورت  (Simplex)های احضار شده طبقات در حالت تکی 
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ده می تواند برای پاسخ به در این حالت رانن. چشمک زن در داخل کابین نمایش داده می شود

در صورتیکه می خواهید در    .شستی های طبقات، شستی مورد نظر را از داخل کابین فعال کند

حالت راننده آسانسور را حرکت دهید، ابتدا شستی طبقات مورد نظر را فشار دهید، سپس شستی 

DC کند آسانسور حرکت می ،با بسته شدن درب. را فشار داده تا درب بسته شود. 

 

 

 Full Loadمدار -0-13

جعبه  DMainبرد   CON4در FL ترمینال دو را به FLسوئیچ فول لود 

 .رویزیون وصل نمائید

ظاهر شده و به شستی  fعالمت  LCDروی  برزمانیکه این سوئیچ عمل کند، 

  .های بیرون پاسخ نمی دهد

رمینال تاید، لود استفاده نکردهدر صورتیکه از سوئیچ فول :توجه  

                                                .را به یکدیگر پل کنید FLهای 

                                                                01-0: شکل                                                                                         

 

 

 

  Over Load ارمد-0-10

جعبه  DMainبرد   CON4 در OL ترمینالدو را به  OLسوئیچ اورلود 

 .رویزیون وصل نمائید

 اید،لود استفاده نکردهدر صورتیکه از سوئیچ اور :توجه  

 .را به یکدیگر پل کنید OLترمینال های 

 00-0: شکل                                                                                                                                 
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 موتور سر درب -0-15

 

 00در تابلو های تک فاز برد سر درب هر سه مدل درب باید با ولتاژ : توجه 

. ولت استفاده می شود 00ینگ ولت تغذیه شود و به این منظور از یک سوئیچ

 . در جعبه رویزیون می باشد -HVو  +HV تغذیه سوئیچینگ از ترمینال های

  DCنیمه اتوماتیک  -0-15-1

مشترك و  های ترمینال ،در درب های نیمه اتوماتیک

فرمان بسته شدن درب را به ترتیب به ترمینال های 

COM1  وNC1  درCON4  بردDexDn جعبه رویزیون 

در  NDو  PDولت درب را به ترمینال های  221و ولتاژ 

 .          یون وصل نمائیدجعبه رویز

                                          

 

 

 03-0: شکل                                                                                                                 

 

 DCتمام اتوماتیک  -0-15-0

مشترك، فرمان باز  های ترمینال ،در درب های تمام اتوماتیک

را به ترتیب به ترمینال های  درب شدن و فرمان بسته شدن

COM1  ،NO1  وNC1 در CON4  بردDexDn  221و ولتاژ 

در جعبه رویزیون وصل  NDو  PDولت درب را به ترمینال های 

 .  نمائید
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  AC فرماتور -0-15-3

ترون  به بردهای جعبه رویزیون ی آنهاترمینال می باشند که سیم کش 02درب های فرماتور دارای 

V  به صورت زیر است:  

 PDبه  1ترمینال -0

 COM1به  NDترمینال -2

 7به ترمینال   2ترمینال  -0

  5به ترمینال   3ترمینال  -4

 NO1به   6ترمیینال  -5

 NC1به   8ترمینال  -1

  PH1به   9ترمینال  -2

 PH1به  10ترمینال  -8

  LC1به  11ترمینال  -1

                                                  LC2به12ترمینال -01

 

درب می باشند که در صورت وجود فتوسل  (KP)سنسور ضربه  10و  9ترمینال های  :توضیح 

 .وصل نمائید   PH1را با فتوسل سری کرده و به  10یا  9می بایست یکی از ترمینال های 

 

 

 مگنت درب باز کن-0-12

برد   CON5در -RC و +RCرا به ترمینال های  DCبازکن  بگنت درم

DexDn جعبه رویزیون وصل نمائید 

توجه شود که در سیستم های تکفاز از کمان درب مکانیکی 

 .استفاده می شود

 

                   



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

45 
 

 و سنسور ضربه درب فتوسل-0-17

 کابین تک درب -0-17-1

کدیگر سری کرده و به ترمینال های را با ی KPو سنسور ضربه  PHفتوسل 

PH1  در  CON4  بردDMain جعبه رویزیون وصل نمائید. 

 

 

 درب 3و یا  0کابین  -0-17-0

را با هم  (MSTR) فتوسل و سنسور ضربه درب اصلی 

. وصل نمائید PH1سری کرده و به ترمینال های 

را با  (SLV1) 0فتوسل و سنسور ضربه درب فرعی 

و فتوسل و  PH2ه ترمینال های هم سری کرده و ب

را با هم سری  (SLV2) 2سنسور ضربه درب فرعی 

برد  CON4در  PH3کرده و به ترمینال های 

DMain وصل نمائیدبه رویزیون عدر ج.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

46 
 

 روشنایی ثابت و اتوماتیک کابین-0-18

برد  CON3در  L3و  L2ثابت به ترمینال های  ییروشنا

DexDn بسته می شود یزیونجعبه رو    . 

برد   CON3 در L2و  L1ی اتوماتیک به ترمینال های یروشنا

DexDn بسته می شود ونیزیجعبه رو                               . 

L1  فاز است که توسط رله تعبیه شده بر روی برد قطع و وصل می

 .فاز ثابت می باشد L3نول و  L2. شود

 

 

 نفن کابین و کلید آ-0-14

در  FAN2و  FAN1سیم های فن کابین را به ترمینال های 

CON3  بردDexDn وصل کرده و کلید فن  جعبه رویزیونFK  را به

 ونیزیجعبه رو DexDnبرد  CON3در  FK2و  FK1ترمینال های 

  .متصل نمائید

 

 بلندگو -0-02

جعبه  DMainبرد  CON2در  SP-و  SP+سیم های بلندگو را به ترمینال های 

 ن وصل نمایید ویزیور

 ( 00-2طبق شکل )
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 MRLسیم کشی قفل و آزاد کننده گاورنر در تابلو -0-01

 

موتور و نصب شدن آن  اعم از تکفاز و سه فاز، به علت عدم دسترسی راحت به MRLدر تابلوهای 

معمولی، قفل کننده گاورنر و آزادکننده گاورنر در محلی غیر معمول نسبت به موتورخانه های 

 .الکتریکی می باشد

و اتصال  110+به ترمینال   GUL+اتصال ترمینال :  ولت گاورنر 112کننده  آزاد -1

 110-به ترمینال  GUL–ترمینال 

و اتصال  24+به ترمینال  GUL+ترمینال اتصال : ولت گاورنر  00آزاد کننده  -0

 GNDبه ترمینال  GUL–ترمینال 

و اتصال  110+به ترمینال  GL+اتصال ترمینال : ولت گاورنر  112قفل کننده  -3

  110-به ترمینال  GL–ترمینال 

و اتصال ترمینال  24+به ترمینال  GL+اتصال ترمینال : ولت گاورنر  00قفل کننده  -0

–GL  به ترمینالGND 
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  33بخشبخش

  آشنایی با برد تابلوآشنایی با برد تابلو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

51 
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 های تابلوبرد  آشنایی با ترمینال های-3-1

                           Tron Vبرد -3-1-1               
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 لجدول ترمینال های تراول کاب -3-1-0

 

 *T15  وT14  419 , 419با سیم کشی مربوطه در تابلو ، در مسیر ترمینال هایA  سری

 .در ارتباط می باشند Recallاشند و با کلید شده می ب

 شماره تراول شرح

 T1 ارتباط سریال

 T2 ارتباط سریال
GND T3 

 T4 405ولت رویزیون  24برگشتی 
 T5 406ولت پایین رویزیون  24برگشتی 

 T6 407ولت باال رویزیون  24برگشتی 
STM T11 

 T12 ولت 24

، سوئیچ دریچه (استپ قارچی)توقف اضطراری رویزیون: نی کابینسری ایم 400

 و کنتاکت درب کابین ی کابیناضطرار
T7 

400A سوئیچ (استپ قارچی)توقف اضطراری رویزیون: نی کابینسری ایم ،

 و کنتاکت درب کابین دریچه اضطراری کابین
T8 

RL :(ترمینال تابلو)221 ثابت فاز T9 

N :(ترمینال تابلو)نول T10 

 T13 فاز درب داخل کابین

 T14 (PSW)*میکروسوئیچ پاراشوت

 T15 (PSW)*روسوئیچ پاراشوتمیک

 V (-HV) T16 300-تکفاز، در تابلوهای 

 V (+HV) T17 300+در تابلوهای تکفاز، 

 T18 ترمینالی آزاد برای مصارف مورد نیاز. CON1Aدر  T18متصل به ترمینال 
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 ExUp Tronبرد -3-1-3

در صورتی که شستی .باشد این برد به تابلو اضافه می شود Parallelدرصورتی که شستی طبقات 

CanBus باشد نیازی به این برد در تابلو نیست. 

 

 
 

 

 

ستم احضار باشد، تابلو تنها با سی Parallel شستی طبقاتدر صورتی که : توجه

Collective Selective قابل راه اندازی است. 
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 Advanced Door Opening (ADO)برد  -3-1-0

 

 
 

 

 

این برد حذف شده است و در نتیجه استفاده از  ECO-TronVدر تابلوهای  :توجه

و باز کردن درب طبقه  (Level Set)سطح سازی از داخل کابین تنظیم همقابلیت های 

 .امکان پذیر نیست (Door Pre-Opening)سیدن کابین سر طبقه قبل از ر
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 در تابلوهای تکفاز Green Motion (GMU)برد  -3-1-5
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 گروهدر تابلو های  Group IIIبرد  -3-1-2

 

 

 

 . می باشد EMSجهت نصب برد مربوط به سیستم  J2سوکت : توجه 

به منظور اعمال تنظیمات )ی باشد م Groupبه برد  LCDجهت اتصال  CON7سوکت 

  (.مربوط به سینک کردن آسانسورهای گروهی

 

 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

57 
 

 جعبهبرد های  آشنایی با ترمینال های-3-0

و  Dmainجایگزین بردهای  Mini Serialباشد، برد  ECO-TronV درصورتی که تابلو 

DexDn شده است. 

                         DMain Tronبرد  -3-0-1

                                                       

 
 

 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

58 
 

                             Tron DexDnبرد  -3-0-0
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 Mini Serialبرد  -3-3-3

 .خواهد بود Mini Serialباشد، برد جعبه رویزیون  ECO-TronVدر صورتی که تابلو 

 

 

 

 

می باشد که سگمنت  در اصل دو سگمنتی)این برد تک درب، تک سگمنت : هتوج

اول جهت نمایش یکان و سگمنت دوم تنها جهت نمایش منفی و مقدار دهگان یک می 

با امکانات ذکر شده برای این  ECO-TronVدر نتیجه تابلو . توقف می باشد 12و ( باشد

 .برد قابل راه اندازی است
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3-3-LED ها و وضعیت آنها 

 خاموش روشن شرح نام برد
چشمک 

 زن

T
ro

n
 V

 

Fualt  ورودیFualt تابلو 
سیستم دارای 

 خطاست
 - در حالت کار

CL وصل قطع قطع ارتباط سریال بین کابین و تابلو 

CG وصل قطع قطع ارتباط برد گروپ و تابلو 

CSO  عملکردCPU-Slave غیر فعال  غیر فعال 
در حالت 

 کار

CMO  عملکردCPU-Master غیر فعال غیر فعال 
در حالت 

 رکا

COB  ارتباطCan open  وصل قطع قطع بردو درایو 

MOD  ارتباطMod bus وصل قطع قطع و درایو برد 

A
D

O
 

Level Set  به منظورLevel Set  وRelevel غیرفعال   فعال  -

Safty 

Zone 

عملکرد صحیح  تصدیق

Advanced ( منطقه امن باز شدن

 (درب

کابین در منطقه 

ADO قرار ندارد 

منطقه  کابین در

ADO قرار دارد 
 -

Level 

Zone 
  Flag Stopکابین در منطقه 

درون محدوده 

Flag Stop 

خارج از محدوده 

Flag Stop 
 -

Cpu Safe  کابین در منطقهFlag Zone  
درون محدوده 

Flag Zone 

خارج از محدوده 

Flag Zone 
 -

  
 T

ro
n

 D
m

a
in

 

CAN(Ok)  ارتباطCAN فعال غیر فعال غیر فعال 

24V  سوخته سالم ولت 24ولتاژ تغذیه فیوز - 

DO  شستیDo   نرمال Door Open - 

DC  شستیDc Door Close نرمال - 

CN نرمال کنسل  شستی کنسل - 

DV نرمال حالت راننده  کلید راننده - 

PH1  فتوسل درب اصلی(MSTR)  فتوسل نرمال - 

PH2 0فتوسل درب فرعی (SLV1)  لفتوس نرمال - 

PH3 2فتوسل درب فرعی (SLV2)  فتوسل نرمال - 

CLS سوئیچ حد بسته شدن درب  
درب تا انتها بسته 

 نشده است

درب تا انتها بسته 

 شده است
- 

OLS سوئیچ حد باز شدن درب  
درب تا انتها باز 

 نشده است

درب تا انتها باز 

 شده است
- 

OL نرمال  اوور لود Over Load - 
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 خاموش روشن رحش نام برد
چشمک 

 زن

T
ro

n
 D

e
x

D
n

 

RC  غیر فعال فعال مگنت درب بازکنرله - 

DO1 غیر فعال فعال رله فرمان باز شدن درب اصلی - 

DO2 غیر فعال فعال 0رله فرمان باز شدن درب فرعی - 

DO3 غیر فعال فعال 2رله فرمان باز شدن درب فرعی - 

DC ر فعالغی فعال رله فرمان بسته شدن درب - 

Light غیر فعال فعال رله روشنایی اتوماتیک - 

L4  سوخته سالم ولت درب 221فیوز ولتاژ - 

L3 سوخته سالم فیوز روشنایی ثابت - 

M
in

i 
s

e
ri

a
l

 

Cpu_Ok  وضعیتCPU حالت نرمال غیر فعال غیر فعال 

RC غیر فعال فعال رله مگنت درب باز کن  -

Light غیر فعال فعال تیکرله روشنایی اتوما  -

Door درب بسته درب باز رله درب  -

OL  نرمال اوور لود Over Load  -

Do  شستیDo   نرمال Door Open  -

Dc  شستیDc Door Close نرمال  -

C1 عدم احضار احضار احضار توقف اول  -

C2 عدم احضار احضار احضار توقف دوم  -

C3 م احضارعد احضار احضار توقف سوم  -

C4 عدم احضار احضار احضار توقف چهارم  -

C5 عدم احضار احضار احضار توقف پنجم  -

C6 عدم احضار احضار احضار توقف ششم  -

C7 عدم احضار احضار احضار توقف هفتم  -

C8 عدم احضار احضار احضار توقف هشتم  -

C9 عدم احضار احضار احضار توقف نهم  -

C10 عدم احضار احضار وقف دهماحضار ت  -

C11 عدم احضار احضار احضار توقف یازدهم  -

C12 عدم احضار احضار احضار توقف دوازدهم  -

C13 عدم احضار احضار احضار توقف سیزدهم - 

C14 عدم احضار احضار احضار توقف چهاردهم - 

C15 عدم احضار احضار احضار توقف پانزدهم - 

C16  عدم احضار احضار شانزدهماحضار توقف - 
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 شستی ها و عملکرد آنها-3-0

عملیات های مختلف و کار کردن با برد  شستی برای 1از 

استفاده شده است که می توانند در منوهای مختلف، 

عملکرد متفاوتی داشته باشند ولی به طور کلی عملکرد 

 : آنها به صورت زیر می باشد 

 

 (ENTER)شستی ورود 

 :با فشردن این کلید می توانید عملیات زیر را انجام دهید 

 ذخیره مقدار منوها( 0  تغییر مقدار منوها( 2        ورود به منوها       ( 0

 

 (ESCAPE)شستی برگشت 

 انصراف از تغییر دادن مقدار منو( 2  برگشت از منوها( 0

 

     (LEFT – RIGHT)شستی راست و شستی چپ

 خاموش روشن شرح نام برد
چشمک 

 زن

G
re

e
n

 M
o

ti
o

n
 

Pi1 رزرو شده  - - -

Pi2 غیر فعال فعال  طی حرکت کابین باید فعال باشد  -

Pi3 شناسایی ورودی برق شهر 
برق ورودی شبکه 

 وصل است

برق ورودی شبکه 

 قطع است
 -

Po1  غیر فعال فعال فست شارژ  -

Po2  کنتاکتور شارژ(CH) 
شارژر به باتری 

 وصل است

شارژر به باتری 

 وصل نیست
 -

Po3 
کنتاکتور وصل باتری        

(Power is Ok) *** 

باتری به مدار وصل 

 است

باتری از مدار خارج 

 است
 -

Po4 قطع است وصل است اتصال برق شهر به سیستم  -
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برای تغییر مقدار یک پارامتر عددی و حرکت به راست و یا چپ بر روی ارقام جهت تغییر هر یک 

 .از این شستی ها استفاده می شود از آنها

 

 (UP)شستی باال 

 افزایش مقدار پارامترها ( 2  تغییر منوها در جهت افزایش( 0

 

           (DOWN)شستی پایین

 کاهش مقدار پارامترها( 2  تغییر منوها در جهت کاهش( 0

 

 

 منو هاآشنایی با -3-5

t1:Monitor Menu 

و  خیها، ساعت ، تار یها، خروج یها، ورود یشست تم،سیس تیاطالعات مربوط به وضع یتمام

 :آن عبارتند از  یمنوها ریز. منو قرار دارند نیورژن نرم افزار و سخت افزار برد در ا

0 )Monitor  :ستمیس تیاطالعات مربوط به وضع یتمام 

2 )Car Calls  :داخل و طبقات یها یشست تیوضع 

0 )Inputs  :ستمیس یها یورود تیوضع 

4) Outputs  :ستمیس یها یخروج تیوضع 

5)Functions    :نمایش وضعیت داخلی سیستم 

1 )Date & Time  :ستمیورژن سخت افزار و نرم افزار س خ،یساعت، تار 

 

t2:Fault History 

 .باشد یقابل مشاهده م ستمیآخر س یخطا 01منو تعداد نیا در
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 t3:Program Parameter 

 : زیر منوهای آن عبارتند از . منو قرار داردکلیه تنظیمات برد در این 

0 )Main Setup  :تنظیمات پایه و اصلی در این منو قرار دارند. 

2 )Floors Setting  : با انتخاب هر طبقه کلیه پارامترهای مربوط به همان طبقه تنظیم می

 .شود

0 )Time Setting  :یم نمائیددر این منو زمان عملکرد های مختلف را می توانید تنظ. 

4 )Learn Setup  :تنظیمات و گزینه شروع به شناسایی و متراژ چاه در این منو قرار دارند. 

5 )Fixed Inputs  :در این منو می توانید نوع عملکرد ورودی های ثابت را تعریف نمائید. 

1 )Programmable Inputs  :زی در این منو می توانید هر یک از ورودی های قابل برنامه ری

 .و نحوه عملکرد آنها را تعریف نمائید

2 )Programmable Outputs  :       در این منو می توانید هر یک از خروجی های قابل

 .برنامه ریزی را تعریف نمائید

8 )Fault Setting  :در این منو می توانید برخی از خطاها را فعال یا غیر فعال کنید 

t4:Inverter Setup 

0) Drive Setup : در این منو تنظیمات درایو در برد تنظیم نمائید. 

2) Motor Data : در این منو مشخصات موتور را تنظیم نمائید. 

0) Lift Parameter : در این منو مشخصات آسانسور از جمله سرعت ها را تنظیم نمایید. 

 

t5:Quick Setup 

ورت خالصه و کاربردی گنجانده شده در این منو تنظیمات اصلی برای راه اندازی تابلوفرمان به ص

در صورتی که تنظیمات این منو را انجام دهید قادر به تیون خواهید بود و نیازی به تنظیمات .است

 .منوی قبل نیست

 

t6:Shaft Info 

 .تنظیمات و گزینه شروع به شناسایی و متراژ چاه در این منو قرار دارند
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 آشنایی با نمایشگر-3-2

3-2-1- Monitor 

 
 شماره و نام منو -0

 :وضعیت کلی سیستم که عبارتند از  -2

 شرح نام عالمت ردیف

0 M Manual تابلو در حالت رویزیون می باشد 

2 A Automatic تابلو در حالت نرمال می باشد 

0 C Correction تابلو در وضعیت شناسایی می باشد 

4 L Learning تابلو در وضعیت متراژ چاه می باشد 

0- Floor Position  :موقعیت طبقه ای که با توجه به وضعیت حرکتی می تواند توقف کند. 

4- Start Counter  :شمارنده تعداد استارت 

 :عملکرد های سیستم که عبارتند از  -5

 شرح نام عالمت ردیف

0 ST Standby تابلو در حالت آماده به کار قرار دارد 

2 UP Up حرکت در جهت باال 

0 Dn Down حرکت در جهت پایین 

4 DC Door Close بسته شدن درب 

5 DO Door Open باز شدن درب 

1 RU Relevel Up همسطح سازی در جهت باال 

2 RD Relevel Down همسطح سازی در جهت پایین 
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8 DR Direction شناسایی جهت حرکت 

1 BL Blink مد استراحت 

01 PS Passenger زمان خروج مسافر 

 ها CPUقطع بودن ارتباط   * * 00

02 ??  CPU  ارتباط هستندبرقراری ها در حال 

 .شاخص طبقه ای که کابین در آن می باشد -1

2- Car Position  :موقعیت کابین آسانسور 

 :عالئم هشداری   - 8

 شرح نام عالمت ردیف

0 L Lifter کلید راننده فعال شده است 

2 f Full Load  فول لود فعال شده استمیکرو سوئیچ 

 .زمانیکه ارتباط یک و یا چند دستگاه جانبی قطع باشد ظاهر می شود -1

چنانچه تکی تعریف شود . نشان دهنده تعریف آسانسور به صورت تکی و یا گروهی می باشد -01

 .نشان داده می شود A,B,C,…,Hگر گروهی تعریف شود یکی از عالئم و ا "S" عالمت

 .آسانسور را برحسب متر بر ثانیه نشان می دهد سرعت حرکت -00

3-2-0- Car Calls 

 سگمنت دوم شاخص طبقه -2   شماره و نام منو -0

 نشان دهنده شاخص طبقات -4  سگمنت اول شاخص طبقه -0

 فضای خالی نشان می دهد این طبقه احضار ندارد -1  نشان دهنده موقعیت کابین -5
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 حضار طبقه جهت باالا -8  احضار از داخل کابین -2

 احضار هم از داخل کابین و هم طبقه جهت باال -01  احضار طبقه جهت پایین -1

 احضار از داخل، طبقه جهت باال و جهت پایین -02 احضار از داخل و طبقه جهت پایین -00

دراین منو شاخص هر طبقه و نوع احضاری که در آن طبقه فعال شده است و همچنین موقعیت 

می باشد که در  صفحه 0این منو شامل  .ه در کدام طبقه می باشد قابل مشاهده استکابین ک

و صفحه سوم  02الی  02، صفحه دوم طبقات 01الی  0صفحه اول اطالعات مربوط به طبقات 

توانید بین  با فشردن شستی های راست و یا چپ بر روی برد می. وجود دارند 48الی  00طبقات 

 .این صفحات حرکت کنید

 خواهید فعال کنید، بدین صورت که همچنین در این منو می توانید احضار هر طبقه ای را که می 

شاخص طبقه به صورت چشمک زن می شود، حال با فشردن   (ENT)با فشردن شستی ورود 

بر روی شاخص طبقات حرکت کرده تا به  (LEFT)و یا چپ  (RIGHT)شستی های راست 

زن می باشد، با فشردن شستی  یکه شاخص طبقه مورد نظر چشمکزمان. طبقه مورد نظر برسید

احضار "و شستی پایین  "احضار طبقه جهت باال"شستی باال  ،" احضار داخل" (ENT) ورود

 .فعال می شود "طبقه جهت پایین

 

3-2-3- Inputs 

 
 فعال بودن ورودی-0  غیر فعال بودن ورودی -2  ورودی نام -0
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 :این ورودی ها عبارتند از . ورودی قابل مشاهده است 01نو وضعیت در هر صفحه از این م

 نام ورودی شماره نام ورودی شماره نام ورودی شماره

1 419 13 PTC 05 PH1 

0 419A 10 FB 02 PH2 

3 420 15 BS 07 PH3 

0 401 12 Fire 08 CLS 

5 400A 17 Fault 04 OLS 

2 402 18 Pil 32 DV 

7 403 14 Lset 31 FL 

8 410 02 Pi6 30 OL 

4 405 01 Pi7 33 DO 

12 406 00 Pi8 30 DC 

11 407 03 Pi9 35 DP 

10 STM 00 Pi10 32 RP 

3-2-0- Outputs 

 

 خروجی  بودن فعال -0 فعال بودن خروجی غیر -2  خروجی نام -0
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 :د از این خروجی ها عبارتن. خروجی قابل مشاهده است 08در هر صفحه از این منو وضعیت 

 خروجینام  شماره خروجینام  شماره خروجینام  شماره

1 DC1 7 L1 13 Po6 

0 DC2 8 Po1 10 Po7 

3 DO1 4 Po2 15 Po8 

0 DO2 12 Po3 12 Po9 

5 DO3 11 Po4 17 Po10 

2 RC 10 Po5 18 Po11 

 

3-2-5- Functions  

 نمایش وضعیت داخلی سیستم

 
 فعال بودن خروجی  -0        روجیغیر فعال بودن خ -2  نام خروجی -0
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3-2-2- Data & Clock 

 .در این منو تاریخ، ساعت، ورژن نرم افزار و سخت افزار سیستم قابل مشاهده می باشد

 روز هفته-2    ساعت   -0

 مشخصه نرم افزار -4    تاریخ    -0

 Main روی برد Masterورژن میکرو  -TronV              1 مشخصه سخت افزار  -5

                Mainروی برد  Slaveورژن میکرو  -2

در صورتی که اتصال برد جعبه رویزیون با برد ) روی برد جعبه رویزیون  Dmainورژن میکرو  -8

