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  به صورت تک شاسی  طبقه 10قابليت راه اندازي آسانسور تا 

  کنترل فازOn Board 

 نجات اضطراري  سيستم قابليت اضافه کردنUPS  به تابلو 

  ارتباط سریال بين تابلو و کابين به صورتCan bus  جهت صرفه جویی در تراول

 کابل

 قابليت تنظيم براي طبقه پارک 

 تنظيم سرویس دهی طبقات به صورت مجزا(Up/Down/Full Colective)  

  قابليت تعریف کدService Call 

 اعالم طبقات گویا داراي 

 داخل کابين با فشار مجدد همان شستی امكان پاک کردن فرمان اشتباه از 

 جلوگيري از احضارهاي بی مورد تعيين تعداد فرمان هاي داخل کابين جهت 

 خروجی کد سون سگمنت براي نمراتور 
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    22بخشبخش
 

 

  نصب و سیم کشینصب و سیم کشی
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 زیونقطعات تشکیل دهنده تابلو و جعبه روی -1-2

  Primatتابلو مدل  -1-2-2
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 دستگاه کنترل سرعت .1

 کنتاکتورهاي اصلی .0

 کليد اصلی ، فيوزهاي حفاظت جریان و کنترل فاز .3

 ترمينال هاي ورودي و خروجی قدرت .3

 Primatبرد اصلی تابلو  .2

 ترمزبرد پل دیود  .1

  باکس کنترل ري کال .7

 کليد پنل روشنایی .1

 ابلو و فيوزهاي مدار تغذیه ترانس تغذیه ت .9
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 جعبه رویزیون  -1-2-7
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 ، برد اصلی جعبه رویزیون Mini serialبرد  .1

 آژیر زنگ اضطراري .0

 و جایگاه قرار گيري آن THD5برد اعالم  .3

 پل دیود مگنت درب باز کن .3

 شارژ آمپر قابل 3/1ولت 10جایگاه قرارگيري باتري  .2

 ترمينال ریلی ورودي و خروجی جعبه .1

 کليد دو حالته رویزیون و نرمال .7

 شاسی هاي حرکت جهت باال و پایين در حالت رویزیون .1

 کليد استپ قارچی .9

 دوشاخ پریز برق .12

 دکمه روشنایی .11

 فيوزهاي محافظتی .10
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 UPSرابط  جعبه   -1-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجات اضطراري به وطکنتاکتورهاي مرب .1

 ترمينال هاي مربوط به نجات اضطراري .0

 

 

 

 در صورتی که تابلو دارای سیستم نجات اضطراری UPS رابط جعبه: توجه

 UPS رابط باشد،همراه تابلو  ارسال میگردد و تابلوهای بدون نجات اضطراری فاقد جعبه

 .هستند
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 ورودی های تابلو -1-1

 (T4) 405ترمينال ليد رویزیون اتوماتيک به ورودي ک -1

 (T5) 406ورودي کليد جهت پایين به ترمينال  -0

 (T6) 407ورودي کليد جهت باال به ترمينال  -3

 , 419A , 420 , 401 , 419مدار سري ایمنی داخل چاه شامل ترمينال هاي  -3

400A , 402 , 403 , 410   

 Fireو ورودي سنسور آتش  BS ترمينال هاي فيدبک ترمز موتور -2

 P1-P2به ترمينال هاي  PTCحرارتی موتور ورودي سنسور  -1

درون جعبه   DO داخل کابين سري شده و به ترمينال DOشاسی  وورودي فتوسل  -7

 .وصل می گردد 24+و  رویزیون

 

1- MU - MD    سوئيچ بسته  0عبارت است ازNC  که براي دور انداز و توقف سر طبقات

ي سيستم سلكتور در تابلوها به ورودي ها. با تعدادي پرچم یا آهنربا استفاده می شود

در  MU - MD . ولت تغذیه می شوند 03با می باشد که  MU, MD ترمينال هاي

  .و در سر طبقات با قطع همزمان براي توقف استفاده ميشوند بين طبقات براي دورانداز

 