 (.نمایش داده می شود 00اصلی قطع باشد این مقدار 

 

 تنظیم تاریخ و ساعت 

بدین ترتیب که با فشردن شستی . مائیددر این منو می توانید ساعت و تاریخ سیستم را تنظیم ن

سیستم از شما رمز عبور می خواهد، با وارد کردن رمز عبور صحیح می توانید  (ENTER)ورود 

   با هر بار فشار شستی ورود بر روی پارامترها حرکت : )پارامترها را تنظیم نمائید ،به ترتیب زیر

 (می کنید

 

 : تنظیمات ساعت  (الف

 تساع -2  دقیقه -0

 : تنظیمات تاریخ  (ب

 نام روز در هفته -4  روز -0  ماه -2  سال -0
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 نحوه حرکت در منوها و تغییر مقدار یک منو-3-7

بروید و مقدار آن را تغییر  Car Call Modeبه  Monitorفرض کنید می خواهید از منوی 

 :مراحل آن به صورت زیر می باشد . دهید

 .قرار دارید  Monitorدر منوی  -0

 
 

  .بروید  Monitor Menuبا یک بار فشار شستی برگشت به منوی  -2

 
 .بروید Control Panelبا فشار شستی باال و یا پایین به منوی  -0

 
 .بروید Main Setupبا یک بار فشار شستی ورود به زیر منوی  -4
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  .بروید Car Call Modeبا فشار شستی باال به منوی  -5

 
 

 

ی ورود، مقدار منو چشمک زن می شود، حال می توانید با شستی های باال و یا با فشار شست -1

مورد نظر برسید، سپس شستی ورود را فشار  گزینهپایین مقدار را افزایش و یا کاهش دهید تا به 

 .مورد نظر ذخیره شود یا گزینه دهید تا مقدار
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 Green Motion(GMU)آشنایی با منوهای برد -3-8

 Menu 

                                                                       Display .1صفحه نمایش مقدار ولتاژ، جریان و توان. 1

                              

                                                             Time And Date Setting .2تنظیمات زمان و تاریخ. 2

                             

                                                                        Program Prameter .3پارامترهای برنامه . 3

                            

                                                                             P1 Main Setting.1-3تنظیمات اصلی .1-3

                           

 کد پارامترها توضیحات بازه انتخابی پیش فرض واحد

- 2 
1: Automatic 

2: Manual 
 Energy Saving P1.1 نحوه ذخیره انرژی

- None 
ON:None, 1~23 

OFF:None, 1~24 

تنظیم ساعات ذخیره انرژی 

 به صورت دستی
Energy Saving 

 

P1.2 

100 

ms 

50 0~250 

تاخیر در خاموش کردن 

آسانسور در صورت کمبود 

 انرژی در باتری
Lift Off Delay P1.3 

 Battery Number P1.4 تعداد باتری 24~20 22 -

- 2 
1: Lead Crystal 

2: Lead Acid 
 Battery Type P1.5 نوع باتری

Ampere 10 3~60 ظرفیت باتری Battery Capacity P1.6 

Ohm 30 0~100  مقاومتR1 R1 Resistort P1.7 

Ohm 30 0~100  مقاومتR2 R2 Resistor P1.8 

- 1 
1: Done 

2: Do 
 Factory Default P1.9 تنظیمات کارخانه

را فشرده تا  Enterرا انتخاب کرده سپس کلید ( Do) 0 گزینهبرای برگرداندن به حالت تنظیمات کارخانه ابتدا * 

 .نه ای صورت گیردتنظیمات کارخا
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  44بخشبخش

  تنظیمات برد تابلوتنظیمات برد تابلو
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0-1-2P1 >> P1    Program PRMTR3:t 

0-1-1- P1 : Main Setup   P1.01 >> P1.25 

 

 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 48 – 2 16 تعریف تعداد طبقات
Number of 

floors 
P1. 1 

 :نوع سیستم کنترل 

 راه اندازی به صورت تکی  -0

تعریف نام آسانسور در آسانسورهای گروهی، با  – 1الی  2

Enter  هر یک از گزینه ها، می بایستBottom Floor 

 .نیز وارد گردد

Simplex 

1- Simplex 
2- Group (A) 

3- Group (B) 

4- Group (C) 

5- Group (D) 

6- Group (E) 

7- Group (F) 

8- Group (G) 

9- Group (H) 

System Type P1. 2 

 :نوع پاسخ دهی به احضار طبقات 

پاسخ دهی به  با انتخاب این گزینه می توانید نوع -0

برای هر  P2.2را در منوی   (Full,Up,Down) احضار

 .طبقه تعریف نمائید

 .این گزینه برای سیستم های کلکتیو سلکتیو می باشد -2

1- Door 

close 

1- Door close 

2- Door open 

Total door 

park 
P1. 3 

 

 :میکروسوئیچ حد باز شدن درب 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

DO Limit 

Switch 
P1.4 

 :میکروسوئیچ حد بسته شدن درب  بازگشت -2

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

DC Limit 

Switch 
P1. 5 

 :وضعیت رفتن به طبقه پارك بعد از مد استراحت 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2

Enable 
1- Enable 
2- Disable 

Parking 

Status 
P1.6 

 Park Floor P1.7 48 – 1 1 تعیین طبقه پارك

 تعیین طبقه پارك اضطراری

 (فعال شدن سنسور آتش نشان ) 
1 1 – 48 

Fire Park 

Floor 
P1.8
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 :تعریف سیستم شستی داخل کابین 

 حالت عادی شستی -0

پاك کردن شستی اشتباه با فشار  -2

 مجدد همان شستی

نمایش احضارهای طبقات در داخل  -0

 کابین بصورت چشمک زن

Normal 

1- Normal 

2- Call Erase 

3- Hall Show 

Car Call Mode P1.9 

 : طبقاتتعریف سیستم شستی 

 (سون سگمنت)نمراتورهای معمولی  -0

 CANBusنمراتورهای  -2

Can 

Open 

1-Can Open 

2- Destination 
Hall Call Mode P1.10 

محدود کردن تعداد شستی های داخل 

 کابین نسبت به ظرفیت کابین
16 1 – 48   Person Car Capacity P1.11 

ها احضار تست آسانسور بدون فعال کردن

 :بصورت خودکار 

 .غیر فعال باشد -0

 شروع تست با درب فعال -2

 شروع تست با درب غیر فعال -0

Inactive 

1- Inactive 

2- ACT with 

door 

(Door Active) 

3- ACT door 

less 

(Door Inactive) 

Elevator Test P1.12 

 :راتورهای طبقات حالت چشمک زن نم

 چشمک زن -0

 دائم روشن -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

Segment 

Blinking 
P1.13 

 :تعریف حالت ذخیره انرژی 

 اتوماتیک -0

تعریف دستی زمان ها در منوی  -2

P3.16  

Manual 
1- Automatic 

2- Manual 

Energy 

Saving 
P1.14 

 :نوع شستی کابین در کابین دو درب 

 ک پنل شستیت -0

برای هر درب پنل )دو پنل شستی  -2

 (شستی مجزا

Single 

call 

1- Single call 

2- Double call 
Double Door P1.15 

فرمان جهت حرکت به درایو در حالت 

 :نجات اضطراری

 جهت پایین -0

 جهت باال -2

Up Move 
1- Down Move 

2- Up Move 
EVA Direct P1.16 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

79 
 

 در وضعیت کدگذاری تابلوفرمان، کدی که از پشتیبانی شرکت دریافت کرده اید رابرای تغییر -0

درصورتی که تمایل به تغییر کد .را بزنید Enterوارد کرده و  P1.22:Service Callدر پارامتر 

سپس تعداد .را بزنید Escapeدر غیراینصورت کلید .را بزنیدEnterدارید کد دلخواه را زده و 

روزهای فعال بودن تابلوفرمان را وارد کنید و اگر تمایل دارید تابلوفرمان کدگذاری نشده باشد 

 .را وارد کنید  0عدد

تعداد روزهای تنظیم شده در این پارامتر، کدگذاری فعال  نقابل ذکر است بعد از سپری شد

 توضیحات
 مقادیر

 دک نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

  Disable 
1-Enable 

2-Disable 
Car Low SPD 

Blink 
P1.17 

 :کابین در پخش موزیک

 فعال-0

 غیرفعال-2

Enable 
1- Enable 

2- Disable 

Audio Card 

Music 
P1.18 

 :کابین در عالم طبقاتاپخش 

 فعال-0

 غیرفعال-2

Enable 
1- Enable 

2- Disable 

Audio 

Announce 
P1.19 

عملکرد شستی کابین در حالت کنترل 

 :(Destination)مقصد

 فعال-0

 غیرفعال-2

Disable 
1-Enable 

2-Disable 
DSC Car Call P1.20 

فعال شدن شستی کابین در حالت 

 :(Destination)کنترل مقصد

 حالت دائم فعال-0

 فعالphotocell و loadcellبا -2

 فعال photocellبا-0

Active 

anyway 

1- Active 

anyway 

2-ACT loadcell 

3- ACT 

photocell 

DSC Desire 

Call 
P1.21 

تعداد روزهایی که به عنوان قفل 

 Service call P1.22 0 1. تابلوفرمان تعریف شده است

شماره تماس سرویسکار و پشتیبان 

 جهت نمایش در موارد مورد نیاز
02122976101 

Serviceman 

Phone 
P1.23 

 Clear Counter P1.24 

0 تنظیمات کارخانه  
Factory Default P1.25 
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با تاخیر  را نشان نمی دهد و احضار کابین و طبقاتنمراتور کابین و طبقات  فرمانتابلومیشود و

 .پاسخ میدهد

درصورتی که مایل هستید تمامی تنظیمات برد و درایو به تنظیمات کارخانه برگردد،کد  -2

باشد، نوع  اگر درایو تابلو ،جفران .رد کرده و نوع درایو تابلو را انتخاب کنیدرا در این پارامتر وا 3333

 .رابزنید Enterدرایو جفران را انتخاب کرده وکلید 

دیفالت شود، ( تنظیماتی که مربوط به درایو نیست)ولی درصورتی که مایلید فقط تنظیمات برد 

 رابزنید Enterوکلید را در این پارامتر وارد کرده  1111کد 

0-1-0-P2 : Floor Setting   P2.1 >> P2.11 

 توضیحات
 مقادیر

 کد امن
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 :انتخاب طبقه مورد نظر 

پارامترهای می توانید  با انتخاب هر طبقه

منوی  درمربوط به همان طبقه را 

P2.2 الی P2.11  تنظیم نمائید. 

1 1 – 48 Select Floor P2.1 

 :نوع پاسخ دهی به احضار طبقات 

 از باال به پایین -0

 از پایین به باال -2

 طبقه به طبقه -0

Full 

1- Down 

2- Up 

3- Full 

Collect Type P2.2 

 تعریف خروجی نمراتور 

SEG1  :یکان نمراتور 

SEG2  :دهگان نمراتور 
 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 

,9,-,G,F,A,P,E,L 

,H,d,h,r,b 

Numerator 

Code 
P2.3 

 :تعریف نوع درب 

 درب تمام اتوماتیک -0

 درب نیمه اتوماتیک -2
Auto 

1- Automatic 

2- Semi Auto 
Door Type P2.4 

 :وضعیت درب در حالت پارك 

 درب باز -0

 درب بسته -2

Close 

Door 

1- Open Door 

2- Close Door 

Door Park 

Mode 
P2.5 

 :وضعیت فعال بودن درب ها 

 درب اصلی -0

 0درب فرعی  -2

 2درب فرعی  -0

 0درب اصلی و فرعی  -4

 2درب اصلی و فرعی  -5

 2و فرعی  0درب فرعی  -1

 2و فرعی  0درب اصلی، فرعی  -2

MSTR 

1- MSTR 

2- SLV1 

3- SLV2 

4- MSTR+SLV1 

5- MSTR+SLV2 

6- SLV1+SLV2 

7- M+SL1+SL2 

Door Action P2.6 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

81 
 

 :فعال یا غیر فعال بودن شستی طبقه 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Hall Call P2.7 

  :فعال یا غیر فعال بودن شستی داخل 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Car Call P2.8 

 :فعال یا غیر فعال بودن سنسور حرکتی 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2
Disable 

1- Enable 

2- Disable 

Motion 

Detector 
P2.9 

طبقه نسبت به سوئیچ استپ موقعیت 

 اجباری پایین
 0 – 32767 Level Position P2.10 

کد خروجی نمراتور برای نمراتورهای 

 کدی مانند باینری و گری
000000 000000- 111111 Code Segment P2.11 
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0-1-3-P3 : Time Setting   P3.01 >> P3.25 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

زمان روشن بودن المپ داخل کابین 

 پس از توقف
10 5 – 200 s Car Light Time P3.1 

زمان رفتن به مد استراحت پس از 

 خاموش شدن المپ داخل کابین
10 5 – 250 s Park Time P3.2 

 s 100 – 1 5 مقدار زمان فرمان باز شدن درب
Door Open 

Time 
P3.3 

 s 100 – 1 15 ان بسته شدن دربمقدار زمان فرم
Door Close 

Time 
P3.4 

مدت زمان حرکت آسانسور از اولین تا 

 آخرین توقف
200 1 – 1000 ms Traveling Time P3.5 

 0 تاخیر در بررسی کامل بودن مدار قفل
0 – 3000 ms 

0 – 30 * 100 

Lock 

Debouncer 
P3.6 

تاخیر در بررسی کامل بودن مدار دو 

 اکتشاخه کنت
0 

0 – 3000 s 

0 – 30  100 

Cont 

Debouncer 
P3.7 

بین باز شدن تا بسته  مدت زمان ما

 شدن درب
0 

0 – 50 s 

Step 1 s 

Passenger 

Time 
P3.8 

حداقل زمان دسترسی مسافر به کابین 

 در سیستم کنترل مقصد
0 0 – 50 s 

Car Access 

Time 
P3.9 

 :زمان خروجی مدار نیم موج ترمز 

شروع حرکت مدت زمان تعریف  از زمان

شده طی شده و سپس خروجی مدار 

 .نیم موج فعال می شود

3 0 – 10 s 

Mecanical 

Brake Voltage 

Divider 

P3.10 

تاخیر در زمان برداشتن فرمان حرکت 

 پس از رسیدن به لول در جهت باال
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 
Up Stop Delay P3.11 

ن فرمان حرکت تاخیر در زمان برداشت

 پس از رسیدن به لول در جهت پایین
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 

Down  Stop 

Delay 
P3.12 

 s 50 – 0 10 تاخیر در شروع مد نجات اضطراری
Evacuation 

Start 
P3.13 

تاخیر در فرمان حرکت در سیستم 

 نجات اضطراری
10 0 – 30 s 

Evacuation 

Run 
P3.14 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

زمان فعال یا غیر فعال شدن خروجی 

 : POT1قابل برنامه ریزی 

ساعت   On Timeمی توانید با گزینه

ساعت  Off Timeفعال شدن و گزینه 

را  POT1غیر فعال شدن خروجی 

 .تنظیم نمائید

None None,1 , . . , 23 
POT1 On/Off 

Time 
P3.15 

سیستم عال شدن زمان فعال یا غیر ف

 :ذخیره انرژی 

ساعت   On Timeمی توانید با گزینه

ساعت  Off Timeفعال شدن و گزینه 

 سیستم ذخیره انرژی راغیر فعال شدن 

 .تنظیم نمائید

None None,1 , . . , 23 Energy Saving P3.16 

تاخیر در اعالم طبقات پس از دور 

 انداختن
1 0 – 10 s 

Announce 

Delay 
P3.17 

نسبت به اخیر در مگنت کمان درب ت

 فرمان درب
1 0 – 10 s 

Lock MGNT 

Delay 
P3.18 

 s 10 – 0 3 تاخیر در بررسی انکودر پس از حرکت

Encoder 

Check Start 

Delay 

P3.19 

 s 10 – 0 1 فاصله زمانی بررسی انکودر

Encoder 

Check Period 

Time 

P3.20 

تاخیر در شروع به کار پس از روشن 

 شدن
10 0 – 60 s 

Lift Initial After 

This Time 
P3.21 

 :حالت مصرف حداقل انرژی 

 غیر فعال=  0

تاخیر تا شروع =  (دقیقه) 240 – 1

  حالت مصرف حداقل انرژی

0 
 

 0 – 240 Min 

Lift Deep 

Sleep After 

This Time 

P3.22 

روی  P5.10در صورت تنظیم گزینه 

م به ، جهت شناسایی با لبه پرچ2گزینه 

 .این پارامتر مقدار می دهیم

10 
0 – 50 

100 ms 

Correction 

STD 
P3.23 

زمان قطعی ارتباط سریال بین برد و 

 درایو
10 

0 – 50 

100 ms 

Serial Time 

Out 
P3.24 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

Lift On/Off Time   P3.14.1>>P3.14.7 

 P3.25 سانسور به صورت خودکارآخاموش شدن  تنظیم زمان روشن یا

 :یکشنبه 

ساعت   On Timeمی توانید با گزینه

 Off Timeروشن شدن و گزینه 

ساعت خاموش شدن آسانسور را در روز 

 .یکشنبه تنظیم نمائید

None None,1 , . . , 23 Sunday P3. 25.1 

 None None,1 , . . , 23 Monday P3. 25.2 دوشنبه

 None None,1 , . . , 23 Tuesday P3. 25.3 سه شنبه

 None None,1 , . . , 23 Wendnesday P3. 25.4 چهارشنبه

 None None,1 , . . , 23 Thursday P3. 25.5 پنجشنبه

 None None,1 , . . , 23 Friday P3. 25.6 جمعه

 None None,1 , . . , 23 Saturday P3. 25.7 شنبه
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0-1-0-P4 : Fixed Input   P4.1 >> P4.11 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
PH1 Input P4.1 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
PH2 Input P4.2 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
PH3 Input P4.3 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
Do Input P4.4 

 Not Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
Dc Input P4.5 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert  
OL Input P4.6 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
FL Input P4.7 

 Not Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
LF Input P4.8 

 Not Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
CNCL Input P4.9 

 Invert          
1- Not Invert 

2- Invert 
OLS Input P4.10 

 Invert          
1- Not Invert 

2- Invert 
CLS Input P4.11 
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 Tron V تنظیمات ورودی و خروجی های قابل برنامه ریزی برای تابلو-0-1-5

3PH 

P5 : Programmable Inputs P5.1 >> P5.5 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 عنوان پارامتر گزینه انتخابی

 Not Used  ProgIn 1 P5.1  فعال بودن 

 Invert 5: Mechanic Brake ProgIn 2 P5.2 سوییچ ترمز موتور

 Invert 4: Fire Detector ProgIn 3 P5.3 ر آتش نشانسنسو

 Not Invert 3: External Fault ProgIn 4 P5.4 خطای خارجی

 Invert 6: Contactor FB ProgIn 5 P5.5 مدار فیدبک کنتاکتورها

 .نمائیدرا تعریف  Not Usedیا  Usedتوانید نوع عملکرد با انتخاب هر ورودی می :توضیح

 Tron Vمات ورودی و خروجی های قابل برنامه ریزی برای تابلو تنظی-0-1-2

1PH 

P5 : Programmable Inputs P5.1 >> P5.5 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 عنوان پارامتر گزینه انتخابی

 G.M.U Normally Close 14: G.M.U Low PW ProgIn 1 P5.1توان پایین 

 Invert 5: Mechanic Brake ProgIn 2 P5.2 سوییچ ترمز موتور

 Invert 4: Fire Detector ProgIn 3 P5.3 سنسور آتش نشان

 Not Invert 3: External Fault ProgIn 4 P5.4 خطای خارجی

 Invert 6: Contactor FB ProgIn 5 P5.5 مدار فیدبک کنتاکتورها
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0-1-7-P6 : Programmable Outputs P6.1 >> P6.7 

 Tron V MRLتنظیمات خروجی های قابل برنامه ریزی برای تابلو -0-1-7-1

 P6 : Programmable Outputs P6.1 >> P6.7 

 

در صورت تکفاز یا سه فاز بودن، تنظیمات قبل را لحاظ کرده و جدول زیر را نیز  MRLبرای تابلو 

با توجه به این موضوع که سیم ها را به کدام خروجی وصل میکنید، آن . در خروجی اضافه کنید

که متناسب )به همین دلیل در جدول زیر شماره خروجی  .خروجی را به صورت زیر تنظیم نمایید

 .ذکر نشده است( با سیم بندی شما می باشد

 توضیحات
 مقادیر

 کد منا
 عنوان پارامتر گزینه انتخابی

 Not Used Not Used ProgOut 1 P6.1 0خروجی قابل برنامه ریزی 

 Normally Open 4: G.M.U Out 2 ProgOut 2 P6.2 فرمان بسته شدن درب

 Not Used Not Used ProgOut 3 P6.3 0خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 4 P6.4 4خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 5 P6.5 5خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 6 P6.6 1خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 7 P6.7 2خروجی قابل برنامه ریزی 

 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 عنوان پارامتر گزینه انتخابی

 EVA Normally Close 38: Level Display ProgOut4 P6.4خروجی سر طبقه در 

 EVA Normally Open 36: Up Moving ProgOut5 P6.5خروجی جهت باال در 

 EVA Normally Open 37: Down Moving ProgOut6 P6.6خروجی جهت پایین در 

 EVA Normally Open 39: EVA OS Out ProgOut7 P6.7خروجی سرعت بیش از حد در 
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0-1-8-P7 : Fault Setting   P7.1 >> P7.15 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
External Fault 

Fault Code : E3 
P7.1 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Mechanical Brake 

Fault Code : E5 
P7.2 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Travel Time Over 

Fault Code : E6 
P7.3 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Contactor FB 

Fault Code : E7 
P7.4 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Opening 

Fault Code : E8 
P7.5 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Full Load Fault 

Fault Code : None 
P7.6 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Load Fault 

Fault Code : OL 
P7.7 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Heat Fault 

Fault Code : OH 
P7.8 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Photocell 

Fault Code : PH 
P7.09 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Phase Control 

Fault Code : PF 
P7.10 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Current 

Fault Code : oc 
P7.11 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Fire Detector 

Fault Code : FI 
P7.12 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Encoder Fault 

Fault Code : FE 
P7.13 

غیر فعال کردن 

خطاهای درایو جهت 

 تست استاندارد

  
Traction Fault 

Press Enter 
P7.14 

پاك کردن لیست 

 خطاهای رخ داده
 

1- Yes 

2- No 
Clear Fault History P7.15 
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 Tron Vپارامترهای خروجی برد -0-0

 

 

 Tron V Output Parameters  

 پارامترها توضیحات پارامترها توضیحات

 Not Used :1 غیر فعال V1 24:V1 SPD Outرعت خروجی س
 POT1 2: POT1 Outخروجی قابل برنامه ریزی  V2 25:V2 SPD Outخروجی سرعت 

 G.M.U 1 3: G.M.U. Out 1خروجی  V3 26:V3 SPD Outخروجی سرعت 

 G.M.U 2 4: G.M.U. Out 2خروجی  V4 27:V4 SPD Outخروجی سرعت 
 MSTR Door Open :5 فرمان باز شدن درب اصلی Full SPD Out:28 خروجی سرعت نهایی

 SLV1 Door Open :6 0فرمان باز شدن درب فرعی  Ins SPD Out:29 خروجی سرعت رویزیون
 SLV2 Door Open :7 2فرمان باز شدن درب فرعی  Up Direct:30 خروجی حرکت جهت باال

 Half VLT Brake :8 ترمزنصف کننده ولتاژ  Down Direct:31 خروجی جهت حرکت پایین
 Fast ACC Out :9 خروجی حرکت با شتاب بیشتر Advance Opening 32: ADO Outخروجی 

 Ding Dong :10 خروجی دینگ دانگ DC Out :33 فرمان بسته شدن درب
 Out Of Servic :11 خارج بودن از حالت سرویس Power Line On :34 فرمان کنتاکتور برق ورودی

 Lift Off Out :12 خاموش بودن آسانسور UPS 35: EVA  Power Onاکتور فرمان کنت
 Fault Output :13 خروجی حالت خطای برد EVA 36: Up Movingخروجی جهت باال در 

 D.Magnet(RC) :14 خروجی مگنت درب بازکن EVA 37: Down Movingخروجی جهت پایین در 
 Drive Running :15 فعال بودن درایو EVA 38: Level Displayخروجی سر طبقه در 

خروجی سرعت بیش از حد در 

EVA 
39: EVA OS Out  16 خروجی نمراتور کدی 0بیت: Code SEG B0 

 Code SEG B1 :17 خروجی نمراتور کدی 1بیت  Deep Sleep :40 حالت مصرف حداقل انرژی
 Code SEG B2 :18 خروجی نمراتور کدی 2بیت  G.V Locker :41 قفل کننده گاورنر

 Code SEG B3 :19 خروجی نمراتور کدی 3بیت  Relevel 42: Relevel Outخروجی 
 Code SEG B4 :20 خروجی نمراتور کدی 4بیت  Photocell ALR :43 خروجی آالرم فتوسل

با کنتاکتور  یمقاومت سر یرله 

Power Line 
44: KPL Resistor  21 خروجی نمراتور کدی 5بیت:Code SEG B5 

با کنتاکتور  یمقاومت سر یرله 

G.M.U Out 2 
45: KGM Resistor  خروجی سرعتV0 22:V0 SPD Out 

 VL 23:VL SPD Outخروجی سرعت   
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 Tron Vپارامترهای ورودی برد -0-3

Tron V Input Parameters 

 پارامترها توضیحات پارامترها توضیحات

 Not Used :1 ر فعالغی Evacouation IN :11 حالت نجات اضطراری

 SPD Below Low :2 سرعت کمتر از دور کند درایو Over Load IN :12 اضافه بار
 External Fault :3 خطای خارجی Earthquake IN :13 سنسور زلزله

 Fire Detector :4 سنسور آتش نشان G.M.U 14: G.M.U. Low PWتوان پایین 

 Mechanic Brake :5 ییچ ترمز موتورسو Lift Off IN :15 خاموش شدن آسانسور

ورودی برق شهر در سیستم 

Green Motion 
16: Main Power On 6 مدار فیدبک کنتاکتورها: Contactor FB 

 Drive Run IN :7 فعال بودن درایو Door Lock FB :17 فیدبک قفل درب

 Master Door PH :8 فتوسل درب اصلی None Stop EVA :18 خروجی خاص برای درایو خاص

در  Loadcellورودی سنسور 

مقصد نهایی در صورت انتخاب 

روی گزینه های  P1.25پارامتر 

 4یا  2

19:Car Not Empty  9 0فتوسل درب فرعی: SLV 1 Door PH 

 SLV 2 Door PH :10 2فتوسل درب فرعی  
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0-0-3:Inverter Setup   I1 >> I4t 

0-0-1-I1:Drive Setup   I1.01 >> I1.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Gefran:1 برند درایو

0:Undefine 

1:Gefran 

2:Hpmont 

3:Monarch 

Drive Brand I1.01 

حتما ولتاژ ورودی )ولتاژ ورودی درایو

تابلو درست تنظیم شود،امکان 

سوختگی درایو و برك رزیستور وجود 

 (دارد

1:Three 

Phase 

1:Three Phase 

2:Singel 

Phase 

Main Voltage I1.02 

تنظیمات انجام شده از درایو به برد 

 انتقال پیدا می کند
  

Copy 

Parameter 

From Drive 

Press Enter 

I1.03 

تنظیمات انجام شده از برد به درایو 

 انتقال پیدا می کند
  

Load 

Parameter to 

Drive 

Press Enter 

I1.04 

 ms 250 – 1 30 بین برد و درایوتاخیر سریال 
Command 

Delay 
I1.05 

 Nod ID I1.06  1000 – 0 2 آدرس سریال درایو
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0-0-0-I2:Motor Data   I2.1 >> I2.18 

آمده  0-1بخشبرای وارد کردن مشخصات موتور و اتوتیون و اتوفاز توضیحات مربوطه در 

وارد کرده باشید نیازی به تنظیمات  t5:Quick Setupدرصورتی که تنظیمات را در منوی .است

 t5:Quick قسمت  دردرصورتی که در پالك خوانی موتور دچار مشکل شدید . در این منو نیست

 Setup چند مدل پالك موتور آورده شده است 010صفحه در. 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Gearless:1 نوع موتور
1:Gearless 

2:Gearbox 
Motor Type I2.1 

 V  Motor Voltage I2.2 380 موتورولتاژ 

 A  Motor Current I2.3 32 جریان موتور

 rpm  Motor Speed I2.4 191 سرعت موتور

  Hz 31.8 فرکانس موتور
Motor 

Frequncy 
I2.5 

 Motor Pole I2.6  00 تعداد قطب موتور

 N/m  Motor Torqe I2.7 390 تورك موتور

 kW  Motor Power I2.8 5.5 توان موتور

 Motor Cos Phi I2.09  0.83 ضریب توان موتور

حتما سری ایمنی تابلو )تیون موتور

 (فرمان وصل باشد

 I1.01درصورتی که در پارامتر**

انتخاب  Gefranنوع درایو را 

نکرده باشید،این پارامتر نشان داده 

 .نمیشود

  

Motor Auto 

Tune 

Press Enter 

I2.10 
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 نوع انکدر موتور
Sinus 

SINCOS 

Sinus HIPER 

Sinus SSI 

Sinus ENDAT 

Sinus SINCOS 

Sinus 

Digital F 

Digital FP 

None 

Motor ENC 

Type 
I2.11 

  2048 تعداد پالس انکدر موتور
Motor ENC 

Pulse 
I2.12 

 جهت انکدر موتور
1:Not 

Invert 

1:Invert 

2:Not Invert 

Motor ENC 

Direct 
I2.13 

  ms 1.5 فیلتر انکدر موتور
Motor ENC 

Filter 
I2.14 

 2:1 نسبت تعلیق موتور
1:1 

2:1 
Suspension I2.15 

  mm 320 قطر فلکه موتور
Sheave 

Diameter 
I2.16 

 :اتوفاز

 (با بار)تیون انکدر ساکن.0

 (بدون بار)تیون انکدر چرخشی.2

 ثبت زاویه انکدر

2:Rotation 

1:Stand Still 

2:Rotation 

Pos:4294967295 

Motor 

Phasing 
I2.17 

 جهت حرکت موتور
2:Not 

Invert 

1:Invert 

2:Not Invert 
Motor Direct I2.18 
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0-0-3-I3:Lift Parameter    I3.1 >> I3.25 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

  m/s 1.00 سرعت نامی
Nominal 

Speed 
I3.1 

 m/s  Full Speed I3.2 1.00 سرعت فول

  m/s 0.5 سرعت شناسایی
Correction 

Speed 
I3.3 

  m/s 0.25 سرعت ریویزیون
Inspection 

Speed 
I3.4 

 m/s  Low Speed I3.5 0.10 سرعت دور کند

  Leveling 0.04 m/sسرعت 
Leveling 

Speed 
I3.6 

  m/s 0.05 سرعت نجات اضطراری
Emergency 

Speed 
I3.7 

و  Accelerate شتاب
Deccelerate 

0.80 

m/s*2 
 Acc/Des I3.8 

و  Accelerateجرك 
Deccelerate 

0.40 

m/s*3 
 

Acc/Des 

Curve 
I3.9 

 50  Bandwidch I3.10 

 480  Speed Reg P0 I3.11 

 640  Speed Reg I0 I3.12 

 100  Speed Reg P1 I3.13 

 100  Speed Reg I1 I3.14 
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 .ده استآورده ش 1در بخش   t6:Shaft Info و t5:Quick Setupمنوهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100  Speed Reg P2 I3.15 

 100  Speed Reg I2 I3.16 

 100  Speed Reg P3 I3.17 

 100  Speed Reg I3 I3.18 

  ms 400 تاخیر در گرفتن کنتاکتور
Contactor 

Close Delay 
I3.19 

  ms 400 تاخیر در آزاد کردن کنتاکتور
Contactor 

Open Delay 
I3.20 

  ms 500 تاخیر در آزاد کردن ترمز
Brake Open 

Delay 
I3.21 

  ms 800 تاخیر در بستن ترمز
Brake Close 

Delay 
I3.22 

  ms 200 تاخیر در کاهش جریان در زمان توقف
Current Down 

Delay 
I3.23 

 0 ms  Smooth Delay I3.24 

 0 m/s  
Smooth 

Speed 
I3.25 
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  55بخش بخش 

  تنظیمات درایوتنظیمات درایو
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 Hpmontو  ADL300  جفران تنظیمات درایو-5-1

 

 .و یا باالتر باشد  4.04ورژن نرم افزار درایو باید :توجه

 

 .کنیدو روشن درایو، تابلو را خاموش  بعد از تغییر در تنظیمات: توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات درایو جفران

 پارامتر مقدار پارامترنام   کد منو

C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 

>
>

F
ie

ld
b

u
s

 

4000 Fieldbus Type 1:CANopen 

4004 Fieldbus Baudrate 2: 250k 

4006 Fieldbus Address 2 

  Hpmontتنظیمات درایو 

 پارامتر مقدار پارامترنام   کد

F14.00 Data format 0 

F14.01 Baud rate 5 

F14.02 Local address 1 

F14.03 Host PC response time 0 ms 

F14.04 
Detection time of communication 

timeout 
1 
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  66بخشبخش

چیدمان آهنربا و چیدمان آهنربا و 

  راه اندازیراه اندازی
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 اتوتیون و اتوفاز و Tron Vتنظیمات برد -2-1

 4-0از کلیدهای برد استفاده کنید ، توضیحات مربوطه در بخش  Tron Vبرای تغییر در تنظیمات برد 

برد را زده  ESCبرای این کار ابتدا تابلو را روشن کنید،کلید . در ابتدا برد را دیفالت کنید.آورده شده است

سپس در پارامتر .شوید P1:Main Setupوارد زیرمنوی  t3:Program PRAMTRو سپس در منوی 

P1.25:Factory Default درصورتی که درایو جفران .را وارد کرده و درایو را انتخاب کنید 3333 عدد

سپس پارامترهای جدول پایین را در منوی .رابزنید Enterباشد، نوع درایو جفران را انتخاب کرده وکلید 

P1:Main Setup تنظیم کنید: 

 

براساس پالك موتور را طبق جدولی  Tron Vدر برد  :Quick Setup  t5سپس پارامترهای منوی

   :موتور آمده است اینجا چند مدل پالكدر .که در ادامه آورده شده است وارد کنید

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 48 – 2 16 تعریف تعداد طبقات
Number of 

floors 
P1. 01 

 :نوع سیستم کنترل 

 راه اندازی به صورت تکی  -0

تعریف نام آسانسور در  – 1الی  2

هر یک  Enterآسانسورهای گروهی، با 

 Bottom Floorاز گزینه ها، می بایست 

 .نیز وارد گردد

Simplex 

1- Simplex 
2- Group (A) 

3- Group (B) 

4- Group (C) 

5- Group (D) 

6- Group (E) 

7- Group (F) 

8- Group (G) 

9- Group (H) 

System Type P1.02 

 : طبقاتتعریف سیستم شستی 

 (سون سگمنت)نمراتورهای معمولی  -0

 CANBusنمراتورهای  -2

Can Open 
1-Can Open 

2-Destination 

Hall Call 

Mode 
P1.10 

 در تابلوهای تکفاز

 G.M.Uتوان پایین 
Normally 

Close 

14- G.M.U Low 

PW 
ProgIn 1 P5.01 

 MRLدر تابلوهای 

 EVAخروجی سر طبقه در 
Normally 

Close 
38- Level Display ProgOut4 P6.04 

 EVAخروجی جهت باال در 
Normally 

Open 
36- Up Moving ProgOut5 P6.05 

 EVAهت پایین در خروجی ج
Normally 

Open 
37- Down Moving ProgOut6 P6.06 

 EVAخروجی سرعت بیش از حد در 
Normally 

Open 
39- EVA OS Out ProgOut7 P6.07 
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 Suspension(Q1.4)نسبت تعلیق موتور  در صورتی که در پالك موتور:  توجه**            

 .                                         وارد کنید  Q1.4پارامتر را در تنظیمات 2:1درج نشده بود، برای موتورهای گیرلس 

             
:Q1.6ریان موتورج Motor Current ( عدد سمت )در صورتی که دو عدد درج شده بود، عدد بزرگتر

   .(را وارد کنید(چپ

:Q1.9توان موتور Motor Power( را ( عدد سمت چپ)در صورتی که دو عدد درج شده بود، عدد بزرگتر

 .(وارد کنید
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:Q1.3 قطر فلکه موتورSheave Diameter (در پالك، به صورت دستی اندازه  در صورت درج نبودن
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 .(                                        گیری و وارد نمایید

:Q1.4  نسبت تعلیق موتورSuspension  

 :Q1.5 ولتاژ موتورMotor Voltage ( ،ولت وارد نمایید081در صورت درج نبودن در پالك              ). 

:Q1.6جریان موتور Motor Current               

 :Q1.7 سرعت موتور Motor Speed(rpm)   

:Q1.8  فرکانس موتورMotor Frequency       

 :Q1.9 توان موتور  Motor Power 

 

Quick Setup  Q1.01 >> Q1.15: t5: 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Gefran:1 برند درایو

0:Undefine 

1:Gefran 

2:Hpmont 

3:Monarch 

Drive Brand Q1.01 

 نوع موتور
1:Gearles

s 

1:Gearless 

2:Gearbox 
Motor Type Q1.02 

  mm 320 برحسب میلی متر  قطر فلکه موتور
Sheave 

Diameter 
Q1.03 

 2:1 نسبت تعلیق موتور
1:1 

2:1 
Suspension Q1.04 

 V  Motor Voltage Q1.05 380 ولتاژ موتور

 A  Motor Current Q1.06 32 جریان موتور

 rpm  Motor Speed Q1.07 191 سرعت موتور

 Hz  Motor Frequncy Q1.08 31.8 فرکانس موتور

 5.5kW  Motor Power Q1.09 توان موتور

حتما پل های توضیح داده )تیون موتور

( سیم کشی شود2-2شده در بخش 

درصورتی که درایو تابلو جفران :توجه

 یت استباشد این پارامتر قابل رو

  

Motor Auto 

Tune 

Press Enter 

Q1.10 

 نوع انکدر موتور
Sinus 

SINCOS 

None 

Digital FP 

Digital F 

Sinus 

Sinus SINCOS 

Sinus ENDAT 

Sinus SSI 

Sinus HIPER 

Motor ENC Type Q1.11 

  2048 تعداد پالس انکدر موتور
Motor ENC 

Pulse 
Q1.12 
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 :به صورت زیر عمل کنیدQ1.13:Motor Phasing در پارامتر 

در منوی (.ل روی فلکه موتور نباشدبکس)درصورتی که درایو تابلو گیرلس باشد،باید موتور بدون بار باشد

Q1.13:Motor Phasing  2گزینه.Rotation ( ( بدون بار)انکدر چرخشی)را انتخاب کنید . 

را فشار دهید تا  Enterبه صورت دستی ترمز موتور را باز کنید و کلید  K3با وصل کردن کنتاکتور 

 . .سیستم شروع به انجام اتوفاز بکند

تاعمل ذخیره سازی  را زده و از منو خارج شوید ESCدون خطا حتما کلید بعد از اتمام اتوفاز ب

(Saving) روی برد نشان داده شود.  

،جهت چرخش موتور حتما (Rotation.2)در حالت اتوتیون انکدر به صورت چرخشی:توجه**

 .باید ساعتگرد باشد

 

نباشد، در پارامتر ( Rotation.2)درصورتی که بکسل روی موتور باشد وامکان تیون انکدر چرخشی 

Q1.13:Motor Phasing  1گزینه.Stand Still (( با بار)ساکن   انکدر)را انتخاب کنید.  

تاعمل ذخیره سازی  را زده و از منو خارج شوید ESCبعد از اتمام اتوفاز بدون خطا حتما کلید 

(Saving) روی برد نشان داده شود. 

 

 Stand still،حتما بعد از انجام تیون به صورت Hpmontدر تابلوهای با درایو : توجه

قرار داده و با فشار دادن یکی از  Recallروی پنل تابلو را در حالت  Recall/Normalکلید 

روی پنل تابلو، کابین را به یکی از جهت های باال یا پایین  Downویا  Upکلیدهای جهت 

 .صورت ممتد ادامه دهید و حرکت را تا حداقل یک دور کامل موتور به.حرکت دهید

 

موقعیت کابین در چاه به گونه ای باشد که در صورت حرکت غیرمنتظره موتور، : هشدار

 :اتوفاز

 (اربا ب)تیون انکدر ساکن.0

 (بدون بار)تیون انکدر چرخشی.2

فقط برای درایو جفران )ثبت زاویه انکدر

 (قابل رویت است

حتما به توضیحات تکمیلی در پایین 

 جدول توجه شود

 

1:Stand Still 

2:Rotation 

Pos:******** 

Motor Phasing Q1.13 

 نوع منحنی حرکت

بعد از تیون  حتما در این پارامتر، گزینه )

 (را یکبار انتخاب کنیدمورد نظر 
2:Normal 

1.Soft 

2.Normal 

3.Fast 

Ramp Mode Q1.14 

 جهت حرکت موتور
2:Not 

Invert 

1.Invert 

2:Not Invert 
Motor Direct Q1.15 
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متر از کف ویا سقف چاه فاصله داشته 0کابین حدود .)باشد  Emegency Stopفضا برای

 (باشد

 

ر درصورتی که درایو تابلو، جفران گیربکس باشد نیازی به انجام اتوفاز در پارامت

Q1.13:Motor Phasing نیست. 

اگر قبال سیستم توسط برد اتوفاز شده باشد و زاویه انکدر به دست آمده باشد، نیازی به اتوفاز 

این گزینه فقط در درایو جفران قابل اجرا ).را انتخاب کنید   ********:Posمجدد نیست و گزینه 

 .(می باشد

 :برای درایو جفران به صفحهدرصورت بروز خطا در مراحل اتوتیون و اتوفاز 

-oriented-field-lift-adl300-https://www.gefran.com/en/products/416

 motors-synchronousa-synchronous-for-inverter-vector  
 :به صفحه Hpmontوبرای درایو 

us-http://www.hpmont.com/list/User%27s%20manual.html?lang=en 

 . مراجعه کنید

 .ی آورده شده استعیب یاب: 2در بخش و اتوفاز تیوناتوخطاهای متداول در مرحله 

گیربکس بعد از تیون توسط برد، چنانچه حرکت  Hpmontبا درایو  یدر تابلوها: مهم **

تیون توسط درایو ( لرزش یا تکانهای محسوس در هنگام حرکت یا توقف)آسانسور مطلوب نبود

 .نیز باید انجام شود

را درایو F00.05پارامتر  ستیبا یابتدا م توسط درایو، Hpmont ربکسیگ یدر موتورها ونیجهت اتوت

در اتوتیون  که مربوط به موتور استF07.05 یال F07.00 ی درایوپارامترهامقادیر .)شود صفر گذاشته

، 0مقدار  یرو F07.06بعد از گذاشتن پارامتر  .(مرحله قبل توسط برد به درایو انتقال داده شده است

 Run دیفعال کرده و کل  یرا به صورت دست K2کنتاکتوررا فشار داده سپس  ویپد درا یک Enter دیکل

.( شودنعنوان کنتاکتور قطع  چیبه ه ونیعمل ت یتا انتها. )انجام شود ونیتا عمل اتوت بزنیدرا  ویپد درا یک

. شود یظاهر م F07.07پارامتر  انیو در پا Para auto tuning ، نوشته LCD یرو ون،یدر هنگام ت

کرده و  میتنظ 4مقدار  یرا رو F00.05پارامتر  ونیپس از اتمام اتوت .است دهیرس امبه اتم ونیعمل ت

  .دیحرکت را چک کن

روی پنل  Recall/Normalهنگامی که عمل اتوفاز به صورت کامل و بدون خطای درایو انجام شد،کلید 

ل روی پن Downویا  Upقرار داده و با فشار دادن یکی از کلیدهای جهت  Recallتابلو را در حالت 

درصورتیکه کابین در جهت عکس فرمان .تابلو، کابین را به یکی از جهت های باال یا پایین حرکت دهید

 Pleaseپیغام   .را انتخاب کنید  Invert:1، گزینه  Q1.15:Motor Directحرکت کرد درمنوی 

https://www.gefran.com/en/products/416-adl300-lift-field-oriented-vector-inverter-for-synchronous-asynchronous-motors
https://www.gefran.com/en/products/416-adl300-lift-field-oriented-vector-inverter-for-synchronous-asynchronous-motors
http://www.hpmont.com/list/User%27s%20manual.html?lang=en-us
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reset the control panel! You changed motor direction تابلو را خاموش .ظاهر میشود

 .نید وبعد از خاموش شدن درایو، تابلو را روشن کنیدک

 

بعد از انجام تیون طبق توضیحات داده شده درمراحل قبل، پلهای مدار : توجه

را  سری ایمنی سیم کشی  0-7-0در فصل  7-0سری ایمنی را برداشته و طبق شکل 

 .انجام دهید

 

 

حذف  (DS)و توقف اجباری پایین  (US)، سوئیچ های توقف اجباری باال Vدر تابلو های ترون

 .نمی باشد 411و  404شده است و دیگر نیازی به سیم کشی ترمینال های 

 :می بایست پارامترهایی را در برد ترون تنظیم کنید DSو  USبا حذف سوئیچ های 

می بایست تعداد تیغه های آهنربایی که ما بین  S.05 : FLAG DLS TO DSدر پارامتر 

و تیغه آهنربای پایین ترین توقف قرار می گیرند تنظیم  DLSاجباری پایین  سوئیچ دورانداز

 . گردد

 :مثال، با توجه به شکل پایین

در این حالت که سوئیچ دورانداز اجباری پایین ما بین تیغه آهنربای توقف اول و تیغه :  0شماره 

 .آهنربای توقف دوم قراردارد، مقدار این پارامتر برابر صفر می باشد

در این حالت که سوئیچ دورانداز اجباری پایین ما بین تیغه آهنربای توقف دوم و تیغه :  2شماره 

 .آهنربای توقف سوم قراردارد، مقدار این پارامتر برابر یک می باشد

در این حالت که سوئیچ دورانداز اجباری پایین ما بین تیغه آهنربای توقف سوم و تیغه :  0شماره 

 .هارم قراردارد، مقدار این پارامتر برابر دو می باشدآهنربای توقف چ

تا تیغه آهنربای باالترین توقف نیز        ULSکلیه موارد فوق برای سوئیچ دورانداز اجباری باال 

 .به همین صورت تنظیم گردد S.06 : FLAGS ULS TO USمی بایست در پارامتر 
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 STMبررسی عملکرد سنسور  -2-0

بدین صورت که سر . سرعت رویزیون حرکت داده و عملکرد سنسور را بررسی کنید آسانسور را با

بر روی برد خاموش شود و در  (STM)مربوطه  LEDهر طبقه می بایستی سنسور قطع شده و 

 .مربوطه روشن باشد LEDبین طبقات سنسور وصل و 

 بررسی عملکرد مدار سری ایمنی -2-3

یک از مدار های زیر در صورت عمکرد صحیح آن، می بایست آسانسور را حرکت دهید، با قطع هر 

 :آسانسور متوقف شود

 کلید استپ قارچی پنل تابلو فرمان  

 گاورنر باال  

 قفل و کنتاکت دوشاخه درب  

 ...(کلید استپ قارچی جعبه رویزیون، میکروسوئیچ پاراشوت و )سری ایمنی کابین  

 کلید استپ قارچی ته چاه 

 گاورنر ته چاه 
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بدین صورت که با . ور را با سرعت رویزیون حرکت داده و عملکرد سوئیچ ها را بررسی کنیدآسانس

رسیدن کابین به سوئیچ دور انداز اجباری و قطع آن، آسانسور دور انداخته و با دور کند به حرکت 

 . خود ادامه می دهد تا با رسیدن به سوئیچ توقف اجباری و قطع آن، توقف کند

  (STM)ربا در سیستم های تک سنسور چیدمان آهن -2-0

بدین صورت است که تنها یک ردیف تیغه های چهارتایی آهنربا را  STMآهنربا چینی به صورت 

 .متناسب با فواصل طبقات طبق شکل قرار می دهید
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 شناسایی چاه آسانسور-2-5

در برد  t6:Shaft Infoبعد از انجام تمامی مراحل توضیح داده در بخش های قبلی، وارد منوی 

Tron V شده و در صورت لزوم مقدار پارامترها را تغییر دهید. 