9- OVER LOAD  سوئيچ اضافه بار یا اورلود(OL)  در سيستمOpen  وClose  به

بوده  NCميكروسوئيچ این ورودي بسته . وصل ميشود جعبه رویزیوندر  OLترمينال 

ولت تغذیه  03این ورودي با . و با فعال شدن آن آسانسور هيچ حرکتی انجام نميدهد

 .هم پل کنيدرا به  OLهاي در صورت نبودن این ميكروسوئيچ، ترمينال . می شود

 

   .وصل ميشود ALشستی زنگ اضطراري در جعبه رویزیون به ترمينال ورودي  -12

 

براي بسته شدن درب کابين می باشد و ترمينال آن درون جعبه رویزیون  DCورودي  -11

در صورتی که صفحه . ولت تغذیه می شود 03بوده و با  NOپالتين این کليد . است

 .بود به این ترمينال سيمی نبندید DCشستی داخل کابين فاقد کليد 
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در جعبه رویزیون وصل  FK1-FK2هاي به ترمينال  CAR FANکليد فن کابين  -10

 .ميشود

 

و ميكروسوئيچ  LC1-LC2به ترمينال هاي  CAR LOCKکنتاکت درب داخل  -13

در جعبه رویزیون  PSW1 – PSW2به ترمينال هاي  PARACHUTپاراشوت 

 . متصل می شوند

 

جهت اتصال به  UPSNو  UPSRترمينال هاي  با نجات اضطراري،در تابلو هاي  -13

به این ترمينال ها  UPSهستند و خروجی فاز و نول از  UPSگاه خروجی از دست

 . وصل ميشوند

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
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 خروجی های تابلو -1-2

مينال هاي همنام جهت اتصال به تر U,V,Wترمينال هاي  :موتورخروجی سه فاز به  -1

هيدروليک این ترمينال ها در تمامی تابلو ها به جز تابلو هاي . باشندبر روي موتور می 

 .مشترک می باشد

 

که می باشد  L2و  L4ترمينال هاي  DCموتورهاي سر درب تغذیه خروجی براي  -0

ي فرمان مشترک، فرمان باز و بسته شدن ولت است و ترمينال ها 002داراي ولتاژ 

NC, NO, COM  به ترمينال هاي همنام بر روي درب جهت فرمان هاي ذکر شده

 .ترمينال هاي فوق درون جعبه رویزیون قرار دارند. متصل می شوند

 

این . می باشد -RCو  +RCترمينال هاي  (RC)خروجی براي مگنت درب باز کن  -3

 .ون قرار دارندترمينال ها درون جعبه رویزی

 

می باشد که  -BRو  +BRبراي مگنت ترمز موتور از ترمينال هاي  DCخروجی ولتاژ  -3

 این دو ترمينال در ترمينال ریلی تابلو ثابل دسترسی می باشد

  

، فن اتوماتيک با FAN1 , FAN2خروجی براي فن تک فاز موتور با ترمينال هاي  -2

 .است FANAو  FAN2ترمينال هاي 

 

و براي سگمنت  a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1مراتورهاي یک سگمنت ي نبراخروجی  -1

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

 

 UALو  DALخروجی براي المپ هاي جهت باال و پایين مربوط به ترمينال هاي  -7

 . ميباشد

 

 و ترمينال هاي . خروجی هاي المپ اتوماتيک کابين هستند L2و  L1ترمينال هاي  -1

L2  وL3 و  مربوط به خروجی المپ ثابت کابين می باشندND وL4  براي تغذیه

 (مربوط به جعبه رویزیون. )موتور سردرب می باشد
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ولتاژ المپ بستگی ) GNDو  EMLخروجی المپ اضطراري داخل کابين به ترمينال  -9

 (به ولتاژ باتري تابلو دارد

 

ون کابين می و موزیک درمربوط به بلندگوي اعالم  GNDو  +SPخروجی هاي   -12

 .باشند

 

 GNDمينال ریلی جعبه رویزیون و سر دیگر به مربوط به تر  ALخروجیسر آژیر به  -11

 . متصل می شود

 