که در سرعت های باال S1.06و S1.05بجز پارامترهای )الزم به ذکر است پارامترهای این منو 

 .نیازی به تغییر مقادر پیش فرض ندارد( تغییر می کند

. و شروع به شناسایی چاه می کندتابل S1.08:Shaft Learningدر پارامتر  Enterبا زدن کلید 

 .مراجعه کنیدعیب یابی : 2بخشدرصورتی که در مرحله شناسایی چاه خطایی رخ داد به 

t6:Shaft Info    S1.01 >> S1.08: 

 

 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

برحسب   طول تیغه آهنربای لول

 میلی متر
300 mm  Stop Flag 

Length 
S1.01 

 Shaft Encoder  S1.02 10000 ~ 512 2048 تعداد پالس انکودر

 7 ~ 0 7 فیلتر انکدر
Shaft Encoder 

Filter 
S1.03 

مقدار پیاده روی در سر طبقه 

 برحسب سانتی متر
0 cm 0 ~ 2 

Low Speed 

Value 
S1.04 

تعداد تیغه آهنرباهایی که ما بین 

سوئیچ دورانداز پایین و تیغه آهنربای 

 ن ترین توقف قرارپایی

 می گیرند

0 0 ~ 20 
Flags DLS To 

DS 
S1.05 

تعداد تیغه آهنرباهایی که ما بین 

سوئیچ دورانداز باال و تیغه آهنربای 

 باالترین توقف قرار می گیرند

0 0 ~ 20 
Flags ULS To 

US 
S1.06 

فاصله باز کردن درب کابین قبل از 

 متربرحسب سانتی  طبقهرسیدن سر
7 cm 0 ~ 30 

Advance Door 

Open 
S1.07 

 Shaft Learning   شناسایی چاه آسانسور

Press Enter 
S1.08 
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 طبقات (LEVEL)بررسی  -2-2

با فعال کردن شستی هر طبقه از داخل کابین همسطح بودن آن طبقه را بررسی کنید، چنانچه 

سور آماده استفاده سطح تمامی طبقات صحیح می باشد راه اندازی به پایان رسیده است و آسان

 :می باشد، در غیر اینصورت عمل همسطح سازی آسانسور را بدین صورت انجام دهید

 .قرار داده و وارد کابین شوید Levelingکلید همسطح سازی روی پنل تابلو را در حالت .0

 کابین با درب باز و.برای حرکت به سمت پایین، شستی اولین توقف داخل کابین را فشار دهید. 2

 .شروع به حرکت به سمت پایین میکند Levelingبا سرعت 

کابین با درب باز و .برای حرکت به سمت باال، شستی دومین توقف داخل کابین را فشار دهید. 0

 .شروع به حرکت به سمت باال میکند Levelingبا سرعت 

ن را فشار بعد از همسطح شدن کابین با طبقه برای ذخیره، شستی سومین توقف داخل کابی. 4

 دهید
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                    77بخشبخش      

  عیب یابیعیب یابی
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  کدها، خطاها و مفهوم آنها-7-1

 توضیحات کد خطا

Safety Stop 

(419) 
Eo 

کلید قارچی پنل تابلو، فیوز : در هنگام حرکت آسانسور، یکی از مدارات 

 قطع شده است ( کنترل بار و فاز)، 110

 .پس از بررسی دلیل قطعی کلید، آن را وصل کنید

در . بر روی ترانس اصلی تابلو قرار دارد را بررسی کنید، این فیوز 110فیوز 

 .صورتیکه فیوز سوخته است، فیوز را تعویض و دوباره سعی کنید

Safety Stop 

(419A) 
Eo 

بافر  حد باال، حد پائین،سوئیچ : در هنگام حرکت آسانسور، یکی از مدارات 

 قطع شده است کادر وزنه، بافر کابین، گاورنر باال

در صورتیکه یکی از آنها قطع می باشد پس از . را بررسی کنیدها سوئیچ مدار

بررسی دالیل قطع آن، سوئیچ را در حالت وصل قرار داده و عملکرد صحیح 

 .آن را بررسی کنید

 پاراشوت قطع شده است سوئیچدر هنگام حرکت آسانسور،

چناچه مدار .را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید PSWترمینال های 

یا سوئیچ آن خراب می )، پاراشوت عمل کرده کامل و خطا برطرف شده باشد

چنانچه . و یا سوئیچ دریچه فرار اضطراری کابین قطع می باشد( باشد

 باشد آن را تعویض کنید خراب یسوئیچ

، تراول کابل های  با کامل بودن مدارهای باال هنوز خطا وجود داردچنانچه 

T14  وT15 را بررسی و در صورت وجود قطعی آنها را تعویض کنید 

Safety Stop 

(420) 
Eo 

سوئیچ قارچی ته چاه، سوئیچ چرخ گاورنر پایین، در هنگام حرکت آسانسور، 

 ، ع شده استقطاستپ قارچی موتور و یا دریچه فرار اضطراری چاه 

، آن را در حالت وصل قرار قارچی ته چاه پس از بررسی دالیل قطع سوئیچ

داده و عملکرد صحیح آن را بررسی کنید، چنانچه میکروسوئیچ خراب می 

 .باشد آن را تعویض کنید

چنانچه دریچه . از بسته بودن دریچه فرار اضطراری چاه اطمینان حاصل کنید

 را بررسی و در صورت خرابی آن را تعویض نمائید بسته می باشد سوئیچ درب

Safety Stop 

(401) 
Eo 

 در هنگام حرکت آسانسور، کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع شده است

در صورتیکه . از بسته بودن تمامی درب های طبقات اطمینان حاصل کنید
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تمامی درب های طبقات بسته می باشند، کنتاکت دو شاخه یکی از درب ها 

به طور صحیح عمل نکرده است، با پل کردن تک تک کنتاکت ها، کنتاکت 

 .دو شاخه معیوب را پیدا کرده و آن را تعویض نمائید

ط در درب های نیمه اتوماتیک وجود دارد و در درب های این مدار فق:  توجه

 .تمام اتوماتیک از داخل تابلو پل می باشد

Safety Stop 

(400A) 
Eo 

 در هنگام حرکت آسانسور، مدار سری ایمنی کابین قطع شده است 

آن را به ،پس از بررسی دالیل قطعدرصورت قطع بودن کلید قارچی،: الف

 .حالت وصل برگردانید

به هیچ عنوان قبل از بررسی دالیل قطع کلید، آن را به  : هشدار

 . حالت وصل بر نگردانید

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، چنانچه مدار  LCترمینال های : ب

یا کنتاکت دو شاخه درب و کامل شد، درب کابین به طور کامل بسته نشده 

 .کابین عملکرد صحیحی ندارد

مل بودن مدارهای باال هنوز خطا وجود دارد، تراول کابل چنانچه با کا: پ

 .را بررسی و در صورت وجود قطعی آنها را تعویض کنید T8و  T7های 

Safety Stop 

(402) 
Eo 

 در هنگام حرکت آسانسور، قفل درب طبقات قطع شده است

زیرا ممکن است . از تنظیم بودن قفل درب های طبقات اطمینان حاصل کنید

لیل تنظیم نبودن قفل ها کمان درب بازکن در طی حرکت با دسته قفل به د

چناچه قفل ها تنظیم می باشند، عملکرد . برخورد کرده و مدار را قطع کند

 .قفل ها را بررسی کنید

Position Fault E1 

 .ارتباط انکدر با تابلو قطع می باشد

رت وجود قطعی، سیم سیمهای ارتباطی انکدر تاتابلو را بررسی کنید، در صو

 .را تعویض نمائید

 .می باشدخراب انکدر به صورت صحیح نصب نشده و یا 

ممکن است انکدر به صورت صحیح نصب . عملکرد انکدر را بررسی کنید

 .و یا خراب باشد( با شفت موتور در یک راستا نباشد)نشده 

 (DLS)ائین یا پو  (ULS)عملکرد سوئیچ های دور انداز اجباری باال 

 .صحیح نمی باشد

را  (DLS)و پائین  (ULS)عملکرد سوئیچ های دور انداز اجباری باال 

 چنانچه سوئیچ خراب است آن را تعویض نمائید. بررسی کنید
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External Fault E3 

 برد فعال شده است FaultInورودی 

که درصورتی .چک کنید m3.3:Inputsرا در منوی  Faultمقدار پارامتر 

 .در اینصورت خطای درایو را بررسی کنید. باشد،درایو خطا زده است 0

 .آسیب دیده است TronVباشد، برد  1اگر 

CANbus Fault E4 

 قطع بودن ارتباط سریال بین برد اصلی و درایو

 .را بررسی کنید TronVسیم های ارتباط سریال بین درایو و برد  :الف

این تنظیمات در .تباط سریال را چک کنیدتنظیمات درایو مربوط به ار:ب

 .آماده است TronVدفترچه راهنمای تابلو 

 .برد تابلو آسیب دیده است: پ

Mec Brake 

Fault 
E5 

 سوئیچ ترمز موتور خراب است یا ترمز موتور باز نشده است

عملکرد ترمز را بررسی کنید، چنانچه ترمز باز می کند با یک رشته سیم 

در منوی  BSاتصال دهید، در صورتیکه مقدار  24+ا به ر BSترمینال 

m3.3:Inputs  باشد ، سوئیچ مکانیکی ترمز قطع یا خراب می  1برابر با

 .باشد

Travel Time 

Over 
E6 

 . آسانسور در زمان تعریف شده از زمان شروع حرکت متوقف نشده است

 :در صورتیکه خطا بین طبقات رخ دهد

این پارامتر باید در . را چک کنید m3.2:Inputsدر منوی  STMمقدار 

درصورتیکی مقدار پارامتر درست باشد، .باشد1 ودر بین طبقات 0سر طبقه 

را چک کنید و اگر مقدار پارامتر صحیح  تراول کابلT11و  STMسنسور 

 .آسیب دیده است TronVنباشد برد 

 :در صورتیکه خطا سر طبقه رخ دهد

با مراجعه به نقشه تابلو مدار . می شوددرایو وصل ن Enableفرمان 

Enable درایو را چک کنید. 

Contactor 

Fault 
E7 

 عملکرد کنتاکتورها صحیح نمی باشد

است و  1برد در  m3.3:Inputsمنوی  FBمقدار پارامتر در حالت عادی 

در کنتاکتورهای اصلی با  (NC)کنتاکت های کمکی بسته در مدار فیدبک 

در صورت عملکرد بی . ولت را به برد می رساند 24لتاژ هم سری شده و و

ولت به برد  24مورد هر کدام از کنتاکتور ها یا خرابی کمکی آنها، ولتاژ 

عملکرد کنتاکتورها و . نمایش داده می شود این خطا نرسیده و بر روی برد 

 .کمکی ها را چک کنید
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Opening Fault  E8 

 نشده استمدار قفل درب در حالت نرمال قطع 

 :موارد زیر را بررسی کنید 

 (.402ترمینال )پل بودن مدار قفل طبقات : الف

 .باز نکردن قفل توسط کمان درب باز کن در درب های نیمه اتوماتیک: ب

 .باز نشدن درب داخل در درب های تمام اتوماتیک: پ

 .این خطا در حالت رویزیون اتفاق نمی افتد:  توضیح

Safety Open 

(419) 
dE 

 قطع است کلید قارچی توقف اضطراری پنل

در صورتیکه این کلید توسط کاربری قطع شده است، پس از بررسی دالیل 

 .قطع آن، کلید را به حالت وصل برگردانید

 قطع است 110فیوز 

در صورتیکه فیوز سوخته است، . اصلی تابلو قرار دارد این فیوز روی ترانس

 .فیوز را تعویض کنید

Safety Open 

(419A) 
dE 

گاورنر بافر کادر وزنه، بافر کابین،  پائین، یکی از مدارات سوئیچ حد باال، حد

  قطع می باشد باال

در صورتیکه یکی از آنها قطع می . را بررسی کنید باال هایسوئیچ های مدار

باشد پس از بررسی دالیل قطع آن، سوئیچ را در حالت وصل قرار داده و 

چنانچه سوئیچ خراب می باشد آن را . رد صحیح آن را بررسی کنیدعملک

 .تعویض کنید

 مدار سوئیچ پاراشوت قطع است

را در جعبه رویزیون پل کنید، چنانچه خطا رفع شد  PSWترمینال های 

 پاراشوت عمل کرده یا سوئیچ آن خراب است

Safety Open 

(420) 
dE 

گاورنر پایین، استپ قارچی کنار موتور و سوئیچ فلکه  سوئیچ قارچی ته چاه،

 قطع می باشد یا دریچه فرار اضطراری چاه

پس از بررسی دالیل قطع میکروسوئیچ، آن را در حالت وصل قرار داده و 

عملکرد صحیح آن را بررسی کنید، چنانچه میکروسوئیچ خراب می باشد آن 

 .را تعویض کنید

Safety Open 

(401) 
dE 

 خه درب طبقات قطع می باشدکنتاکت دو شا

در صورتیکه . از بسته بودن تمامی درب های طبقات اطمینان حاصل کنید

تمامی درب های طبقات بسته می باشند، کنتاکت دو شاخه یکی از درب ها 

به طور صحیح عمل نکرده است، با پل کردن تک تک کنتاکت دو شاخه ها، 
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 .را تعویض نمائید کنتاکت دو شاخه معیوب را پیدا کرده و آن

Over Load oL 

کابین به دلیل بار بیش از حد فعال شده  Over Loadمیکروسوئیچ : الف

 .است

 .کابین تنظیم نمی باشد Over Loadمیکروسوئیچ : ب

 .کابین خراب می باشد Over Loadمیکروسوئیچ : پ

 .برد تابلو آسیب دیده است: ت

ه یکدیگر پل کنید، در صورتیکه را در جعبه رویزیون ب OLترمینال های 

LED  الف، ب و یا پ  : مربوطه بر روی برد روشن و خطا برطرف شد، موارد

را بررسی کنید در غیر اینصورت برد تابلو آسیب دیده است و باید تعویض 

 .گردد

اید، استفاده نکرده Over Loadدر صورتیکه از میکروسوئیچ : توجه 

 .پل نمائیدیکدیگر را به  OL های ترمینال

Motor Over 

Heat 
oH 

 سنسور حرارتی موتور فعال یا خراب شده است –گرمای بیش از حد موتور 

در  .عملکرد فن موتور را بررسی کنید و صبر کنید تا موتور خنک شود: الف

 .صورتیکه موتور خنک می باشد سنسور حرارتی موتور را بررسی کنید

را به هم اتصال دهید،  TronV روی بردGNDو  PTCترمینال های : ب

داخل موتور افزایش  PTCبرطرف شد مقاومت  oHدر صورتیکه عالمت 

عالمت  GNDو  PTCاگر با اتصال . پیدا کرده است و باید تعویض گردد

oH  برطرف نشد مدار مربوط بهPTC  استدر برد آسیب دیده. 

Lock Fault 

(400A) 
LE 

 قطع است کلید قارچی جعبه رویزیون

 .پس از بررسی دالیل قطع کلید قارچی، آن را به حالت وصل برگردانید

به هیچ عنوان قبل از بررسی دالیل قطع کلید،آن را به حالت :  هشدار

 .وصل بر نگردانید

 و یا سوئیچ دریچه فرار اضطراری کابین LC کنتاکت دو شاخه درب داخل

 مشکل دارند

ون به یکدیگر پل کنید، چنانچه مدار را در جعبه رویزی LCترمینال های 

کامل شد، درب کابین به طور کامل بسته نشده یا کنتاکت دو شاخه درب 

 .کابین عملکرد صحیحی ندارد

مشکل  )تراول کابل های سری ایمنی کابین ( T8و  T7تراول کابل های 

 دارند
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کابل های چنانچه با کامل بودن مدارهای باال هنوز خطا وجود دارد، تراول 

T7  وT8 را بررسی و در صورت وجود قطعی آنها را تعویض کنید. 

Lock Fault 

(402) 
LE 

 کنتاکت قفل درب طبقه وصل نشده است

را به یکدیگر پل کنید، در TronVبرد  402و  400Aترمینال های 

شد و خطا 1 ،مقدارm3.3:Inputsدر منوی  402صورتی که پارامتر

درب های طبقات را بررسی کنید و در صورت  برطرف شد، کنتاکت قفل

در غیر اینصورت برد تابلو آسیب دیده است و . خرابی، آن را تعویض نمائید

، m3.3:Inputsدر منوی   400Aدر صورتیکه پارامتر.باید تعویض گردد

 .باشد،قفل درب کابین را هم چک کنید 0مقدار

Full Load FL 

 عمل کرده است Full Loadیچ میکرو سوئ –ظرفیت کابین تکمیل است 

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، در صورتیکه  FLترمینال های 

LED ،فول لودمیکروسوئیچ مربوطه بر روی برد روشن و خطا برطرف شد 

یا میکروسوئیچ فول لود کابین  فعال شده است ظرفیت کاملکابین به دلیل 

 .کابین خراب می باشد دفول لومیکروسوئیچ تنظیم نمی باشد ویا 

 .در غیر اینصورت برد تابلو آسیب دیده است و باید تعویض گردد

Door Ph Active PH 

  است عمل کردهفتوسل کابین 

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، در صورتیکه  PH1ترمینال های 

LED  مربوطه بر روی برد روشن و خطا برطرف شد، فتوسل عملکرده است و

 .یا خراب می باشد

در آسانسورهای دو و یا سه درب با توجه به طبقه ای که کابین در آن قرار 

 .دارد و دربی که در آن طبقه فعال می باشد فتوسل آن درب را بررسی کنید

3 Phase Lose PF 
 خطای فاز های ورودی

 را چک کنید TronVفازهای ورودی تابلو و برد 

Fire Detect FI 

 (سنسور آتش نشان عمل کرده است)فعال شده است  FIREورودی 

در منوی  Fireپارامتر پل کنید، چنانچه  Fireرا به ترمینال  24ترمینال 

m3.3:Inputs می شود  0در برد. 

و یا  سنسور آتش نشان خراب می باشدیا .سنسور آتش نشان فعال شده است

برد تابلو فرمان  سیم سنسور آتش نشان قطع می باشد، در غیر اینصورت

 .مشکل دارد و باید تعویض گردد

Car Phase cF  برق کابین قطع می باشدورودی 
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Lose فیوز : الفCAR.F در تابلو قطع می باشد                                                  . 

 .قطع می باشد T10و یا  T9یکی از تراول کابل های : ب

Door Supply 

Lose 
cF 

 کابین قطع می باشد درب رقب

فیوز را تعویض و دوباره . قطع می باشد جعبه رویزیون روی برد F4 فیوز

    .امتحان کنید

Door Open 

Active 
do 

 داخل کابین عمل کرده است Door Openشستی 

 .سیم های ارتباطی بین شستی داخل کابین و برد جعبه را چک کنید: الف

 .ابلو و جعبه رویزیون را چک کنیدارتباط سریال بین ت:ب

 .برد جعبه آسیب دیده است: پ

Elevator Off - 

سیستم در حالت غیرفعال می باشد مدت زمان کد اعتبار به اتمام رسیده 

 .غیر فعال کردن آسانسور، فعال شده استجهت زمان تعریف شده ویا  است

ت دریافت کرده با پشتبانی شرکت تماس گرفته، کدی که از پشتیبانی شرک

را  Enterوارد کرده و  P1.22:Service Callاید را در پارامتر 

را Enterدرصورتی که تمایل به تغییر کد دارید کد دلخواه را زده و .بزنید

سپس تعداد روزهای فعال .را بزنید Escapeدر غیراینصورت کلید .بزنید

رمان کدگذاری نشده بودن تابلوفرمان را وارد کنید و اگر تمایل دارید تابلوف

قابل ذکر است بعد از سپری شدت تعداد روزهای .را وارد کنید  0باشد عدد

تنظیم شده در این پارامتر، کدگذاری فعال میشودو تابلوفرمان نمراتور کابین 

 .و طبقات نشان نمی دهد و احضار کابین و طبقات را با تاخیر پاسخ میدهد

Communicate 

loss 
E4 

 برد با درایو Canقطعی ارتباط 

درایو قطع Can Openبرد با سوکت  Con4ارتباط بین سوکت : الف

 است

G.M.U.Low 

Power 
- 

 (در تابلوهای تکفاز) ولت پایین تر است251ولتاژ پک باتری از 

وقتی . تابلو را وصل کنید واجازه دهید پک باتری شارژ شود ACوروری : الف

در صورتی .را قطع کنید ACاال رفت، ورودی که پک باتری شارژ شد و ولتاژ ب

 .که خطا تکرار شد باتری های پک باتری آسیب دیده است

 .را چک کنید TronVبرد  Con5در  +INسیم های مربوط به ورودی : ب

ENC Puls 

Fault 
FE 

 پالس انکدر توسط برد دریافت نمی شود

 .چک کنید و درایو را TronVبرد  Con15سیم های ارتباطی بین :الف

برای .را چک کنید TronVمربوط به انکدر برد  J6و J5جامپرهای : ب
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 .دفترچه مراجعه کنید 0-2توضیحات بیشتر به بخش 

 .خروجی انکدر درایو مشکل دارد: پ

 .آسیب دیده است TronVبرد : ت

Flag Count 

Fault 
- 

 تعداد پرچمهای چاه با تعداد توقف تنظیم شده در برد مطابقت ندارد

 TronVبرد  m3.2:Inputsرا در منوی  STMعملکرد ورودی : الف

 1و در بین طبقات  0باید در سر طبقات  STMمقدار پارامتر .چک کنید

 .باشد

 .و سیم های مربوط چک شود STMسنسور : ب

استفاده کرده اید، قطب های  By Stableدر صورتی که از آهنربای : پ

 .آهنربا را چک کنید

را  P1.01:Floor Numberقف های تعریف شده در پارامتر تعداد تو: ت

 .چک کنید

 .آسیب دیده است TronVبرد : ث

 خطاهای درایو

Over Voltage oV  باال رفتن ولتاژDC درایو 

Under Voltage UV  ولتاژ ورودی ازMain Voltage درایو پایین تر است 

Ground Fault GndF خطا در اتصال ارت 

Over Current oC جریان باال در خروجی درایو 

Desaturation dES  جریان لحظه ای باال درIGBT درایو 

Multi Undervolt NUV 
به حداکثر  Under Voltageتعداد دفعات ایجاد خطای 

 رسیده است

Multi Overcurr NoC 
به حداکثر  Over Currentتعداد دفعات ایجاد خطای 

 رسیده است

Techn Multi Desat NdES  تکرار  خطایDesturation در بازه زمانی کوتاه 

Heatsink OT Hot گرمای زیاد در هیت سینک درایو 

Heatsinks OTUT HSot  دمایIGBT درایو باالست 

Intakeair OT Iot دمای هوای ورودی بسیار باالست 

Motor OT Not گرمای باالی موتور 

Drive Overload doL  از رنج جریان درایوکشیدن جریان باالتر 
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Motor Overload NoL 
کشیدن جریان باالتر از مقدار جریان تعریف شده موتور در 

 درایو

Bres Overload boL جریان باال در برك رزیستور 

Phase loss PHL قطعی یکی از فازهای ورودی درایو 

Autotune 

(motor) 
SFLt 

 مشخصات موتور اشتباه وارد شده است 3

 ام تیون موتور به درایو وصل نیستهنگ 4

5 Enable درایو هنگام تیون قطع شده است 

30 Enable درایو وصل نیست 

Autotune 

(phasing) 
SFLt 

 نوع کارت انکدر درایو با انکدر موتور یکی نیست 40

41 
ترمز موتور باز نیست ویا .)دریافت نمی شود BوAپالس

 (شده استاشکالی در انکدر موتور ایجاد 

42 
 4,5,6,7ترمینال های .)دریافت نمی شود DوCپالس

 (سوکت انکدر درایو را چک کنید

43 
تعداد قطب های موتور در تنظیمات درایو اشتباه وارد 

 شده است

 Hpmontدرایو 
E0003 

E0030 

E0031 

 سه فاز موتور را جابجا کنید Vو Uسیم 

Learning Fault 

Encoder PLS FLT اط انکودر با برد قطع می باشدارتب 

Flag Count Fault تعداد پرچمهای چاه با تعداد توقف تنظیم شده در برد مطابقت ندارد 

 اشکاالت مربوط به موتور-7-0

ا طخبعد از چند ثانیه  تابلو و یا درایو کند که در این صورت کنترل بار موتور، دو فاز کار می -1

 .خواهد داد

 . قطع می باشد U,V,Wای ارتباطی تابلو با موتور یکی از سیم ه: الف

 .                                                   یکی از پالتین های کنتاکتورهای اصلی وصل نمی شود: ب

 . ها و ترمینال ها شل یا با پوسته بسته شده استسیم های کنتاکتور :پ
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 موتور اشکاالت مربوط به ترمز-7-3

 کنترل باردر این صورت  .وجود ندارد  -BR+ , BRدر ترمینال های   نمی کند، ولتاژ ترمز باز -1

 .خطا خواهد دادبعد از چند ثانیه  تابلو و یا درایو

 .                                                                      (FB) فیوز مربوط به ترمز سوخته :الف

 .                                                             ترمز خراب است( لتاژیکسو کننده و)پل دیود : ب

 .                            یکی از پالتین های مربوط به ترمز در کنتاکتور های قدرت وصل نمی شود: پ

 .وجود دارد  -BR+ , BRترمز باز نمی کند، ولتاژ در ترمینال های  -0

 .                                                                     ترمز از تابلو تا موتور قطعی داردسیم های : الف

 .             بوبین ترمز سوخته است: ب

 .بازوهای ترمز گیر دارد: پ

 . منطبق نیست ترمز خروجی تابلو با ولتاژ بوبین ولتاژ: ت

 اشکاالت مربوط به فن موتور-7-0

 . در حال کار کردن است "موتور دائما فن -1

 .                                                          مدار سیم کشی فن موتور صحیح نمی باشد: الف

 . ترموستات موتور در مدار فن قرار نگرفته است: ب

 FAN1, FAN2 های، ولتاژ در ترمینال(زمانیکه موتور گرم شده است) کندفن موتور کار نمی -0

 .وجود دارد

 .                                                                               ترموستات موتور عمل نمی کند: الف

 .مدار سیم کشی فن موتور صحیح نمی باشد: ب

 FAN1, FAN2هایولتاژ در ترمینال ،(زمانیکه موتور گرم شده است) کندفن موتور کار نمی -3

 .وجود ندارد

 (.فن موتور یا سیم کشی فن اتصالی دارد)سوخته است  (FP)فیوز مربوط به فاز فن : الف
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 )PTC(اشکاالت مربوط به سنسور حرارتی موتور -7-5

 .می زند OVER HEATیا  OHتابلو موقع راه اندازی خطای  

موتور را  (PTC)تی سنسور حرار. را چک کنید (P1,P2)موتور  PTCسیم های مربوط به : الف

 . را پل کنید چک کرده در صورت خراب بودن تا زمان تعمیر موتور می توانید آن

 

 

 اشکاالت مربوط به مگنت درب بازکن-7-2

 .وجود ندارد  -RC+ , RCولتاژ در ترمینال های . مگنت کمان درب بازکن عمل نمی کند -1

                                          .                 در برد عمل نمی کند RCرله : الف

 .                                                                           در برد سوخته است L3فیوز : ب

 .    خراب است RC( یکسو کننده ولتاژ)پل دیود : پ

 .    از طرف برد اصلی صادر نمی شود RCفرمان برای کشیدن رله : ت

                                            .وجود دارد  -RC+ , RCولتاژ در ترمینال های . مگنت کمان درب بازکن عمل نمی کند -0

 .سیم کشی مگنت کمان درب بازکن صحیح نمی باشد: الف

 .مگنت کمان درب باز کن آسیب دیده است: ب

 (تمامنیمه و )اتوماتیک سه فاز اشکاالت مربوط به درب -7-7

 .عمل نمی کند (DC)کنتاکتور بستن درب  -1

 .                                                      بی متال یا کنترل بار موتور سر درب عمل کرده است: الف

وصل شده است  415و  414که به ترمینال های  CLSمیکرو سوئیچ آخرین حد بستن درب : ب

 DC کنتاکتور بایستی دپل کنی 415را به  414اگر ترمینال قطع می باشد که در این صورت 

 .      عمل کند

 .                                                    وصل نمی باشد  DOپالتین بسته کمکی کنتاکتور: پ

 . صادر نمی شود یفرمان بسته شدن از طرف برد اصل: ت

 . عمل نمی کند (DO) کنتاکتور باز کردن درب -0

 .                                                    بی متال یا کنترل بار موتور سر درب عمل کرده است: الف
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وصل شده  415و  416که به ترمینال های  (OLS)میکرو سوئیچ آخرین حد باز کردن درب : ب

                                 .                                                     است قطع می باشد

 .                                                          وصل نمی باشد DCپالتین بسته کمکی کنتاکتور : پ

 .صادر نمی شود یفرمان باز کردن درب از طرف برد اصل: ت

 DCاشکاالت مربوط به درب نیمه اتوماتیک با موتور -7-8

که از  COM , NCدر این حالت سیم های  ،عمل نمی کند DC ک با موتوردرب نیمه اتوماتی

دو سیم را به هم وصل کنید، باید درب این مکانیزم درب به تابلو وصل شده است را باز کنید، 

صحیح آن  عملکرد یکهبسته شود، در صورتیکه دو سیم را قطع کنید باید درب باز شود، در صورت

چنانچه تابلو خطا ندارد، برد تابلو و در صورت عملکرد صحیح ی کنید نمی باشد مدار درب را بررس

 .آسیب دیده است

 DCاشکاالت مربوط به درب اتوماتیک با موتور -7-4

که از  COM , NO , NCدر این حالت سیم های  ،عمل نمی کند DC درب اتوماتیک با موتور

ببندید در این صورت باید  NCه را ب COMسیم . مکانیزم درب به تابلو وصل شده را باز کنید

در  ،ببندید که در اینصورت درب بایستی باز شود NOرا به  COMسیم . درب بسته شود

نمی باشد مدار درب را بررسی کنید و در صورت عملکرد صحیح صحیح آن  عملکرد یکهصورت

 .چنانچه تابلو خطا ندارد، برد تابلو آسیب دیده است

 توراشکاالت مربوط به نمرا-7-12

 :نمراتورها بطور کلی روشن نمی شود -1

به بدنه یا  24ولت در اثر اتصال سیم  24ولت تابلو سوخته است یا پلی سوئیچ  24فیوز : الف

GND قطع کرده است                                                                                         . 

 . رها قطع می باشدسیم مشترك تغذیه نمراتو: ب

ولت اتصال پیدا  24سگمنت مربوطه به سیم . برخی سگمنت های نمراتور روشن نمی شود -0

ر سگمنت مربوطه سیم های مربوط به سگمنت های اتصال یافته را از تابلو باز کنید اگ. کرده است

در صورت روشن شدن سگمنت  .برد خروجی سگمنت آسیب دیده است ،روی برد روشن نشد
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 . ربوطه سیم کشی خارج از تابلو اشکال داردم

 .سیم های مربوط به نمراتور را از تابلو باز کنید. برخی سگمنت های نمراتور دائم روشن است -3

 .                اگر سگمنت روی برد خاموش شد، در مدار نمراتورها اتصالی وجود دارد: الف

 .د آسیب دیده استاگر سگمنت روی برد رله دائم روشن است، بر: ب

 اشکاالت مربوط به احضارها-7-11

 GNDدر صورت عمل نکردن هر کدام از احضارها با یک رشته سیم احضار مورد نظر را به  -1 

 .اتصال دهید

در این صورت سیم کشی . احضار مربوطه در برد روشن و آسانسور حرکت می کند LED: الف

 . می باشدن صحیحاحضار مورد نظر 

در صورتیکه از اتصال سیم به برد اطمینان . حضار مربوطه در برد روشن نمی شودا LED: ب

 . تعویض گردد باید برد آسیب دیده است و  حاصل کردید

 . روشن مانده است "المپ جواب احضار دائما -0

در صورتیکه . روشن کنید "کنید، تابلو را خاموش و مجددا جدااحضار مورد نظر را از برد  سیم :الف

خاموش نشد، برد باید  LED رگا و حضار مربوطه در برد خاموش شد اتصال در شستی وجود داردا

 . تعویض شود

 . خاموش می شود ، سپسر المپ جواب احضار روشن شدهبا فشار دادن کلید احضا -3

 .سیم ارتباطی از شستی تا تابلو قطع می باشد: الف

. شستی مربوطه را فعال نمائید تنظیمات بردا شستی مربوطه در برنامه غیر فعال شده است ب: ب

 . مراجعه نمائید 2-4برای اطالعات بیشتر به بخش 

 ابتاشکاالت المپ اتوماتیک و ث-7-01

 . برق ندارد L1 , L2ترمینال . المپ اتوماتیک داخل کابین روشن نمی شود -1

 .تابلو در مد رویزیون می باشد: الف

 . لو قطع می باشددر ورودی تاب RLبرق ترمینال : ب

 . در تابلو قطع شده است LIGHT فیوز: پ

 .قطع می باشد L1یا  L2سیم ارتباطی : ت
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 . رله مربوطه در برد عمل نمی کند: ث

 .قطع می باشد T9تراول کابل : ج

 .در جعبه رویزیون سوخته است L1فیوز : چ

  TIME SETTINGمنوی ورود بهبا  .دباشالمپ اتوماتیک کم یا زیاد می شدنزمان خاموش  -0

 .را تنظیم کنید CAR LIGHT TIMEگزینه  0-4در بخش 

 .برق ندارد L2 , L3ترمینال . المپ ثابت داخل کابین روشن نمی شود -3

 . در ورودی تابلو قطع می باشد RLترمینال برق : الف

 . است شدهدر تابلو قطع  LIGHTفیوز : ب

 . قطع می باشد L2 , L3سیم ارتباطی : پ

 .قطع می باشد T9تراول کابل  :ت

 .در جعبه رویزیون سوخته است L3فیوز : ث

 اشکاالت متفرقه-7-31

 .آسانسور قبل از بسته شدن درب داخل حرکت می کند -1

 . سیم کشی مدار ایمنی مربوط به کنتاکت قفل درب بیرون و داخل صحیح نمی باشد: الف

  .  پل می باشد کابین ایمنیترمینال های سری : ب

 .ی کندآسانسور شستی گرفته و در طبقه مورد نظر توقف نم -0

را باز  T11ترمینال  سیم ،برای تست تابلو .درست کار نمی کند (STM)مدار سیستم سلکتور 

مقدار  در صورتیکه. اتصال داده و قطع کنید STMبه  24با یک رشته سیم از ترمینال  .کنید

STM  در منویm3.2: Inputs  سنسور و  عملکرد. یعنی تابلو و برد سالم استباشد  1برابر با

 . سیم های ارتباطی را بررسی کنید

 .ه خاصی رفته و دیگر حرکت نمی کندآسانسور در حالت اتوماتیک به طبق -3

، ترمینال ایداستفاده نکرده سنسور آتش نشان یکه ازدر صورت .است شده فعال FIREورودی 

FIRE  ولت پل کنید 24را به . 

  .واب نمی دهدآسانسور به شستی های بیرون ج -0

استفاده  میکرو سوئیچ مربوطه یکه ازدر صورت. است فعال شده FULL LOADورودی : الف

 . ولت پل کنید 24را به  FLترمینال  اید،نکرده
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 . این ورودی در حالت عادی قطع می باشد. است فعال شدهورودی کلید راننده : ب

 .ولت ندارد 24ولتاژ  T4ترمینال  ،(خارج نمی شودمد رویزیون  از) ی شودتابلو اتوماتیک نم -5

 . قطع می باشد T4تراول : الف

 . ولت جعبه رویزیون قطع می باشد 24فیوز : ب

 . جعبه رویزیون قطع یا خراب می باشد اتوماتیک -رویزیون کلید : پ

فته و در آن طبقه توقف می آسانسور بعد از پاسخ دادن به آخرین احضار به طبقه خاصی ر -2

می توانید با ورود . است که آن طبقه به عنوان طبقه پارك تعریف شده استاین بدان معنی . کند

طبقه پارك را غیر  Disableو انتخاب گزینه  P1.7:Park Floor پارامتربه تنظیمات برد در 

 .فعال کنید

 دالیل آن و لید حرارتیقطع ک-7-10

 . ها کلید حرارتی عمل می کندبا کشیدن کنتاکتور -1

در این صورت آمپر کلید . کلید حرارتی می باشد آمپر موتور باالتر از آمپر تنظیم شده در: الف

می  چنانچه آمپر موتور باالتر از بیشترین آمپر کلید حرارتی می باشد،)حرارتی را تنظیم نمائید 

 (.نمائیدتعویض  راکلید حرارتی  بایست

با باز کردن سیم های . تا موتور اتصال وجود دارد( U,V,Wترمینال های )و در خروجی تابل: ب

 . خروجی تابلو می توان این مورد را آزمایش کرد

 .گرددکلید حرارتی حساس شده و  باید تعویض : پ

 دالیل آن و ی تابلوفیوزهاقطع -7-15

 F0فیوز  -7-15-1

 :ورت قطع در ص .این فیوز در مسیر سه فاز ورودی تابلو می باشد

 . تعویض گرددباید  F0 در این صورت فیوز. می باشد  F0آمپر موتور باالتر از آمپر فیوز: الف

با باز کردن سیم های . تا موتور اتصال وجود دارد( U,V,Wترمینال های )در خروجی تابلو : ب

 .    خروجی تابلو می توان این مورد را آزمایش کرد

 .گرددیض فیوز حساس شده و  باید تعو: پ
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 CAR.Fیا  LIGHTفیوز  -7-15-0

  :در صورت قطع  .قرار دارد وارد شده است RLکه به ترمینال  یفیوز در مسیر فازاین 

 .                                                    اتصال دارد T9 تراول کابل :الف

 .حساس شده و باید تعویض گرددLIGHT فیوز : پ

 F2فیوز  -7-15-3

در  .قرار دارد  24Vپل دیود  ACدر مسیر تغذیه  کهآمپر می باشد  0این فیوز الکترونیکی و 

 :صورت قطع 

های با باز کردن کلیه خروجی. اتصال پیدا کرده است GNDولت تابلو به بدنه یا  24خروجی : الف

 .  ولت می توان این مورد را آزمایش کرد 24

 .                                                   بلو معیوب استنصب شده در داخل تا 24Vپل دیود : ب

 . معیوب می باشدها بردیکی از : پ

را جدا کنید، در صورتیکه فیوز قطع نکرد  هابرای عیب یابی قسمت ب و پ، اول سوکت تغذیه برد

کنید، قطع  ار ولت خارج از تابلو 24کلیه اتصالت در غیر اینصورت . می باشد هااتصال در برد

 . نمائیدمی باشد، آن را تعویض ولت معیوب  24، پل دیود کردباز فیوز قطع  چنانچه 

 FBفیوز  -7-15-0

 .آمپر می باشد 5و  در مدار تغذیه ترمز واقع شده این فیوز

می کند، یکی از سیم های ترمز را از ترمینال  قطع FB چنانچه بعد از کشیدن کنتاکتورها، فیوز

BR اگر بعد از کشیدن کنتاکتورها فیوز . دباز کنیFB یکی از احتماالت زیر وجود  ،قطع نکرد

 :دارد 

 .                                                                                     بوبین ترمز اتصال دارد: الف

 .اتصال دارند  -BR+ , BRسیم های بسته شده به ترمینال های : ب

پل ، قطع می کند FBفیوز  و کشیدن کنتاکتورها BRباز بودن سیم های ترمینال  صورتدر 

 .معیوب می باشد BRدیود 
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 FP (220)فیوز  -7-15-5

چنانچه این . که ولتاژ فن موتور را تامین می کند قرار دارد FAN2این فیوز در مسیر ترمینال 

نمائید، فیوز را تعویض و دوباره امتحان فیوز قطع می کند، سیم های فن موتور را از تابلو جدا 

 .کنید در صورتیکه فیوز قطع نکرد، فن موتور و یا سیم های ارتباطی اتصالی دارند

  380 فیوز -7-15-2

چنانچه در خروجی ترانس . آمپر می باشد 4واقع شده و  یاین فیوز در مسیر تغذیه ترانس اصل

 .این فیوز قطع می کنداتصال وجود داشته باشد یا ترانس معیوب باشد 

 

 دالیل آن و ی جعبه رویزیونفیوزهاقطع -7-21

 F1فیوز  -7-12-1

 :در صورت قطع . ولت جعبه رویزیون قرار دارد 24این فیوز در مسیر 

 24با باز کردن خروجی های . اتصال دارد GNDولت جعبه رویزیون به بدنه و یا  24خروجی : الف

 .ا آزمایش کنیدولت جعبه رویزیون وجود اتصالی ر

با جدا کردن تغذیه بردها این . اتصالی در اثر آسیب دیدن بردهای جعبه رویزیون می باشد: ب

 .مورد را آزمایش کنید

 F2فیوز  -7-12-0

در صورت قطع با جدا کردن . قرار دارد (L1)این فیوز در مسیر روشنایی اتوماتیک داخل کابین 

 . روشنایی اتوماتیک را بررسی کنیدوجود اتصالی در مدار  L1سیم ترمینال 

 F3فیوز  -7-12-3

در صورت . قرار دارد (FAN)و فن کابین  (L3)این فیوز در مسیر روشنایی ثابت داخل کابین 

فن ) FAN، (روشنایی ثابت داخل کابین) L3قطع با جدا کردن هر یک از سیم های ترمینال های 

 .در هر یک از این مدارها بررسی کنید وجود اتصالی را( کلید فن کابین) FKو ( کابین
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 F4فیوز  -7-12-0

در صورت قطع با جدا کردن سیم . تغذیه درب داخل قرار داردولت  221این فیوز در مسیر ولتاژ 

 .وجود اتصالی در این مدار را بررسی کنید L4ترمینال 
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  88بخشبخش

نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی 

  کنترل مقصدکنترل مقصد  سیستمسیستم

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  

CCOONNTTRROOLL  
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دستگاه آسانسور را با هم گروه کنید و در  8میتوانید تا  (Destination)در سیستم کنترل مقصد 

هر طبقه چند پنل را به طور همزمان راه اندازی کنید که البته در این مبحث اینطور در نظر 

 .، تنها یک پنل نصب می شود (Floor)میگیریم که در هر طبقه

 :به دو صورت ارائه می شود پار صنعت صعود تم از طرف شرکتاین نوع سیس

  (Floor Box)به همراه جعبه فلور  (Destination)کنترل مقصد -0

  (Floor Box)بدون جعبه فلور  (Destination)کنترل مقصد  -2

 .در صورت نصب چند پنل در یک طبقه باید کنترل مقصد با جعبه فلور راه اندازی شود

 :ندازی و سیم کشی هر دو مورد می پردازیمدر ادامه به راه ا

 سیم کشی و گروه کردن تابلوها-8-1

برای راه اندازی سیستم کنترل مقصد نیاز است که آسانسورها به صورت گروه با هم در ارتباط قرار 

برای این منظور به یک برد . دستگاه را شامل باشد 8دستگاه تا  2این گروه میتواند از . بگیرند

 .نیز نیازمند می باشیم (Group)گروه 

فزاری می ادار بین تابلوها، برد گروه و تنظیمات نرم کردن شامل سیم کشی با کابل شیلد گروه

 .باشد

در نظر بگیرید و دستگاه های دیگر را به ترتیب  Aیک دستگاه آسانسور را انتخاب و آن را گروه 

B,C,D,E,F,G,H ا شامل دو دستگاه می باشد که فرض میکنیم گروه ما تنه .در نظر بگیرید

 .بلو این تعاریف نیز اعمال می شوندتوجه شود در تنظیمات برد اصلی تا. است Bو دومی  Aاولی 

 .می نامیم Tron Aرا  Aبرد اصلی تابلوی  ،برای سهولت در توضیح

 .تابلو را به روش زیر به هم متصل کنید دو 25/12با یک کابل شیلددار 

متصل  Tron Aاز برد  CON2پین  0در سوکت  CLو  CHا به ترمینال های دو رشته از کابل ر

 .و در نظر داشته باشید که کدام رنگ سیم را به این دو ترمینال وصل کردیدکنید 

در سوکت  CLو  CHبرده و سر دیگر کابل را به ترمینال های  Bکابل شیلددار را به سمت تابلو 

توجه شود که از طریق تفاوت رنگ رشته سیم ها  .وصل کنید Tron Bاز برد  CON3پین  0

CH  ها به هم وCL اگر تعداد گروه ها بیشتر بود به همین ترتیب . ها نیز به هم بسته شوند

 .اتصال بر قرار کنید

 دیگر به سمت آخرین تابلو که آخرین گروه است رفته 25/14با یک کابل شیلدار در نهایت 

 CLو  CHو دو رشته سیم را به ترمینال های ( دستگاه می باشد آخرین Bکه در اینجا آسانسور ) 
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وصل  Tron Bاز برد  CON2در سوکت  GNDو  V+دو رشته دیگر را برای تغذیه برد گروه به و 

    .می باشد Tron Vدر برد  CON3و  CON2از موقعیت  نمایی 0-8شکل . کنید

    
 

 

و باید سر به سمت برد گروه می رود  Tron Bدر برد  CON2متصل شده به  کابل سر دیگر

و دو رشته دیگر مربوط به تغذیه را  CLو  CHترمینال های را به  کابل شیلددار دیگر هر دو رشته

و برد گروه  Tron Bارتباط بین  حتما. کنیدبرد گروه وصل  CON1پین های  4یکی از در 

 .بسته شوندها نیز به هم  GNDبه هم و  V(+24)+م،به ه ها CL ،ها به هم CH :اینگونه باشد

 .را از تابلو تامین کرده اید Groupبه این ترتیب تغذیه مورد نیاز برد 

 

 

 4دیگر را به سوکت  25/12یک کابل شیلددار  در ادامه و پس از اتصال تابلوها به برد گروه،

J1 

 0-8شکل 

 2-8شکل 
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ای اتصال به پنل ها را بر CHو  CLدر برد گروه که خالی است وصل کنید تا  CON1پین دوم 

 . می نامیم Aنقطه دو سر دیگر این کابل را   .آماده کنید

 :ی پالستیکیقرار گیری جامپرها

تعریف می شود جامپر  Aیعنی تابلویی که به عنوان گروه  Tron Aتنها بر روی برد  -0

J2 و جامپر . قرار داده می شودJ2 روه های دیگر قرار داده نمی شودبر روی گ. 

 .قرار داده نمی شود J1رد گروه جامپر بر روی ب -2

 

 Floor Boxبه همراه   Destinationسیم کشی پنل -8-0

 

   سوئیچینگ  شامل یک عدد برد فلور درایور و یک دستگاه (Floor Box)جعبه فلور درایور 

برد فلور درایور وظیفه تخصیص ارتباط های سریال بین پنل . آمپر می باشد 2ولت 24

Destination  که پنل مذکور در آن همچنین موقعیت طبقه ای  .را دارد ...و  تابلوهای فرمانو

 (.1-8بخش  .روی برد SW1با تنظیم دیپ سوئیچ )  نصب شده است را مشخص می کند

مربوط به آن طبقه را تامین می  Destinationولت، تغذیه برد فلور درایور و پنل  24سوئیچینگ 

ینان بیشتر از تامین جریان پنل در صورت نور پردازی بیشتر به جای سوئیچینگ جهت اطم. کند

ولت و آمپراژ بیشتر به همراه پل دیود و خازن  24صفحه کلید می توان از ترانس با ولتاژ خروجی 

 نیز استفاده کرد که البته برای این منظور نیاز به مشورت با بخش فنی شرکت( ریپل) صافی

 .می باشد 

 

 .صفحه بعد توجه کنید در 2-8با دقت به شکل 
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 2-8شکل 
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(A 
کابل شیلددار . به عنوان باالترین فلور درایور یعنی باالترین طبقه محسوب می شود 2-8شکل 

25/12  خارج شد به عنوان نقطه که از برد گروهA در نظر گرفته شده بود . 

A  از ترمینال هایCL  وCH  رکانکتوبرد گروه وارد چاه شده و طبق شکل به CON1  متصل

 .این فلور درایور در باالترین طبقه و اولین ورودی ارتباط سریال می باشد. می شود

 

 

 CON1نباید نسبت به کانکتور  CON1در کانکتور  CHو  CLسیم های : توجه

 .در برد گروه جابجا بسته شوند

 

(B 
بسته و  CON1Aدیگر را به ترمینال های کانکتور  25/12یک کابل شیلددار  2-8طبق شکل 

 .سر دیگر آن را به عنوان سریال ورودی برای فلور درایور طبقه پایین، انتقال دهید

تا آخرین برد فلور درایور در تمامی طبقات مستقیم به برد  CON1Aو  CON1ترمینال های 

 .گروه اتصال دارند

طبقه بعد این عمل را  در برد فلور درایور برای 3یعنی پس از اتمام کار در هر طبقه از کانکتور 

 (.سیم کشی از طبقات باال به طبقات پایین) انجام دهید 

 

(C 
همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، در جعبه فلور عالوه بر برد فلور درایور یک دستگاه سوئیچینگ 

در  Destinationقرار گرفته شده است تا هم تغذیه برد فلور درایو و هم تغذیه پنل یا پنل های 

 .کندبقه را تامین آن ط

سوئیچینگ را با توجه به پالریته های  V–و  V+ترمینال های  25/12با یک کابل شیلددار 

در برد فلور  CON2Aدر کانکتور  GNDو  V+درست و نوشته شده بر روی آن، به ترمینال های 

یب جدی پنل آس هم معکوس بستن این ترمینال ها هم به برد فلور درایور و. وصل کنیددرایور 

 .وارد خواهد کرد

اصلی جهت دفع نویز در مدار داخلی سوئیچینگ، ترمینال ارت آن را به ارت : توجه

 .دار استفاده کنیدبرای تغذیه فلور از کابل شیلد و وصل کنید
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 .وصل می شوند Nو  Lیک خط فاز و یک خط نول می باشد که به به  نیازمند تغذیه سوئیچینگ

(D 
 CON2را به ترمینال های کانکتور  25/14 ای یلددار چهار رشتهکابل ش 2-8طبق شکل 

از مسیر برد به سوئیچینگ متصل است و برای تغذیه پنل  GNDو  CON2، +Vدر  .متصل کنید

 .در طبقه می باشد Destinationیا پنل های 

های دو در این کانکتور سیم . نیز برای اتصال ارتباط سریال به پنل است CHو  CLترمینال های 

همخوانی داشته و همسان  Destinationترمینال مورد نظر باید با ترمینال های موجود در برد 

  .بسته شوند

وجود  CON1و  CON2پین به نام های  4بر روی برد دو کانکتور  Destinationدر پشت پنل 

 CH ,CL ,GND ,+Vترمینال به نام های  4دارد که مانند کانکتورهای برد فلور درایور دارای 

را نسبت  Dترمینال های هر دو کانکتور به هم متصل می باشند و کافیست سر نقطه . می باشند

به یکی از این دو کانکتور در  ،از برد فلور درایور بسته شده CON2به سیم بندی که در کانکتور 

 0-8شکل . وصل کنید Destinationبرد 

 0-8شکل 
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 اولین داشته باشید از کانکتور دوم و خالی برد Destinationاگر در طبقه ای دو دستگاه پنل 

برای اتصال و تغذیه پنل دوم و یا در صورت نیاز  را رشته ای 4، کابل شیلددار Destinationپنل 

 . به همین ترتیب برای پنل سوم متصل کنید

 

 ،3بودن پایه شماره  OFFدر صورت  برد پنل،بر روی  S1با دیپ سوئیچ : توجه

 1اگر در هر طبقه تنها یک پنل باشد، پایه . هر طبقه مشخص میشود ماره پنل درش

 OFFو دو پایه دیگر  ONرا 

 ONرا  0و پنل دوم فقط پایه  ON را 1تنها پایه  ،پنل باشد، پنل اول 0اگر در طبقه ای 

 ...باشند و  ON 0و هم پایه  1در صورت حضور پنل سوم، هم پایه  .کنید

  

اتصال به پنل آماده کرده اید و اگر پنل به دیوار نصب شده کابلی که برای : هشدار

چرا که کابل . کابلی که از دیوار خارج کرده اید زیاد نباشدباشد، توجه کنید که طول 

نقدری بلند باشد که پس از اتصال ترمینال ها به پنل و برای بستن پنل به قاب آنباید 

شده روی بردهای پنل میتواند باعث اختالل کابل تا . روی دیوار بخواهید کابل را تا کنید

  .صورت دائم و یا رندوم شود در عملکرد و گرفتن شستی ها به
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 :و دیپ سوئیچ ها ی پالستیکیجامپرها

 . قرار داده شود J2در تمامی طبقات، در برد فلور درایور جامپر 

( پایین ترین جعبه در چاه) تنها در اولین طبقه یعنی اولین فلور J1بر روی برد فلور درایور جامپر 

 .قرار داده می شود

قرار داده می  J1؛ اگر در هر طبقه تنها یک پنل باشد، جامپر  Destinationبر روی برد پنل 

تعیین شده  S1اما در صورت بودن چند پنل، جامپر بر روی آخرین پنلی که با دیپ سوئیچ . شود

 .باشند می بدون جامپرقرار داده می شود و پنل های دیگر آن طبقه است 

 

پایه روی  1ها باید به طور دقیق با دیپ سوئیچ کشی تمامی پنل ها و فلور درایور پس از سیم

 5-8موقعیت و شماره طبقه مورد نظر را تعریف کنید طبق بخش  (SW1)بردهای فلور درایور 

 

شخص می شماره پنل در هر طبقه م Destinationروی برد پنل  S1پایه  0با دیپ سوئیچ 

 .کنید ONرا باید  0معموال در هر طبقه از یک پنل استفاده می شود که تنها پایه . شود

 

 S1 دیپ سوئیچاز  3پایه  Destinationدر این مدل نصب روی برد پنل : توجه

لطفا برای تنظیم بهتر دیپ سوئیچ ها با بخش فنی شرکت . باشد OFFحتما باید 

 .مشورت کنید
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 Floor Boxبدون  Destinationکشی پنل  سیم-8-3

بدون جعبه فلور درایور و برد فلور درایور نیز ارائه می  (Destination)سیستم کنترل مقصد 

به صورت مستقیم و بدون واسط برد فلور درایور می  (Group)ارتباط بین پنل با برد گروه . شود

هم . قش برد فلور درایور را ایفا می کندن Destinationدر این نوع سیستم، برد اصلی پنل . باشد

تعریف  وه و پنل های طبقات دیگر و هم وظیفهوظیفه تخصیص ارتباطات سریال بین برد گر

 .عهده برد اصلی خود پنل می باشد موقعیت طبقه ای را که پنل در آن قرار دارد، بر

 

رد بل متصل به بسر دیگر کا 0-8که در بخش  Aنقطه جهت سیم کشی،  4-8با توجه به شکل 

 .ترین طبقه نصب نماییددر باال یکی از کانکتورهای برد اصلی پنل گروه در نظر گرفته بودیم را به

CON2)  یا(CON1. 