 . ه فن کابين می باشدمربوط به جعبه رویزیون براي اتصال ب L2و  FK2خروجی هاي  -10
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  تابلو سه فازسیم کشی   -1-1

  UPSن بدو تابلو سه فازسیم کشی  1-1-2

 

 

 

 .به سه فاز برق شهر وصل می شود R,S,Tترمينال هاي  -1

 .به نول برق شهر وصل می شود Nیا  MPترمينال  -0

به یكی از سه فاز اصلی ورودي قبل از جعبه سه فاز  CAR.F)یا  LIGHTفيوز ( RLترمينال  -3

 .موتور خانه وصل می شود

 .ساختمان بسته می شود EARTHبلو  به ارت در بدنه تا( یا محل اتصال)  Eترمينال  -3

 .وصل می شود UPS Nو سيم نول به ترمينال  UPS Rبه ترمينال  Rترمينال -2

 .وصل شود R,S,Tبه ترمينالهاي  RP,SP,TPترمينال هاي  -1

 

 براي ایمنی بيشتر و عملكرد بهتر سيستم، می بایست ارت به سيستم :هشدار  

 .وصل شود 
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  UPSبا جعبه  لو سه فازتابسیم کشی  1-1-1
 

 

 

1-UPSR و UPSN   به ترمينال هايUPSR  وUPSN  جعبهUPS  و خروجیUPS  وصل

 .شود

0-R,S,T  تابلو ازR,S,T  جعبهUPS گرفته شود. 

 .وصل شود UPSبه ترمينالهاي هم نام جعبه  CM,EI,PW1,PW2ترمينال هاي -3

 .وصل شود (ز وروديفا) UPSجعبه  L1,L2,L3به  ,RP,SP,TP ترمينالهاي-3

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارصنعت صعود                    Primatان راهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرم
 

18 
 

 سیم کشی موتور   -1-2

 سیم کشی مدار قدرت موتور  -1-2-2 

 جهت سيم کشی مدار قدرت موتور

بایست از کابل چهار رشته  می

ار متناسب با کيلو وات موتور دشيلد

هاي  سيم از سه رشته. استفاده گردد

 (U,V,W)هاي  کابل را از ترمينال

در )وتور هاي م ترمينال تابلو فرمان به

هاي دو سرعته به دور تند  موتور

. به ارت موتور وصل نمائيد (E) وصل نموده و یک رشته دیگر را از ترمينال ارت تابلو( موتور

وصل  (E) سمت تابلو به ترمينال ارت قسمت بافت شيلد کابل را از سمت موتور آزاد گذاشته و از

 . نمائيد

 

 

 

 سیم کشی مدار ترمز موتور -1-2-1

   م هاي مگنت ترمز موتور را به ترمينال هايسي

BR+ , BR-  در تابلو وصل نمائيد. 
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  (PTC) موتور سنسور حرارتی سیم کشی مدار -2 -1-2 

به ترمينال  با سيم شيلددار مناسب موتور راسنسور حرارتی ترمينال هاي 

 کرده و شيلد سيم را در تابلو به ترمينالتابلو وصل   P1 , GNDهاي 

 .وصل نمائيد (E)ارت 

در صورت اتصال  .ولتاژ ندهید  P1به هیچ وجه به ترمینال  : هشدار

و مدار الکترونیکی  موتور داخل حرارتیسنسور ،  این ترمینال به ولتاژ

 .برد آسیب خواهد دید

 

 

 

 

 

 

 تورسیم کشی مدار فن مو -1-2-1

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

ا به یک طرف پالتین حرارتی داخل موتور و طرف دیگر پالتین ر

 .وصل نمائید Fan1حرارتی را به ترمینال 

براي اتصال برق اتوماتيک فن می بایست سيم فن که به پالتين حرارتی 

 .وصل نمائيد FanAوصل شده است را به ترمينال 

سيم می توان همزمان از دو ( ساختمان هاي پرترافيک)در صورت نياز 

 .کشی اتو و معمولی استفاده کرد
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  سیم کشی مدار سوئیچ ترمز موتور -1-2-2

و طرف دیگر را به ترمينال  24+یک طرف سوئيچ ترمز موتور را به ترمينال 

BS (4BS) در تابلو فرمان متصل نمائيد. 