  .باید همسان با ترمینال های برد گروه بسته شوند CH – CLتوجه شود که ترمینال های 

 4-8شکل 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

147 
 

 . است به عنوان پنل در باالترین طبقه 4-8عنوان مثال در شکل به 

(A 
جهت ارتباط با سیستم و گروه های تعریف  CH – CLورودی ارتباط سریال با ترمینال های 

اما در طبقات پایین تر . در برد گروه می باشد CON1از  Aدر باالترین طبقه ورودی . شده

 .طبقه باالتر است Destinationخارج شده از پنل  Cاز خروجی   Aورودی 

 
(B 

و در هر طبقه . تغذیه پنل نیاز به یک سوئیچینگ یا ترانس مجزا می باشد در این سیستم برای

 V+ولت را با پالریته های درست به ترمینال های  24عالوه بر ورودی ارتباط سریال، ولتاژ تغذیه 

, GND در این برد ترمینال های ارتباط سریال و ترمینال های . در برد اصلی پنل وصل نمایید

به هم اتصال دارند و می توانید تغذیه را به هر ترمینالی  CON1 , CON2تور تغذیه در دو کانک

 .که آزاد است وصل نماییداز تغذیه 

آمپر  2ولت و آمپراژی بیش از  24باید ولتاژی برابر با  Destinationمنبع تغذیه برای پنل 

 . داشته باشد

  

چرا که جابجا . ندبسیار مهم است که تمامی ترمینال ها همنام بسته شو: توجه

بستن پالریته های مثب و منفی تغذیه و بسته شدن ترمینال های تغذیه به جای 

 .، آسیب جدی به برد پنل وارد خواهد کرد (CH – CL)ترمینال های ارتباط سریال 

 

(C 
مربوط به پنل بعد در طبقه  CH – CLخروجی برای ورود به کانکتور و ترمینال های  Cنقطه 

 .شدپایین می با
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 جامپرهای پالستیکی و دیپ سوئیچ ها

 .را فقط روی پنل اولین طبقه از پایین قرار دهید J1جامپر پالستیکی 

بودن این  ONدر صورت  .باشد ONبر روی برد تمامی پنل ها باید  S1از دیپ سوئیچ  0پایه 

 .ندکارایی ندار 0و  2پایه های  پایه سیستم روی مد بدون فلور درایور ست می شود و

 

جهت تعریف طبقه ایست که پنل در آن قرار دارد و باید پس از نصب پنل  S2پایه  1دیپ سوئیچ 

 .پیاده کنید S2کد مربوط به طبقه مورد نظر را بر روی  1-8در هر طبقه مطابق با بخش 

 

به دلیل عدم . در این سیستم در هر طبقه تنها می توان یک پنل نصب کرد: توجه

تنظیم کنید در صورتی که در  S2لور درایور، شماره طبقات را روی استفاده از برد ف

در برد فلور درایور تنظیم می  SW1سیستم کنترل مقصد با جعبه فلور این کدها بر روی 

 .شوند
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 Groupو برد  VTronتنظیم پارامترهای برد -8-0

تخاب مد پس از نصب و سیم کشی تمامی مراحل الزم است برای گروه کردن تابلوها و ان

Destination،  تنظیماتی را در پارامترهای بردهای Main  و برد Group اعمال کنید. 

ذکر خواهند شد در مورد برد های اصلی تابلو فرمان ها  تمامی تنظیماتی را که در جدولابتدا 

سپس . اعمال شود (Group)پس از تنظیمات تابلوها، تنظیمات مربوط به برد گروه انجام دهید و

 .روشن کنید و بار تمامی تابلو فرمانها را خاموش یک

تمامی تابلوها باید دارای تنظیمات یکسان باشند تا به صورت : توجه

Destination بتوانند عمل کنند. 

Main V 

 کد پارامتر گزینه انتخابی توضیحات

P1: Main Setting 

م سان تنظیدر تمامی تابلوهای گروه شده باید یک ها تعداد توقف

 شود

 های تعداد توقف

 پروژه
Floor Number P1.1 

 Group(A,B,…) System Type P1.2 رعایت ترتیب بایص عنوان گروه به هر تابلو صتخ

در صورتی که تمامی آسانسورها دارای یک تعداد توقف باشند و 

وارد  را1مقدار،در تمامی تابلوها اختالف طبقه ای بین آن ها نباشد

 .کنید

01 Bottom Floor P1.2.1 

 Destination Destination Hall Call mode P1.10انتخاب احضار در مد 

 Car Capacity P1.11 تعداد توفقف پروژه در تمامی تابلوهای گروه شده باید مقداری یکسان انتخاب شود

اگر در زمان باز شدن درب  0در تمامی گزینه ها  به جز گزینه 

 .تخابی غیر فعال می شودکسی وارد کابین نشود شستی ان

1-Active Anyway 

2-Act By Loadcell 

3-Act By 

Photocell 

4-Act By 

PH&Load 

DSC desire call P1.21 

P2: Floor Setting 

اعمال تنظیمات احتمالی برای طبقه ای، اول شماره توقف را  جهت

 اینجا انتخاب کنید
 FL:  Select Floor P2.1 طبقه مورد نظر

در این شاخص مورد نظر  P2.1به توقف انتخابی در گزینه  با توجه

در  Floorتوجه شود تنظیمات مربوط به . گزینه تعریف میشود

 .تمامی تابلوها باید یکی باشند

تنظیم شاخص مورد 

نظر در یک یا دو 

 سگمنت در دسترس

Numerator 

Code 
P2.3 

P7: Programmable Inputs 

، سنسور 0یا  0روی گزینه های  P1.25در صورت تنظیم پارامتر 

Loadcell  کنیدیکی از ورودی های قابل برنامه ریزی وصل به 

19:Car not 

Empty  
ProgIn… P7 
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. دارای توقف مساوی نباشندکه ممکن است تمامی آسانسورها  این پارامتر این است هدف از تنظیم* 

به عنوان اولین طبقه  P1باشد و برای یکی از آسانسورها   P2اولین طبقه برای آسانسوری  در چاه یعنی

به یک اندازه و برابر  P1.1ها را طبق پارامتر منظور تمامی تابلوبدین . ده باشدو توقف در نظر گرفته ش

آسانسوری که در اولین  P1.2.1سپس در پارامتر . با تعداد توقف اصلی پروژه، مقدار دهی میکنیم

و آسانسوری که اولین توقفش در طبقه ای باالتر  تنظیم کنید 01در پروژه توقف دارد را  شاخص تعریف شده

 .و یا در صورت بودن توقفات خاص دیگر در آسانسورهای دیگر مقدار را بیشتر کنید 02می باشد را 

آنها  را دارا می باشد باید طبقاتی را که آسانسور در 01که مقداری بجز  برد تابلوییسپس در تنظیمات 

 مورد نظر انتخاب کرده و FLشوید و  P2: Floor Settingوارد منوی  .کنیدتوقف ندارند غیر فعال 

 تنظیمات زیر را برای آن اعمال کنید

Group 
 کد پارامتر گزینه انتخابی توضیحات

م آسانسور ای کنید که کددر صورت وجود شستی ویلچر، تعیین م

 استتوان کم حمل افراد  مختص به

1:None 

2:(A) car 

... 

9:(H) car 

Wheelchair 

cabin 
P2 

 انتخاب شود 2گزینه  Destinationبرای 

 انتخاب شود 0برای دوبلکس یا تریبلکس گزینه 
1:Origin 

2:Purpos 

System 

Decision 
P3 

 Sec Floor to Floor P4 3 پیمودن مسافت بین هر دو طبقهزمان 

 Sec Stop on Floor P5 10 زمان توقف کابین در طبقه

 Slave Number P6.1 8~1 تعداد دستگاه های گروه شده را حتما مشخص کنید

را جهت ست کردن تنظیمات برد گروه   P6تا  P1تنظیمات  بر روی برد گروه، CON7به سوکت  LCD Groupبا اتصال 

 P1:مقدار می دهید و در آخر مراحل پارامتر 

 ا یک بار فشار دهیدر Enterباشد و کلید   m1نمایشگر بر روی صفحه  -0

 را یک بار فشار دهید Enterکلید  P1: Parameter Synchronizationدر صفحه  -2

 را فشار دهید Enterسپس  With Slave: (A): اولین گروه تعریفی تابلو را انتخاب کنید مرحله این در -0

 . را انتخاب کنید yesگزینه  Enterبا فشار دادن کلید  ؟تنظیمات ذخیره شوند آیا از شما پرسیده می شود -4

 2در بند  P1شما به صفحه  ،بر روی نمایشگر …Savingانجام شوند پس از  اگر مراحل به درستی و بدون خطا -5

 .ارجاع داده می شوید که به منزله ذخیره تمامی اطالعات بدون خطا می باشد

P1 

ر دوارد می شود، P6 با توجه به تعداد آسانسورهایی که در منوی

 به ترتیب صورت کهبدین . این منو طبقه پارك تعریف می شود

 .وارد کنید را طبقاتی که در آن ها آسانسور پارك می شود ،اولویت

P7.1~P7.8 

P7.1:Park Floor 1 

FL: None,1-48 

... 

P7.8:Park Floor 8 

FL: None,1-48 

Parking Floor P7 

 Do Not Default:1 باز گشت به حالت پیش فرض تنظیمات

2:Do Default 
Factory Default P8 
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P2.7 : Hall Call : Disable 

P2.8 : Car Call : Disable 

توجه شود در صورتی که همچین استثنایی در اختالف توقفات وجود ندارد، این مراحل را انجام ندهید و 

 .طبق جدول عمل کنید
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 راه اندازی -8-0-1

ستاده از یگروه، سیم بندی سوئیچینگ ها، در صورت ا پس از سیم کشی کامل بین تابلوها، برد -0

و همچنین اعمال ،  Destinationجعبه فلور، سیم کشی مربوط به آن و سیم کشی پنل های 

برای راه اندازی سیستم کافیست دقیق مراحل تنظیمات پارامترهای تابلو فرمان ها و برد گروه، 

تمامی گروه   m1در صفحه  LCD Groupوی بر ر که تمامی تابلوها را روشن کنید و چک کنید

به این معنا که گروه های تعریف  .نمایش داده شود OK ها  هایی که تنظیم کردید روبروی آن

 . شده در ارتباط با هم و برد گروه قرار دارند

به رنگ سبز به صورت عمودی قرار گرفته شده است که  LEDتایی  8بر روی برد گروه یک ردیف 

، باید در صورت برقراری ارتباط به صورت  A,B,…Hبلوهای تعریف شده به صورت به تعداد تا

ها به  LEDعدد از این  0تابلو را با هم گروه کردید باید  0به طور مثال اگر . چشمک زن باشند

 .صورت چشمک زن و بقیه خاموش باشند

 

 LED Can okچک کرد در صورتی که از برد فلور درایور داخل چاه استفاده شده باشد باید  -2

در تمامی طبقات باید . که روی برد فلور درایور قرار دارد با رنگ سبز به صورت چشمک زن باشد

اگر . چک شود که در صورت حرکت موتور و توقف آن، این چشمک زدن به صورت منظم باشد

است که  دلیلمشاهده شد به این  LED can okاختالل یا تاخیری در روشن خاموش شدن 

 .سیم های ارت، ارت موتور و حتی تغذیه جعبه فلور را چک کنید. بکه سریال دچار نویز استش

 

تغذیه از تمامی پنل ها باید روشن باشند و اگر پنلی خاموش بود ممکن است  ،در طبقات -0

سوییچینگ درون چاه برای آن طبقه دچار ایراد باشد یا امکان دارد پالریته تغذیه را اشتباه بسته 

 .پنل را جدا کنید تغذیهشید که در این حالت به سرعت باید با

پیشنهاد می شود جهت روشن کردن پنل ها برای اولین بار، پس از سیم کشی پنل های  

Destination  تا پس از راه اندازی کامل، جهت . سوکت را به برد آن وصل نکنید

کت هر طبقه را به پنل جلوگیری از اتصاالت اشتباه و سوختن برد پنل، تک به تک سو

وصل کنید تا در صورت مشاهده ایراد و روشن نشدن پنل بتوانید سریع آن را قطع 

 .کنید
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 :و عملکرد پنل ها را به این صورت انجام دهید Destinationدر نهایت تست عملکرد  -4

ی برد بر رو S2و یا بر روی دیپ سوئیچ  بر روی برد فلور درایور SW1اگر بر روی دیپ سوئیچ 

مربوط به طبقه ای که در آن هستید کد مربوط به  در صورت نبود جعبه فلور Destinationپنل 

درست تنظیم کرده باشید، در صورت زدن شستی طبقه ای که در  5-8آن طبقه را طبق بخش 

 ، پیغامی به عنواننمایشگر پنل پس از نمایش شاخص آن طبقه بر روی ،آن هستید

Out Of Range این پیغام باید برای طبقاتی که از دسترس . ما نمایش داده میشودبرای ش

 .نمایش داده شود خارج کرده اید و یا احضار خود طبقه ای که در آن هستید

به  روی نمایشگر را میزنید ترتیب نمایش P1شستی  ،هستید و روی پنل P1برای مثال در طبقه 

 صورت زیر است

 

 

 

 

 .یچ ها را چک کرده ایدبه این صورت تنظیم دیپ سوئ
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پس از انتخاب . انتخاب شستی طبقات دیگر را به منظور عملکرد صحیح سیستم انجام دهید -5

طبقه ای شاخص آن نمایش داده می شود و پس از پردازش توسط هسته مرکزی سیستم، برای 

صورت به تابلو  شما آسانسوری انتخاب می شود و با نام گروه تعریفی که برای آن در برد

A,B,C,…H  برای مثال از طبقه  . ، نمایش داده می شوددر نظر گرفته بودیدP1 2 به طبقه 

 

 

 

 

 

اگر شستی را انتخاب کردید و تصویر آن شاخص نمایش داده شد اما آسانسوری انتخاب نشد و 

ال پس از مدتی اولین تصویر که مربوط به انتخاب مقصد است، نمایش داده شد، ایرادی در سری

وجود دارد که می تواند مربوط به عدم تنظیمات یکسان تمامی تابلوها، یا عدم انجام مراحل 

... سینک کردن مربوط به برد گروه، ایراد در سیم کشی سریال، عدم جایگذاری صحیح جامپرها و 

 . باشد

 یا
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 نقشه کلی نصب-8-5
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 جدول تنظیم دیپ سوئیچ مربوط به طبقات-8-2
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  99بخشبخش

  جداول وپیوستهاجداول وپیوستها  
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 جدول تراول کابل-0-0

 

 

 

 شماره تراول شرح

 T1 ارتباط سریال

 T2 ارتباط سریال
GND T3 

 T4 405ولت رویزیون  24برگشتی 
 T5 406ولت پایین رویزیون  24برگشتی 

 T6 407ولت باال رویزیون  24برگشتی 
STM T11 

 T12 ولت 24

، سوئیچ دریچه (استپ قارچی)توقف اضطراری رویزیون: سری ایمنی کابین 400

 اضطراری کابین و کنتاکت درب کابین
T7 

400A سوئیچ (استپ قارچی)توقف اضطراری رویزیون: سری ایمنی کابین ،

 دریچه اضطراری کابین و کنتاکت درب کابین
T8 

RL : (نال تابلوترمی)221فاز ثابت T9 

N :(ترمینال تابلو)نول T10 

 T13 فاز درب داخل کابین

 T14 (PSW*)میکروسوئیچ پاراشوت

 T15 (PSW*)میکروسوئیچ پاراشوت

 V (-HV) T16 300-در تابلوهای تکفاز، 

 V (+HV) T17 300+در تابلوهای تکفاز، 

 T18 ورد نیازترمینالی آزاد برای مصارف م. con1Aدر  T18متصل به ترمینال 
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 TRON Vجدول تنظیمات برد -4-1

 

 

 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 48 – 2 16 تعریف تعداد طبقات
Number of 

floors 
P1. 1 

 :نوع سیستم کنترل 

 راه اندازی به صورت تکی  -0

تعریف نام آسانسور در آسانسورهای گروهی، با  – 1الی  2

Enter  از گزینه ها، می بایست هر یکBottom Floor 

 .نیز وارد گردد

Simplex 

1- Simplex 
2- Group (A) 

3- Group (B) 

4- Group (C) 

5- Group (D) 

6- Group (E) 

7- Group (F) 

8- Group (G) 

9- Group (H) 

System Type P1. 2 

 :نوع پاسخ دهی به احضار طبقات 

پاسخ دهی به  وعبا انتخاب این گزینه می توانید ن -0

برای هر  P2.2را در منوی   (Full,Up,Down) احضار

 .طبقه تعریف نمائید

 .این گزینه برای سیستم های کلکتیو سلکتیو می باشد -2

1- Door 

close 

1- Door close 

2- Door open 

Total door 

park 
P1. 3 

 

 :میکروسوئیچ حد باز شدن درب 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

DO Limit 

Switch 
P1.4 

 :میکروسوئیچ حد بسته شدن درب  بازگشت -2

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

DC Limit 

Switch 
P1. 5 

 :وضعیت رفتن به طبقه پارك بعد از مد استراحت 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2

Enable 
1- Enable 
2- Disable 

Parking 

Status 
P1.6 

 Park Floor P1.7 48 – 1 1 تعیین طبقه پارك

 تعیین طبقه پارك اضطراری

 (فعال شدن سنسور آتش نشان ) 
1 1 – 48 

Fire Park 

Floor 
P1.8
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 :تعریف سیستم شستی داخل کابین 

 لت عادی شستیحا -0

پاك کردن شستی اشتباه با فشار  -2

 مجدد همان شستی

نمایش احضارهای طبقات در داخل  -0

 کابین بصورت چشمک زن

Normal 

1- Normal 

2- Call Erase 

3- Hall Show 

Car Call Mode P1.9 

 : طبقاتتعریف سیستم شستی 

 (سون سگمنت)نمراتورهای معمولی  -0

 CANBusنمراتورهای  -2

Can 

Open 

1-Can Open 

2- Destination 
Hall Call Mode P1.10 

محدود کردن تعداد شستی های داخل 

 کابین نسبت به ظرفیت کابین
16 1 – 48   Person Car Capacity P1.11 

ها احضار تست آسانسور بدون فعال کردن

 :بصورت خودکار 

 .غیر فعال باشد -0

 شروع تست با درب فعال -2

 با درب غیر فعالشروع تست  -0

Inactive 

1- Inactive 

2- ACT with 

door 

(Door Active) 

3- ACT door 

less 

(Door Inactive) 

Elevator Test P1.12 

 :حالت چشمک زن نمراتورهای طبقات 

 چشمک زن -0

 دائم روشن -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

Segment 

Blinking 
P1.13 

 :تعریف حالت ذخیره انرژی 

 اتوماتیک -0

تعریف دستی زمان ها در منوی  -2

P3.16  

Manual 
1- Automatic 

2- Manual 

Energy 

Saving 
P1.14 

 :نوع شستی کابین در کابین دو درب 

 تک پنل شستی -0

برای هر درب پنل )دو پنل شستی  -2

 (شستی مجزا

Single 

call 

1- Single call 

2- Double call 
Double Door P1.15 

ن جهت حرکت به درایو در حالت فرما

 :نجات اضطراری

 جهت پایین -0

 جهت باال -2

Up Move 
1- Down Move 

2- Up Move 
EVA Direct P1.16 
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 کت دریافت کرده اید رابرای تغییردر وضعیت کدگذاری تابلوفرمان، کدی که از پشتیبانی شر -0

درصورتی که تمایل به تغییر کد .را بزنید Enterوارد کرده و  P1.22:Service Callدر پارامتر 

سپس تعداد .را بزنید Escapeدر غیراینصورت کلید .را بزنیدEnterدارید کد دلخواه را زده و 

فرمان کدگذاری نشده باشد روزهای فعال بودن تابلوفرمان را وارد کنید و اگر تمایل دارید تابلو

 .را وارد کنید  0عدد

قابل ذکر است بعد از سپری شدن تعداد روزهای تنظیم شده در این پارامتر، کدگذاری فعال 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

  Disable 
1-Enable 

2-Disable 
Car Low SPD 

Blink 
P1.17 

 :کابین در پخش موزیک

 فعال-0

 لغیرفعا-2

Enable 
1- Enable 

2- Disable 

Audio Card 

Music 
P1.18 

 :کابین در عالم طبقاتاپخش 

 فعال-0

 غیرفعال-2

Enable 
1- Enable 

2- Disable 

Audio 

Announce 
P1.19 

عملکرد شستی کابین در حالت کنترل 

 :(Destination)مقصد

 فعال-0

 غیرفعال-2

Disable 
1-Enable 

2-Disable 
DSC Car Call P1.20 

فعال شدن شستی کابین در حالت 

 :(Destination)کنترل مقصد

 حالت دائم فعال-0

 فعالphotocell و loadcellبا -2

 فعال photocellبا-0

Active 

anyway 

1- Active 

anyway 

2-ACT loadcell 

3- ACT 

photocell 

DSC Desire 

Call 
P1.21 

تعداد روزهایی که به عنوان قفل 

 Service call P1.22 0 1. ف شده استتابلوفرمان تعری

شماره تماس سرویسکار و پشتیبان 

 جهت نمایش در موارد مورد نیاز
02122976101 

Serviceman 

Phone 
P1.23 

 Clear Counter P1.24 

0 تنظیمات کارخانه  
Factory Default P1.25 
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میشود وتابلوفرمان نمراتور کابین و طبقات نشان نمی دهد و احضار کابین و طبقات را با تاخیر 

 .پاسخ میدهد

نظیمات برد و درایو به تنظیمات کارخانه برگردد،کد درصورتی که مایل هستید تمامی ت -2

اگر درایو تابلو ،جفران باشد، نوع  .را در این پارامتر وارد کرده و نوع درایو تابلو را انتخاب کنید 3333

 .رابزنید Enterدرایو جفران را انتخاب کرده وکلید 

دیفالت شود، ( درایو نیستتنظیماتی که مربوط به )ولی درصورتی که مایلید فقط تنظیمات برد 

 رابزنید Enterوکلید را در این پارامتر وارد کرده  1111کد 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 :انتخاب طبقه مورد نظر 

پارامترهای می توانید  با انتخاب هر طبقه

منوی  درمربوط به همان طبقه را 

P2.2 الی P2.11  تنظیم نمائید. 

1 1 – 48 Select Floor P2.1 

 :نوع پاسخ دهی به احضار طبقات 

 از باال به پایین -0

 از پایین به باال -2

 طبقه به طبقه -0

Full 

1- Down 

2- Up 

3- Full 

Collect Type P2.2 

 تعریف خروجی نمراتور 

SEG1  :یکان نمراتور 

SEG2  :دهگان نمراتور 
 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 

,9,-,G,F,A,P,E,L 

,H,d,h,r,b 

Numerator 

Code 
P2.3 

 :تعریف نوع درب 

 درب تمام اتوماتیک -0

 درب نیمه اتوماتیک -2
Auto 

1- Automatic 

2- Semi Auto 
Door Type P2.4 

 :وضعیت درب در حالت پارك 

 درب باز -0

 درب بسته -2

Close 

Door 

1- Open Door 

2- Close Door 

Door Park 

Mode 
P2.5 

 :وضعیت فعال بودن درب ها 

 درب اصلی -0

 0درب فرعی  -2

 2درب فرعی  -0

 0درب اصلی و فرعی  -4

 2درب اصلی و فرعی  -5

 2و فرعی  0درب فرعی  -1

 2و فرعی  0درب اصلی، فرعی  -2

MSTR 

1- MSTR 

2- SLV1 

3- SLV2 

4- MSTR+SLV1 

5- MSTR+SLV2 

6- SLV1+SLV2 

7- M+SL1+SL2 

Door Action P2.6 

 :فعال یا غیر فعال بودن شستی طبقه 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Hall Call P2.7 

  :فعال یا غیر فعال بودن شستی داخل 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Car Call P2.8 

 :فعال بودن سنسور حرکتی فعال یا غیر 

 .فعال باشد -0

 .غیر فعال باشد -2
Disable 

1- Enable 

2- Disable 

Motion 

Detector 
P2.9 

موقعیت طبقه نسبت به سوئیچ استپ 

 اجباری پایین
 0 – 32767 Level Position P2.10 

کد خروجی نمراتور برای نمراتورهای 

 کدی مانند باینری و گری
000000 000000- 111111 Code Segment P2.11 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

زمان روشن بودن المپ داخل کابین 

 پس از توقف
10 5 – 200 s Car Light Time P3.1 

زمان رفتن به مد استراحت پس از 

 خاموش شدن المپ داخل کابین
10 5 – 250 s Park Time P3.2 

 s 100 – 1 5 از شدن دربمقدار زمان فرمان ب
Door Open 

Time 
P3.3 

 s 100 – 1 15 مقدار زمان فرمان بسته شدن درب
Door Close 

Time 
P3.4 

مدت زمان حرکت آسانسور از اولین تا 

 آخرین توقف
200 1 – 1000 ms Traveling Time P3.5 

 0 تاخیر در بررسی کامل بودن مدار قفل
0 – 3000 ms 

0 – 30 * 100 

Lock 

Debouncer 
P3.6 

تاخیر در بررسی کامل بودن مدار دو 

 شاخه کنتاکت
0 

0 – 3000 s 

0 – 30  100 

Cont 

Debouncer 
P3.7 

بین باز شدن تا بسته  مدت زمان ما

 شدن درب
0 

0 – 50 s 

Step 1 s 

Passenger 

Time 
P3.8 

حداقل زمان دسترسی مسافر به کابین 

 در سیستم کنترل مقصد
0 0 – 50 s 

Car Access 

Time 
P3.9 

 :زمان خروجی مدار نیم موج ترمز 

از زمان شروع حرکت مدت زمان تعریف 

شده طی شده و سپس خروجی مدار 

 .نیم موج فعال می شود

3 0 – 10 s 

Mecanical 

Brake Voltage 

Divider 

P3.10 

تاخیر در زمان برداشتن فرمان حرکت 

 پس از رسیدن به لول در جهت باال
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 
Up Stop Delay P3.11 

تاخیر در زمان برداشتن فرمان حرکت 

 پس از رسیدن به لول در جهت پایین
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 

Down  Stop 

Delay 
P3.12 

 s 50 – 0 10 تاخیر در شروع مد نجات اضطراری
Evacuation 

Start 
P3.13 

تاخیر در فرمان حرکت در سیستم 

 رارینجات اضط
10 0 – 30 s 

Evacuation 

Run 
P3.14 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

زمان فعال یا غیر فعال شدن خروجی 

 : POT1قابل برنامه ریزی 

ساعت   On Timeمی توانید با گزینه

ساعت  Off Timeفعال شدن و گزینه 

را  POT1غیر فعال شدن خروجی 

 .تنظیم نمائید

None None,1 , . . , 23 
POT1 On/Off 

Time 
P3.15 

سیستم زمان فعال یا غیر فعال شدن 

 :ذخیره انرژی 

ساعت   On Timeمی توانید با گزینه

ساعت  Off Timeفعال شدن و گزینه 

 سیستم ذخیره انرژی راغیر فعال شدن 

 .تنظیم نمائید

None None,1 , . . , 23 Energy Saving P3.16 

طبقات پس از دور تاخیر در اعالم 

 انداختن
1 0 – 10 s 

Announce 

Delay 
P3.17 

تاخیر در مگنت کمان درب نسبت به 

 فرمان درب
1 0 – 10 s 

Lock MGNT 

Delay 
P3.18 

 s 10 – 0 3 تاخیر در بررسی انکودر پس از حرکت

Encoder 

Check Start 

Delay 

P3.19 

 s 10 – 0 1 فاصله زمانی بررسی انکودر

Encoder 

Check Period 

Time 

P3.20 

تاخیر در شروع به کار پس از روشن 

 شدن
10 0 – 60 s 

Lift Initial After 

This Time 
P3.21 

 :حالت مصرف حداقل انرژی 

 غیر فعال=  0

تاخیر تا شروع ( = دقیقه) 240 – 1

 حالت مصرف حداقل انرژی 

0 
 

 0 – 240 Min 

Lift Deep 

Sleep After 

This Time 

P3.22 

روی  P5.10صورت تنظیم گزینه در 

، جهت شناسایی با لبه پرچم به 2گزینه 

 .این پارامتر مقدار می دهیم

10 
0 – 50 

100 ms 

Correction 

STD 
P3.23 

زمان قطعی ارتباط سریال بین برد و 

 درایو
10 

0 – 50 

100 ms 

Serial Time 

Out 
P3.24 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

Lift On/Off Time   P3.14.1>>P3.14.7 

 P3.24 سانسور به صورت خودکارآتنظیم زمان روشن یا خاموش شدن 

 :یکشنبه 

ساعت   On Timeمی توانید با گزینه

 Off Timeروشن شدن و گزینه 

ساعت خاموش شدن آسانسور را در روز 

 .یکشنبه تنظیم نمائید

None None,1 , . . , 23 Sunday P3. 24.1 

 None None,1 , . . , 23 Monday P3. 24.2 دوشنبه

 None None,1 , . . , 23 Tuesday P3. 24.3 سه شنبه

 None None,1 , . . , 23 Wendnesday P3. 24.4 چهارشنبه

 None None,1 , . . , 23 Thursday P3. 24.5 پنجشنبه

 None None,1 , . . , 23 Friday P3. 24.6 جمعه

 None None,1 , . . , 23 Saturday P3. 24.7 شنبه
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
PH1 Input P4.1 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
PH2 Input P4.2 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
PH3 Input P4.3 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
Do Input P4.4 

 
Not 

Invert 

1- Not Invert 
2- Invert 

Dc Input P4.5 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert  
OL Input P4.6 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
FL Input P4.7 

 
Not 

Invert 

1- Not Invert 
2- Invert 

LF Input P4.8 

 
Not 

Invert 

1- Not Invert 
2- Invert 

CNCL Input P4.9 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
OLS Input P4.10 

 Invert 
1- Not Invert 

2- Invert 
CLS Input P4.11 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 عنوان پارامتر گزینه انتخابی

  Not Used فعال بودن
ProgIn 1 

 (در تابلو سه فاز)
P5.1 

 G.M.U Normally Closeتوان پایین 
14: G.M.U Low 

PW 

ProgIn 1 
 (در تابلو تکفاز)

P5.1 

 Invert سوییچ ترمز موتور
5: Mechanic 

Brake 
ProgIn 2 P5.2 

 Invert 4: Fire Detector ProgIn 3 P5.3 سنسور آتش نشان

 Not Invert 3: External Fault ProgIn 4 P5.4 خطای خارجی

 Invert 6: Contactor FB ProgIn 5 P5.5 مدار فیدبک کنتاکتورها

 Not Used Not Used ProgOut 1 P6.1 0خروجی قابل برنامه ریزی 

 Normally Open 4: G.M.U Out 2 ProgOut 2 P6.2 فرمان بسته شدن درب

 Not Used Not Used ProgOut 3 P6.3 0خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 4 P6.4 4خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 5 P6.5 5خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 6 P6.6 1خروجی قابل برنامه ریزی 

 Not Used Not Used ProgOut 7 P6.7 2خروجی قابل برنامه ریزی 

 Normally Close 38: Level Display 4خروجی قابل برنامه ریزی 
ProgOut4 

 P6.4 (MRLدر تابلو )

 Normally Open 36: Up Moveing 5خروجی قابل برنامه ریزی 
ProgOut5 

 P6.5 (MRLدر تابلو )

 Normally Open 1خروجی قابل برنامه ریزی 
37: Down 

Moveing 

ProgOut6 
 P6.6 (MRLدر تابلو )

 Normally Open 39: EVA OS Out 2خروجی قابل برنامه ریزی 
ProgOut7 

 P6.7 (MRLدر تابلو )
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
External Fault 

Fault Code : E3 
P7.1 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Mechanical Brake 

Fault Code : E5 
P7.2 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Travel Time Over 

Fault Code : E6 
P7.3 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Contactor FB 

Fault Code : E7 
P7.4 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Opening 

Fault Code : E8 
P7.5 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Full Load Fault 

Fault Code : None 
P7.6 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Load Fault 

Fault Code : OL 
P7.7 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Heat Fault 

Fault Code : OH 
P7.8 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Photocell 

Fault Code : PH 
P7.09 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Phase Control 

Fault Code : PF 
P7.10 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Current 

Fault Code : oc 
P7.11 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Fire Detector 

Fault Code : FI 
P7.12 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Encoder Fault 

Fault Code : FE 
P7.13 

غیر فعال کردن 

خطاهای درایو جهت 

 تست استاندارد

  
Traction Fault 

Press Enter 
P7.14 

ردن لیست پاك ک

 خطاهای رخ داده
 

1- Yes 

2- No 
Clear Fault History P7.15 
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 Tron V Output Parameters  

 پارامترها توضیحات پارامترها توضیحات

 Not Used :1 غیر فعال V1 24:V1 SPD Outخروجی سرعت 
 POT1 2: POT1 Outخروجی قابل برنامه ریزی  V2 25:V2 SPD Outخروجی سرعت 

 G.M.U 1 3: G.M.U. Out 1خروجی  V3 26:V3 SPD Outوجی سرعت خر

 G.M.U 2 4: G.M.U. Out 2خروجی  V4 27:V4 SPD Outخروجی سرعت 
 MSTR Door Open :5 فرمان باز شدن درب اصلی Full SPD Out:28 خروجی سرعت نهایی

 SLV1 Door Open :6 0فرمان باز شدن درب فرعی  Ins SPD Out:29 خروجی سرعت رویزیون
 SLV2 Door Open :7 2فرمان باز شدن درب فرعی  Up Direct:30 خروجی حرکت جهت باال

 Half VLT Brake :8 نصف کننده ولتاژ ترمز Down Direct:31 خروجی جهت حرکت پایین
 Fast ACC Out :9 خروجی حرکت با شتاب بیشتر Advance Opening 32: ADO Outخروجی 

 Ding Dong :10 خروجی دینگ دانگ DC Out :33 درب فرمان بسته شدن
 Out Of Servic :11 خارج بودن از حالت سرویس Power Line On :34 فرمان کنتاکتور برق ورودی

 Lift Off Out :12 خاموش بودن آسانسور UPS 35: EVA  Power Onفرمان کنتاکتور 
 Fault Output :13 طای بردخروجی حالت خ EVA 36: Up Moveingخروجی جهت باال در 

 D.Magnet(RC) :14 خروجی مگنت درب بازکن EVA 37: Down Moveingخروجی جهت پایین در 
 Drive Running :15 فعال بودن درایو EVA 38: Level Displayخروجی سر طبقه در 

خروجی سرعت بیش از حد در 

EVA 
39: EVA OS Out  16 خروجی نمراتور کدی 0بیت: Code SEG B0 

 Code SEG B1 :17 خروجی نمراتور کدی 1بیت  Deep Sleep :40 حالت مصرف حداقل انرژی
 Code SEG B2 :18 خروجی نمراتور کدی 2بیت  G.V Locker :41 قفل کننده گاورنر

 Code SEG B3 :19 خروجی نمراتور کدی 3بیت  Relevel 42: Relevel Outخروجی 
 Code SEG B4 :20 خروجی نمراتور کدی 4بیت  Photocell ALR :43 خروجی آالرم فتوسل

با کنتاکتور  یمقاومت سر یرله 

Power Line 
44: KPL Resistor  21 خروجی نمراتور کدی 5بیت:Code SEG B5 

با کنتاکتور  یمقاومت سر یرله 

G.M.U Out 2 
45: KGM Resistor  خروجی سرعتV0 22:V0 SPD Out 

 VL 23:VL SPD Outخروجی سرعت   
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Tron V Input Parameters 

 پارامترها توضیحات پارامترها توضیحات

 Not Used :1 غیر فعال Evacouation IN :11 حالت نجات اضطراری

 SPD Below Low :2 سرعت کمتر از دور کند درایو Over Load IN :12 اضافه بار
 External Fault :3 خطای خارجی Earthquake IN :13 سنسور زلزله

 Fire Detector :4 سنسور آتش نشان G.M.U 14: G.M.U. Low PWتوان پایین 

 Mechanic Brake :5 سوییچ ترمز موتور Lift Off IN :15 خاموش شدن آسانسور

ورودی برق شهر در سیستم 

Green Motion 
16: Main Power On 6 مدار فیدبک کنتاکتورها: Contactor FB 

 Drive Run IN :7 فعال بودن درایو Door Lock FB :17 فیدبک قفل درب

 Master Door PH :8 فتوسل درب اصلی None Stop EVA :18 خروجی خاص برای درایو خاص

در  Loadcellورودی سنسور 

مقصد نهایی در صورت انتخاب 

روی گزینه های  P1.25پارامتر 

 4یا  2

19:Car Not Empty  9 0فتوسل درب فرعی: SLV 1 Door PH 

 SLV 2 Door PH :10 2فتوسل درب فرعی  
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Gefran:1 برند درایو

0:Undefine 

1:Gefran 

2:Hpmont 

3:Monarch 

Drive Brand I1.01 

حتما ولتاژ ورودی )ولتاژ ورودی درایو

تابلو درست تنظیم شود،امکان 

تگی درایو و برك رزیستور وجود سوخ

 (دارد

1:Three 

Phase 

1:Three Phase 

2:Singel 

Phase 

Main Voltage I1.02 

تنظیمات انجام شده از درایو به برد 

 انتقال پیدا می کند
  

Copy 

Parameter 

From Drive 

Press Enter 

I1.03 

تنظیمات انجام شده از برد به درایو 

 انتقال پیدا می کند
  

Load Parameter 

to Drive 

Press Enter 

I1.04 

 ms 250 – 1 30 تاخیر سریال بین برد و درایو
Command 

Delay 
I1.05 

 Nod ID I1.06  1000 – 0 2 آدرس سریال درایو

 Gearless:1 نوع موتور
1:Gearless 

2:Gearbox 
Motor Type I2.1 

 V  Motor Voltage I2.2 380 ولتاژ موتور

 A  Motor Current I2.3 32 جریان موتور

 rpm  Motor Speed I2.4 191 سرعت موتور

 Hz  Motor Frequncy I2.5 31.8 فرکانس موتور

 Motor Pole I2.6  00 تعداد قطب موتور

 N/m  Motor Torqe I2.7 390 تورك موتور

 kW  Motor Power I2.8 5.5 توان موتور
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -ر حداکث پیش فرض

 Motor Cos Phi I2.09  0.83 ضریب توان موتور

حتما سری ایمنی تابلو )تیون موتور

 (فرمان وصل باشد

 I1.01درصورتی که در پارامتر**

انتخاب نکرده  Gefranنوع درایو را 

 .باشید،این پارامتر نشان داده نمیشود

  

Motor Auto 

Tune 

Press Enter 

I2.10 

 نوع انکدر موتور
Sinus 

SINCOS 

Sinus HIPER 

Sinus SSI 

Sinus ENDAT 

Sinus SINCOS 

Sinus 

Digital F 

Digital FP 

None 

Motor ENC 

Type 
I2.11 

  2048 تعداد پالس انکدر موتور
Motor ENC 

Pulse 
I2.12 

 Not Invert:1 جهت انکدر موتور
1:Invert 

2:Not Invert 

Motor ENC 

Direct 
I2.13 

  ms 1.5 رفیلتر انکدر موتو
Motor ENC 

Filter 
I2.14 

 2:1 نسبت تعلیق موتور
1:1 

2:1 
Suspension I2.15 

  mm 320 قطر فلکه موتور
Sheave 

Diameter 
I2.16 

 :اتوفاز

 (با بار)تیون انکدر ساکن.0

 (بدون بار)تیون انکدر چرخشی.2

 ثبت زاویه انکدر

2:Rotation 

1:Stand Still 

2:Rotation 

Pos:42949672

95 

Motor Phasing I2.17 

 Not Invert:2 جهت حرکت موتور
1:Invert 

2:Not Invert 
Motor Direct I2.18 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 m/s  Nominal Speed I3.1 1.00 سرعت نامی
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 m/s  Full Speed I3.2 1.00 سرعت فول

  m/s 0.5 سرعت شناسایی
Correction 

Speed 
I3.3 

  m/s 0.25 سرعت ریویزیون
Inspection 

Speed 
I3.4 

 m/s  Low Speed I3.5 0.10 سرعت دور کند

 Leveling 0.02 m/s  Leveling Speed I3.6سرعت 

  m/s 0.05 سرعت نجات اضطراری
Emergency 

Speed 
I3.7 

و  Accelerate شتاب
Deccelerate 

0.80 m/s*2  Acc/Des I3.8 

و  Accelerateجرك 
Deccelerate 

0.40 m/s*3  Acc/Des Curve I3.9 

 50  Bandwidch I3.10 

 480  Speed Reg P0 I3.11 

 640  Speed Reg I0 I3.12 

 100  Speed Reg P1 I3.13 

 100  Speed Reg I1 I3.14 

 100  Speed Reg P2 I3.15 

 100  Speed Reg I2 I3.16 

 100  Speed Reg P3 I3.17 
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 100  Speed Reg I3 I3.18 

  ms 400 تاخیر در گرفتن کنتاکتور
Contactor 

Close Delay 
I3.19 

  ms 400 تاخیر در آزاد کردن کنتاکتور
Contactor Open 

Delay 
I3.20 

  ms 500 تاخیر در آزاد کردن ترمز
Brake Open 

Delay 
I3.21 

  ms 800 تاخیر در بستن ترمز
Brake Close 

Delay 
I3.22 

تاخیر در کاهش جریان در زمان 

 توقف
200 ms  

Current Down 

Delay 
I3.23 

 0 ms  Smooth Delay I3.24 

 0 m/s  Smooth Speed I3.25 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Gefran:1 برند درایو

0:Undefine 

1:Gefran 

2:Hpmont 

3:Monarch 

Drive Brand Q1.01 

 Gearless:1 تورنوع مو
1:Gearless 

2:Gearbox 
Motor Type Q1.02 

  mm 320 برحسب میلی متر  قطر فلکه موتور
Sheave 

Diameter 
Q1.03 

 2:1 نسبت تعلیق موتور
1:1 

2:1 
Suspension Q1.04 

 m/s  Nominal Speed Q1.05 1.00 سرعت نامی

 V  Motor Voltage Q1.06 380 ولتاژ موتور

 A  Motor Current Q1.07 32 جریان موتور
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 rpm  Motor Speed Q1.08 191 سرعت موتور

 Hz  Motor Frequncy Q1.09 31.8 فرکانس موتور

 5.5kW  Motor Power Q1.10 توان موتور

حتما سری ایمنی تابلو )تیون موتور

   (فرمان وصل باشد

درصورتی درایو تابلو جفران :توجه

 باشد این منو قابل رویت است

  

Motor Auto 

Tune 

Press Enter 

Q1.11 

 نوع انکدر موتور
Sinus 

SINCOS 

None 

Digital FP 

Digital F 

Sinus 

Sinus SINCOS 

Sinus ENDAT 

Sinus SSI 

Sinus HIPER 

Motor ENC 

Type 
Q1.12 

  2048 تعداد پالس انکدر موتور
Motor ENC 

Pulse 
Q1.13 

 :اتوفاز

 (با بار)تیون انکدر ساکن.0

 (بدون بار)ون انکدر چرخشیتی.2

 ثبت زاویه انکدر

 

1:Stand Still 

2:Rotation 

Pos:******** 

Motor Phasing Q1.14 

 Normal:2 نوع منحنی حرکت

1.Soft 

2.Normal 

3.Fast 

Ramp Mode Q1.15 

 Not Invert:2 جهت حرکت موتور
1.Invert 

2:Not Invert 
Motor Direct Q1.16 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

برحسب   طول تیغه آهنربای لول

 میلی متر
300 mm  Stop Flag 

Length 
S1.01 

 Shaft Encoder  S1.02 10000 ~ 512 2048 تعداد پالس انکودر

 7 ~ 0 7 فیلتر انکدر
Shaft Encoder 

Filter 
S1.03 
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 cm 25 ~ 0 1 مقدار پیاده روی در سر طبقه
Low Speed 

Value 
S1.04 

تعداد تیغه آهنرباهایی که ما بین 

سوئیچ دورانداز پایین و تیغه آهنربای 

 پایین ترین توقف قرار

 می گیرند

0 0 ~ 20 
Flags DLS To 

DS 
S1.05 

تعداد تیغه آهنرباهایی که ما بین 

سوئیچ دورانداز باال و تیغه آهنربای 

 باالترین توقف قرار می گیرند

0 0 ~ 20 
Flags ULS To 

US 
S1.06 

بر حسب   منطقه عملکرد پرچم

 سانتی متر
100 cm  Flage Zone S1.07 

فاصله باز کردن درب قبل از لول بر 

 حسب سانتی متر
7 cm 0 ~ 20 

Advance Door 

Open 
S1.08 

 Shaft Learning   شناسایی چاهک آسانسور

Press Enter 
S1.09 
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 تنظیمات تابلو گروهجدول -4-0

Main V 

 کد پارامتر گزینه انتخابی توضیحات

P1: Main Setting 

تعداد توقف ها در تمامی تابلوهای گروه شده باید یکسان 

 تنظیم شود

تعداد توقف های 

 پروژه
Floor Number P1.1 

 Group(A,B,…) System Type P1.2 رعایت ترتیب بایص عنوان گروه به هر تابلو صتخ

نسورها دارای یک تعداد توقف باشند در صورتی که تمامی آسا

،در تمامی تابلوها و اختالف طبقه ای بین آن ها نباشد

 .وارد کنید را1مقدار

01 Bottom Floor P1.2.1 

 Destination Destination Hall Call mode P1.10انتخاب احضار در مد 

 Car Capacity P1.11 فقف پروژهتعداد تو در تمامی تابلوهای گروه شده باید مقداری یکسان انتخاب شود

اگر در زمان باز شدن درب  0در تمامی گزینه ها  به جز گزینه 

 .کسی وارد کابین نشود شستی انتخابی غیر فعال می شود

1-Active Anyway 

2-Act By Loadcell 

3-Act By Photocell 

4-Act By PH&Load 

DSC desire 

call 
P1.21 

P2: Floor Setting 

ال تنظیمات احتمالی برای طبقه ای، اول شماره اعم جهت

 توقف را اینجا انتخاب کنید
 FL:  Select Floor P2.1 طبقه مورد نظر

شاخص مورد نظر در  P2.1با توجه به توقف انتخابی در گزینه 

توجه شود تنظیمات مربوط به . این گزینه تعریف میشود

Floor در تمامی تابلوها باید یکی باشند. 

شاخص مورد نظر تنظیم 

در یک یا دو سگمنت در 

 دسترس

Numerator 

Code 
P2.3 

P7: Programmable Inputs 

، 0یا  0روی گزینه های  P1.25در صورت تنظیم پارامتر 

به یکی از ورودی های قابل برنامه ریزی  Loadcellسنسور 

 وصل کنید

19:Car not 

Empty  
ProgIn… P7 

 

Group 
 کد پارامتر بیگزینه انتخا توضیحات

در صورت وجود شستی ویلچر، تعیین می کنید که کدام 

 آسانسور مختص به حمل افراد کم توان است

1:None 

2:(A) car 

... 

9:(H) car 

Wheelchair 

cabin 
P2 

 انتخاب شود 2گزینه  Destinationبرای 

 انتخاب شود 0برای دوبلکس یا تریبلکس گزینه 
1:Origin 

2:Purpos 

System 

Decision 
P3 

 Sec Floor to Floor P4 3 زمان پیمودن مسافت بین هر دو طبقه

 Sec Stop on Floor P5 10 زمان توقف کابین در طبقه



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slave Number P6.1 8~1 تعداد دستگاه های گروه شده را حتما مشخص کنید

جهت ست کردن تنظیمات برد گروه را   P6تا  P1تنظیمات  بر روی برد گروه، CON7به سوکت  LCD Groupبا اتصال 

 P1:مقدار می دهید و در آخر مراحل پارامتر 

 را یک بار فشار دهید Enterباشد و کلید   m1نمایشگر بر روی صفحه  -0

 را یک بار فشار دهید Enterکلید  P1: Parameter Synchronizationدر صفحه  -2

 را فشار دهید Enterسپس  With Slave: (A): کنید اولین گروه تعریفی تابلو را انتخاب مرحله این در -0

 . را انتخاب کنید yesگزینه  Enterبا فشار دادن کلید  ؟تنظیمات ذخیره شوند آیا از شما پرسیده می شود -4

 2در بند  P1شما به صفحه  ،بر روی نمایشگر …Savingانجام شوند پس از  اگر مراحل به درستی و بدون خطا -5

 .شوید که به منزله ذخیره تمامی اطالعات بدون خطا می باشد ارجاع داده می

P1 

وارد می شود،در  P6با توجه به تعداد آسانسورهایی که در منوی 

بدین صورت که به ترتیب . این منو طبقه پارك تعریف می شود

 .اولویت، طبقاتی که در آن ها آسانسور پارك می شود را وارد کنید

P7.1~P7.8 

P7.1:Park Floor1 

FL: None,1-48 

... 

P7.8:Park Floor8 

FL: None,1-48 

Parking Floor P7 

 Do Not Default:1 باز گشت به حالت پیش فرض تنظیمات

2:Do Default 

Factory 

Default 
P8 
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 Green Motion IIتنظیمات برد -4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 

 Disply.1 صفحه نمایش مقدار ولتاژ و جریان و توان.0
 Time And Date Setting.2 تنظیمات زمان و تاریخ.2
 Program Parameters.3 پارامترهای برنامه.0
 P1.Main Setting.1-3 تنظیمات اصلی.0-0

 توضیحات

مقدار 

پیش 

 فرض

 کد پارامتر گزینه انتخابی

 2 نحوه ذخیره انرژی
1:Automatic 

2:Manual 
Energy Saving P1.1 

 None ه انرژی به صورت دستیتنظیم ساعات ذخیر
ON:None,1~23 

Off:None,1~24 
Energy Saving P1.2 

تاخیر در خاموش کردن آسانسور در صورت کمبود 

 انرژی در باتری
50 0~250 Lift Off Delay P1.3 

 24~20 22 تعداد باتری
Battery 

number 
P1.4 

 2 نوع باتری
1:Lead Crystal 

2:Lead Acid 
Battery Type P1.5 

 60~3 10 ظرفیت باتری
Battery 

Capacity 
P1.6 

 R1 30 0~100 R1 Resistor P1.7مقاوت 

 R2 30 0~100 R2 Resistor P1.6مقاوت 

 1 تنظیمات کارخانه
1:Do 

2:Done 

Factory 

Default 
P1.7 
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 تنظیمات برد نمایشگر نمراتور داخل کابینجدول -4-0

 .بعد از چند ثانیه وارد تنظیمات می شوید Enterبا نگه داشتن کلید **

را نگه دارید،بعد از چند ثانیه نوشته  ESCکلید( نمایش)برای خارج شدن از حالت دمو

Demo  درLCD حذف می شود. 

 

 گزینه انتخابی توضیحات
 مترپارا

 کد

 LCDنوع نمایش صفحه 
1.Mode 1 

2.Mode 2 

,etc 

1.Display Mode 

 LCD 1.Horizontalجهت نمایش 

2.Vertical 
2.Display Type 

 رنگ قاب تصویر
1.White 

2.Black 

,etc 

3.Panel color 

 فونت نمایش طبقات

1.Antonio 

2.Times 

3.Astronaut 

4.Font Type 

 رنگ فونت نمایش طبقات

1.WHITE 

2.Black 

,etc 

5.Font Color 

 سایه فونت نمایش طبقات

1.Disable 

2.GRAY 

,etc 

6.Font Shadow 

 نوع نمایش جهت ها
1.Normal 

2.Mode 1 

,etc 

7.Arrow Type 

 رنگ جهت ها
1.WHITE 

2.Black 

,etc 

8.Arrow Color 

 رنگ نمایشگر وضعیت آسانسور
1.WHITE 

2.Black 

,etc 

9.Message Color 

 ته بندی عکس هادس
1.Nature 

2.Islamic 

,etc 

10.Picture Mode 

 1.1Person نفر رحسبظرفیت کابین ب

,etc 
13.Person 

 75Kg .1 ظرفیت کابین برحسب کیلوگرم

,etc 
14.Weight 

 Auto.1 (نمایش)حالت دمو 

2.Demo 
16.Demo Mode 

 Time Adjust.17  تنظیم ساعت و تاریخ

 No.1 هبرگشت به تنظیمات اولی

2.Yes 
18.Default 
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 ADL300جدول تنظیمات درایو -4-5

 .و روشن کنیدو، تابلو را خاموش درای بعد از تغییر در تنظیمات: توجه

Communication>>Fieldbus: 

 

 

 

 

 

 

 

 Hpmontجدول تنظیمات درایو -4-2

 .و روشن کنیددرایو، تابلو را خاموش  بعد از تغییر در تنظیمات: توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات درایو جفران

 پارامتر مقدار پارامترنام   کد منو

C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 

>
>

F
ie

ld
b

u
s

 

4000 Fieldbus Type 1:CANopen 

4004 Fieldbus Baudrate 2: 250k 

4006 Fieldbus Address 2 

 مقدار پیش فرض پارامتر کد

F14.00 Data format 0 

F14.01 Baud rate 5 

F14.02 Local address 1 

F14.03 Host PC response time 0 ms 

F14.04 
Detection time of 

communication timeout 
1 
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 جدول کدها ، خطاها و مفهوم آنها-4-7

 توضیحات کد خطا

Safety Stop 

(419) 
Eo 

کلید قارچی پنل تابلو، فیوز : در هنگام حرکت آسانسور، یکی از مدارات 

 قطع شده است(  کنترل بار و فاز)، 110

 .پس از بررسی دلیل قطعی کلید، آن را وصل کنید

در . بر روی ترانس اصلی تابلو قرار دارد ین فیوزرا بررسی کنید، ا 110فیوز 

 .صورتیکه فیوز سوخته است، فیوز را تعویض و دوباره سعی کنید

Safety Stop 

(419A) 
Eo 

بافر  سوئیچ حد باال، حد پائین،: در هنگام حرکت آسانسور، یکی از مدارات 

 قطع شده است کادر وزنه، بافر کابین، گاورنر باال

در صورتیکه یکی از آنها قطع می باشد پس از . را بررسی کنیدا هسوئیچ مدار

بررسی دالیل قطع آن، سوئیچ را در حالت وصل قرار داده و عملکرد صحیح 

 .آن را بررسی کنید

 سوئیچ پاراشوت قطع شده استدر هنگام حرکت آسانسور،

ار چناچه مد.را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید PSWترمینال های 

یا سوئیچ آن خراب می )، پاراشوت عمل کرده کامل و خطا برطرف شده باشد

چنانچه . و یا سوئیچ دریچه فرار اضطراری کابین قطع می باشد( باشد

 باشد آن را تعویض کنید خراب یسوئیچ

، تراول کابل های  چنانچه با کامل بودن مدارهای باال هنوز خطا وجود دارد

T14  وT15 صورت وجود قطعی آنها را تعویض کنید را بررسی و در 

Safety Stop 

(420) 
Eo 

سوئیچ قارچی ته چاه، سوئیچ چرخ گاورنر پایین، در هنگام حرکت آسانسور، 

 ، قطع شده استاستپ قارچی موتور و یا دریچه فرار اضطراری چاه 

، آن را در حالت وصل قرار قارچی ته چاه پس از بررسی دالیل قطع سوئیچ

و عملکرد صحیح آن را بررسی کنید، چنانچه میکروسوئیچ خراب می داده 

 .باشد آن را تعویض کنید

چنانچه دریچه . از بسته بودن دریچه فرار اضطراری چاه اطمینان حاصل کنید

 بسته می باشد سوئیچ درب را بررسی و در صورت خرابی آن را تعویض نمائید

Safety Stop 

(401) 
Eo 

 سور، کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع شده استدر هنگام حرکت آسان

در صورتیکه . از بسته بودن تمامی درب های طبقات اطمینان حاصل کنید

تمامی درب های طبقات بسته می باشند، کنتاکت دو شاخه یکی از درب ها 
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به طور صحیح عمل نکرده است، با پل کردن تک تک کنتاکت ها، کنتاکت 

 .کرده و آن را تعویض نمائیددو شاخه معیوب را پیدا 

این مدار فقط در درب های نیمه اتوماتیک وجود دارد و در درب های :  توجه

 .تمام اتوماتیک از داخل تابلو پل می باشد

Safety Stop 

(400A) 
Eo 

 در هنگام حرکت آسانسور، مدار سری ایمنی کابین قطع شده است 

آن را به ،بررسی دالیل قطعپس از درصورت قطع بودن کلید قارچی،: الف

 .حالت وصل برگردانید

به هیچ عنوان قبل از بررسی دالیل قطع کلید، آن را به  : هشدار

 . حالت وصل بر نگردانید

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، چنانچه مدار  LCترمینال های : ب

درب یا کنتاکت دو شاخه و کامل شد، درب کابین به طور کامل بسته نشده 

 .کابین عملکرد صحیحی ندارد

چنانچه با کامل بودن مدارهای باال هنوز خطا وجود دارد، تراول کابل : پ

 .را بررسی و در صورت وجود قطعی آنها را تعویض کنید T8و  T7های 

Safety Stop 

(402) 
Eo 

 در هنگام حرکت آسانسور، قفل درب طبقات قطع شده است

زیرا ممکن است . ی طبقات اطمینان حاصل کنیداز تنظیم بودن قفل درب ها

به دلیل تنظیم نبودن قفل ها کمان درب بازکن در طی حرکت با دسته قفل 

چناچه قفل ها تنظیم می باشند، عملکرد . برخورد کرده و مدار را قطع کند

 .قفل ها را بررسی کنید

Position Fault E1 

 .ارتباط انکدر با تابلو قطع می باشد

ای ارتباطی انکدر تاتابلو را بررسی کنید، در صورت وجود قطعی، سیم سیمه

 .را تعویض نمائید

 .می باشدخراب انکدر به صورت صحیح نصب نشده و یا 

ممکن است انکدر به صورت صحیح نصب . عملکرد انکدر را بررسی کنید

 .و یا خراب باشد( با شفت موتور در یک راستا نباشد)نشده 

 (DLS)یا پائین و  (ULS)سوئیچ های دور انداز اجباری باال  عملکرد

 .صحیح نمی باشد

را  (DLS)و پائین  (ULS)عملکرد سوئیچ های دور انداز اجباری باال 

 چنانچه سوئیچ خراب است آن را تعویض نمائید. بررسی کنید

External Fault E3  ورودیFaultIn برد فعال شده است 
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درصورتی که .چک کنید m3.3:Inputsرا در منوی  Faultمقدار پارامتر 

 .در اینصورت خطای درایو را بررسی کنید. باشد،درایو خطا زده است 0

 .آسیب دیده است TronVباشد، برد  1اگر 

CANbus Fault E4 

 قطع بودن ارتباط سریال بین برد اصلی و درایو

 .را بررسی کنید TronVسیم های ارتباط سریال بین درایو و برد  :الف

این تنظیمات در .تنظیمات درایو مربوط به ارتباط سریال را چک کنید:ب

 .آماده است TronVدفترچه راهنمای تابلو 

 .برد تابلو آسیب دیده است: پ

Mec Brake 

Fault 
E5 

 سوئیچ ترمز موتور خراب است یا ترمز موتور باز نشده است

ه ترمز باز می کند با یک رشته سیم عملکرد ترمز را بررسی کنید، چنانچ

در منوی  BSاتصال دهید، در صورتیکه مقدار  24+را به  BSترمینال 

m3.3:Inputs  باشد ، سوئیچ مکانیکی ترمز قطع یا خراب می  1برابر با

 .باشد

Travel Time 

Over 
E6 

 . آسانسور در زمان تعریف شده از زمان شروع حرکت متوقف نشده است

 :یکه خطا بین طبقات رخ دهددر صورت

این پارامتر باید در . را چک کنید m3.2:Inputsدر منوی  STMمقدار 

درصورتیکی مقدار پارامتر درست باشد، .باشد1 ودر بین طبقات 0سر طبقه 

را چک کنید و اگر مقدار پارامتر صحیح  تراول کابلT11و  STMسنسور 

 .آسیب دیده است TronVنباشد برد 

 :خطا سر طبقه رخ دهد در صورتیکه

با مراجعه به نقشه تابلو مدار . درایو وصل نمی شود Enableفرمان 

Enable درایو را چک کنید. 

Contactor 

Fault 
E7 

 عملکرد کنتاکتورها صحیح نمی باشد

است و  1برد در  m3.3:Inputsمنوی  FBمقدار پارامتر در حالت عادی 

در کنتاکتورهای اصلی با  (NC)ته کنتاکت های کمکی بسدر مدار فیدبک 

در صورت عملکرد بی . ولت را به برد می رساند 24هم سری شده و ولتاژ 

ولت به برد  24مورد هر کدام از کنتاکتور ها یا خرابی کمکی آنها، ولتاژ 

عملکرد کنتاکتورها و . نمایش داده می شود این خطا نرسیده و بر روی برد 

 .کمکی ها را چک کنید

Opening Fault  E8 مدار قفل درب در حالت نرمال قطع نشده است 
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 :موارد زیر را بررسی کنید 

 (.402ترمینال )پل بودن مدار قفل طبقات : الف

 .باز نکردن قفل توسط کمان درب باز کن در درب های نیمه اتوماتیک: ب

 .باز نشدن درب داخل در درب های تمام اتوماتیک: پ

 .حالت رویزیون اتفاق نمی افتداین خطا در :  توضیح

Safety Open 

(419) 
dE 

 قطع است کلید قارچی توقف اضطراری پنل

در صورتیکه این کلید توسط کاربری قطع شده است، پس از بررسی دالیل 

 .قطع آن، کلید را به حالت وصل برگردانید

 قطع است 110فیوز 

در صورتیکه فیوز سوخته است، . اصلی تابلو قرار دارد این فیوز روی ترانس

 .فیوز را تعویض کنید

Safety Open 

(419A) 
dE 

گاورنر بافر کادر وزنه، بافر کابین،  پائین، یکی از مدارات سوئیچ حد باال، حد

  قطع می باشد باال

در صورتیکه یکی از آنها قطع می . را بررسی کنید باال هایسوئیچ های مدار

قطع آن، سوئیچ را در حالت وصل قرار داده و باشد پس از بررسی دالیل 

چنانچه سوئیچ خراب می باشد آن را . عملکرد صحیح آن را بررسی کنید

 .تعویض کنید

 مدار سوئیچ پاراشوت قطع است

را در جعبه رویزیون پل کنید، چنانچه خطا رفع شد  PSWترمینال های 

 پاراشوت عمل کرده یا سوئیچ آن خراب است

Safety Open 

(420) 
dE 

سوئیچ فلکه گاورنر پایین، استپ قارچی کنار موتور و  سوئیچ قارچی ته چاه،

 قطع می باشد یا دریچه فرار اضطراری چاه

پس از بررسی دالیل قطع میکروسوئیچ، آن را در حالت وصل قرار داده و 

عملکرد صحیح آن را بررسی کنید، چنانچه میکروسوئیچ خراب می باشد آن 

 .عویض کنیدرا ت

Safety Open 

(401) 
dE 

 کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع می باشد

در صورتیکه . از بسته بودن تمامی درب های طبقات اطمینان حاصل کنید

تمامی درب های طبقات بسته می باشند، کنتاکت دو شاخه یکی از درب ها 

خه ها، به طور صحیح عمل نکرده است، با پل کردن تک تک کنتاکت دو شا

 .کنتاکت دو شاخه معیوب را پیدا کرده و آن را تعویض نمائید
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Over Load oL 

کابین به دلیل بار بیش از حد فعال شده  Over Loadمیکروسوئیچ : الف

 .است

 .کابین تنظیم نمی باشد Over Loadمیکروسوئیچ : ب

 .کابین خراب می باشد Over Loadمیکروسوئیچ : پ

 .ه استبرد تابلو آسیب دید: ت

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، در صورتیکه  OLترمینال های 

LED  الف، ب و یا پ  : مربوطه بر روی برد روشن و خطا برطرف شد، موارد

را بررسی کنید در غیر اینصورت برد تابلو آسیب دیده است و باید تعویض 

 .گردد

اید، تفاده نکردهاس Over Loadدر صورتیکه از میکروسوئیچ : توجه 

 .پل نمائیدیکدیگر را به  OL های ترمینال

Motor Over 

Heat 
oH 

 سنسور حرارتی موتور فعال یا خراب شده است –گرمای بیش از حد موتور 

در  .عملکرد فن موتور را بررسی کنید و صبر کنید تا موتور خنک شود: الف

 .ا بررسی کنیدصورتیکه موتور خنک می باشد سنسور حرارتی موتور ر

را به هم اتصال دهید،  TronVروی برد GNDو  PTCترمینال های : ب

داخل موتور افزایش  PTCبرطرف شد مقاومت  oHدر صورتیکه عالمت 

عالمت  GNDو  PTCاگر با اتصال . پیدا کرده است و باید تعویض گردد

oH  برطرف نشد مدار مربوط بهPTC  استدر برد آسیب دیده. 

Lock Fault 

(400A) 
LE 

 قطع است کلید قارچی جعبه رویزیون

 .پس از بررسی دالیل قطع کلید قارچی، آن را به حالت وصل برگردانید

به هیچ عنوان قبل از بررسی دالیل قطع کلید،آن را به حالت :  هشدار

 .وصل بر نگردانید

 و یا سوئیچ دریچه فرار اضطراری کابین LC کنتاکت دو شاخه درب داخل

 مشکل دارند

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، چنانچه مدار  LCترمینال های 

کامل شد، درب کابین به طور کامل بسته نشده یا کنتاکت دو شاخه درب 

 .کابین عملکرد صحیحی ندارد

مشکل  )تراول کابل های سری ایمنی کابین ( T8و  T7تراول کابل های 

 دارند

بودن مدارهای باال هنوز خطا وجود دارد، تراول کابل های  چنانچه با کامل
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T7  وT8 را بررسی و در صورت وجود قطعی آنها را تعویض کنید. 

Lock Fault 

(402) 
LE 

 کنتاکت قفل درب طبقه وصل نشده است

را به یکدیگر پل کنید، در TronVبرد  402و  400Aترمینال های 

شد و خطا 1 ،مقدارm3.3:Inputsدر منوی  402صورتی که پارامتر

برطرف شد، کنتاکت قفل درب های طبقات را بررسی کنید و در صورت 

در غیر اینصورت برد تابلو آسیب دیده است و . خرابی، آن را تعویض نمائید

، m3.3:Inputsدر منوی   400Aدر صورتیکه پارامتر.باید تعویض گردد

 .باشد،قفل درب کابین را هم چک کنید 0مقدار

Full Load FL 

 عمل کرده است Full Loadمیکرو سوئیچ  –ظرفیت کابین تکمیل است 

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، در صورتیکه  FLترمینال های 

LED ،فول لودمیکروسوئیچ مربوطه بر روی برد روشن و خطا برطرف شد 

ود کابین یا میکروسوئیچ فول ل فعال شده است ظرفیت کاملکابین به دلیل 

 .کابین خراب می باشد فول لودمیکروسوئیچ تنظیم نمی باشد ویا 

 .در غیر اینصورت برد تابلو آسیب دیده است و باید تعویض گردد

Door Ph Active PH 

  است عمل کردهفتوسل کابین 

را در جعبه رویزیون به یکدیگر پل کنید، در صورتیکه  PH1ترمینال های 

LED  برد روشن و خطا برطرف شد، فتوسل عملکرده است و مربوطه بر روی

 .یا خراب می باشد

در آسانسورهای دو و یا سه درب با توجه به طبقه ای که کابین در آن قرار 

 .دارد و دربی که در آن طبقه فعال می باشد فتوسل آن درب را بررسی کنید

3 Phase Lose PF 
 خطای فاز های ورودی

 را چک کنید TronVبرد  فازهای ورودی تابلو و

Fire Detect FI 

 (سنسور آتش نشان عمل کرده است)فعال شده است  FIREورودی 

در منوی  Fireپارامتر پل کنید، چنانچه  Fireرا به ترمینال  24ترمینال 

m3.3:Inputs می شود  0در برد. 

و یا  سنسور آتش نشان خراب می باشدیا .سنسور آتش نشان فعال شده است

یم سنسور آتش نشان قطع می باشد، در غیر اینصورت برد تابلو فرمان س

 .مشکل دارد و باید تعویض گردد

Car Phase 

Lose 
cF 

 برق کابین قطع می باشدورودی 

 .                                                  در تابلو قطع می باشد CAR.Fفیوز : الف
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 .قطع می باشد T10و یا  T9یکی از تراول کابل های : ب

Door Supply 

Lose 
cF 

 کابین قطع می باشد درب برق

فیوز را تعویض و دوباره . قطع می باشد جعبه رویزیون روی برد F4 فیوز

    .امتحان کنید

Door Open 

Active 
do 

 داخل کابین عمل کرده است Door Openشستی 

 .ن و برد جعبه را چک کنیدسیم های ارتباطی بین شستی داخل کابی: الف

 .ارتباط سریال بین تابلو و جعبه رویزیون را چک کنید:ب

 .برد جعبه آسیب دیده است: پ

Elevator Off - 

سیستم در حالت غیرفعال می باشد مدت زمان کد اعتبار به اتمام رسیده 

 .غیر فعال کردن آسانسور، فعال شده استجهت زمان تعریف شده ویا  است

تبانی شرکت تماس گرفته، کدی که از پشتیبانی شرکت دریافت کرده با پش

را  Enterوارد کرده و  P1.22:Service Callاید را در پارامتر 

را Enterدرصورتی که تمایل به تغییر کد دارید کد دلخواه را زده و .بزنید

سپس تعداد روزهای فعال .را بزنید Escapeدر غیراینصورت کلید .بزنید

لوفرمان را وارد کنید و اگر تمایل دارید تابلوفرمان کدگذاری نشده بودن تاب

قابل ذکر است بعد از سپری شدت تعداد روزهای .را وارد کنید  0باشد عدد

تنظیم شده در این پارامتر، کدگذاری فعال میشودو تابلوفرمان نمراتور کابین 

 .اسخ میدهدو طبقات نشان نمی دهد و احضار کابین و طبقات را با تاخیر پ

Communicate 

loss 
E4 

 برد با درایو Canقطعی ارتباط 

درایو قطع Can Openبرد با سوکت  Con4ارتباط بین سوکت : الف

 است

G.M.U.Low 

Power 
- 

 (در تابلوهای تکفاز) ولت پایین تر است251ولتاژ پک باتری از 

وقتی . شارژ شود تابلو را وصل کنید واجازه دهید پک باتری ACوروری : الف

در صورتی .را قطع کنید ACکه پک باتری شارژ شد و ولتاژ باال رفت، ورودی 

 .که خطا تکرار شد باتری های پک باتری آسیب دیده است

 .را چک کنید TronVبرد  Con5در  +INسیم های مربوط به ورودی : ب

ENC Puls 

Fault 
FE 

 پالس انکدر توسط برد دریافت نمی شود

 .و درایو را چک کنید TronVبرد  Con15یم های ارتباطی بین س:الف

برای .را چک کنید TronVمربوط به انکدر برد  J6و J5جامپرهای : ب

 .دفترچه مراجعه کنید 0-2توضیحات بیشتر به بخش 



 پارصنعت صعود                    Tron Vراهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرمان 
 

194 
 

 .خروجی انکدر درایو مشکل دارد: پ

 .آسیب دیده است TronVبرد : ت

Flag Count 

Fault 
- 

 ه با تعداد توقف تنظیم شده در برد مطابقت نداردتعداد پرچمهای چا

 TronVبرد  m3.2:Inputsرا در منوی  STMعملکرد ورودی : الف

 1و در بین طبقات  0باید در سر طبقات  STMمقدار پارامتر .چک کنید

 .باشد

 .و سیم های مربوط چک شود STMسنسور : ب

ه اید، قطب های استفاده کرد By Stableدر صورتی که از آهنربای : پ

 .آهنربا را چک کنید

را  P1.01:Floor Numberتعداد توقف های تعریف شده در پارامتر : ت

 .چک کنید

 .آسیب دیده است TronVبرد : ث

 خطاهای درایو

Over Voltage oV  باال رفتن ولتاژDC درایو 

Under Voltage UV  ولتاژ ورودی ازMain Voltage درایو پایین تر است 

Ground Fault GndF خطا در اتصال ارت 

Over Current oC جریان باال در خروجی درایو 

Desaturation dES  جریان لحظه ای باال درIGBT درایو 

Multi Undervolt NUV 
به حداکثر  Under Voltageتعداد دفعات ایجاد خطای 

 رسیده است

Multi Overcurr NoC 
به حداکثر  Over Currentتعداد دفعات ایجاد خطای 

 رسیده است

Techn Multi Desat NdES  تکرار  خطایDesturation در بازه زمانی کوتاه 

Heatsink OT Hot گرمای زیاد در هیت سینک درایو 

Heatsinks OTUT HSot  دمایIGBT درایو باالست 

Intakeair OT Iot دمای هوای ورودی بسیار باالست 

Motor OT Not  موتورگرمای باالی 

Drive Overload doL کشیدن جریان باالتر از رنج جریان درایو 

Motor Overload NoL  کشیدن جریان باالتر از مقدار جریان تعریف شده موتور در
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 درایو

Bres Overload boL جریان باال در برك رزیستور 

Phase loss PHL قطعی یکی از فازهای ورودی درایو 

Autotune 

(motor) 
SFLt 

 مشخصات موتور اشتباه وارد شده است 3

 هنگام تیون موتور به درایو وصل نیست 4

5 Enable درایو هنگام تیون قطع شده است 

30 Enable درایو وصل نیست 

Autotune 

(phasing) 
SFLt 

 نوع کارت انکدر درایو با انکدر موتور یکی نیست 40

41 
تور باز نیست ویا ترمز مو.)دریافت نمی شود BوAپالس

 (اشکالی در انکدر موتور ایجاد شده است

42 
 4,5,6,7ترمینال های .)دریافت نمی شود DوCپالس

 (سوکت انکدر درایو را چک کنید

43 
تعداد قطب های موتور در تنظیمات درایو اشتباه وارد 

 شده است

 Hpmontدرایو 
E0003 

E0030 

E0031 

 جا کنیدسه فاز موتور را جاب Vو Uسیم 

Learning Fault 

Encoder PLS FLT ارتباط انکودر با برد قطع می باشد 

Flag Count Fault تعداد پرچمهای چاه با تعداد توقف تنظیم شده در برد مطابقت ندارد 
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 جدول فیوزها-4-8

 توضیحات مقدار (در تابلو)نام فیوز 

F0 
متناسب با 

 لوکیلووات تاب
 ابلودر مسیر سه فاز ت

LIGHT  یاCAR.F 1 برای برق و روشنایی کابین استفاده شدهکه  یدر مسیر فاز آمپر 

F110 0 ولت سری ایمنی001در مدار  آمپر 

F2 0 آمپر 
آمپر TR33 ،5در ترانس)24Vپل دیود  ACدر مسیر تغذیه 

 (استفاده شود

FB 5 در مدار تغذیه ترمز آمپر 

FP(220) 5 در مسیر ترمینال  آمپرFAN2 که ولتاژ فن موتور را تامین می کند 

 یدر مسیر تغذیه ترانس اصل آمپر 4 380

 نام فیوز 

 (در جعبه رویزیون)
 توضیحات مقدار

F1 0 ولت جعبه رویزیون 24در مسیر  آمپر 

F2 0 در مسیر روشنایی اتوماتیک داخل کابین  آمپر(L1) 

F3 5 در مسیر روشنایی ثابت داخل کابین  آمپر(L3)  و فن کابین(FAN) 

F4 5 ولت تغذیه درب داخل 221در مسیر ولتاژ  آمپر 
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 جدول ابعاد پوسته-4-4

 نام پوسته
 (برحسب میلی متر) ابعاد

 (ارتفاع*عرض*عمق)
 موارد استفاده

 282*540*845 پیچ و مهره ای 8پوسته 
 Vو ترونIIIتابلوهای سه فاز با برد ترون

 جفرانبجز  11kWوپریمات تا رنج 

 282*540*992 پیچ و مهره ای 01پوسته
با  Vو ترونIIIتابلوهای سه فاز با برد ترون

  11kWدرایو جفران تا رنج 

 280*660*1100 پیچ و مهره ای 00پوسته

 vو ترون IIIتابلوهای سه فاز وتکفاز با برد ترون

 22kWتا رنج  وپریمات

 هیدرولیک هایتابلو

 333*638*1435 جوشی 1پوسته 
تا  22kWبلوهای سه فاز با درایو بین تا

37kW 

 75kWتابلو سه فاز و تکفاز تا  402*755*1465 جوشی 02پوسته 

پیچ و مهره  MRLپوسته 

 ای
 MRLتابلوهای  253*454*1903

 Vو ترونIIIجعبه رویزیون تابلوهای ترون 100*362*364 جعبه رویزیون ترون

جعبه رویزیون مینی 

 سریال
414*284*96 

و ECOو Openرویزیون تابلوهای  جعبه

 هیدرولیک

 جعبه سه فاز موتورخانه 170*302*404 جعبه سه فاز

 

 