 

 

 

 

 

 (Brake Resistor)مقاومت ترمز  -1-1

سب به ترمينال هاي مقاومت ترمز را بوسيله سيم شيلددار منا

RB1  وRB2 و ارت مقاومت ترمز را به ارت تابلو وصل نمائيد. 

  .به ارت تابلو وصل کنيدنيز شيلد سيم را 
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 سیم کشی مدار سری ایمنی -1-7

 سری ایمنی داخل چاه  -1-7-2
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ئيچ ، سوWBSسوئيچ بافر کادر وزنه ، DFو حد پائين  UFحد باال  (NF)سوئيچ اهرمی  :الف 

 .419A ,419به ترمينال هاي   GVسوئيچ فلكه گاورنر و  CBSبافر کابين 

دریچه خروج اضطراري چاه ، SWGسوئيچ فلكه گاورنر پائين  ،SWPچاه  قارچی ته سوئيچ :ب 

EMH  419هاي به ترمينال ، دریچه بازدید و استپ قارچی کنار موتورA 420و. 

می باشد  401و برگشت آن ترمينال  110ترمينال شاخه درب هاي لوالئی  رفت کنتاکت دو :پ 

 (.دو ترمينال به هم پل می شوند در درب هاي تمام اتوماتيک این)

 .می باشد 402و برگشت آن ترمينال  400A  ترمينال درب هاي طبقاترفت قفل  :ت 

 . 403ترمينال به  DLS دور انداز اجباري پائين (NF)سوئيچ اهرمی  :ث 

 .410ترمينال به  ULS باالدور انداز اجباري  (NF)سوئيچ اهرمی :  ج

 

بسته  402به ترمينال ( ث ـ ج  : موارد)مشترک سوئيچ هاي اهرمی اجباري  :توجه 

 .می شود

 

 .است   m/s،cm ,212 1موقعیت نصب سوئیچ های دورانداز اجباری در سرعت * 

 

 

 سری ایمنی کابین -1-7-1

 .وصل نمائيد LCبه ترمينال هاي  کنتاکت دوشاخه درب داخل را :الف 

 

 LCرا به ترمينال هاي  CEHسوئيچ دریچه خروج اضطراري کابين  :ب 

 .وصل نمائيد

 

 



 پارصنعت صعود                    Primatان راهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرم
 

23 
 

 احضار پاسخسیم کشی شستی های احضار و  -1-1

 شستی های طبقات  -1-1-2

یكی از پایه هاي المپ و شستی را به هم پل 

                          کرده و توسط سيمی به ترمينال مورد نظر

DL1 , DL2 , . . . , DLn  وصل در تابلو

ولت و ترمينال  03به  را طرف دیگر المپ. نمائيد

 . وصل کنيد GNDبه  را دیگر شستی

 

 

 

 

 شستی داخل کابین -1-1-1

سيم کشی شستی هاي داخل همانند طبقات 

می باشد، یكی از پایه هاي المپ و شستی را به 

ترمينال مورد  هم پل کرده و توسط سيمی به

در جعبه  CL1 , CL2 , . . . , CLnنظر 

 03طرف دیگر المپ را به . وصل نمائيدرویزیون 

وصل  GNDولت و ترمينال دیگر شستی را به 

 .کنيد
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 نمراتور  -1-2

 
 

 

 

  سون سگمنت  gتا a هر کدام از ترمينال هاي و  ولت 03مشترک سون سگمنت را به 

(SEVEN SEGMENT) مشترک المپ هاي . وصل نمائيدهاي هم نام در تابلو  را به ترمينال

 DALو جهت پائين را به  UALولت بسته و المپ جهت باال را به  03را به  UAL , DALجهت 

 . وصل کنيد

 

 .كنيدوصل ن GNDدر نمراتور هيچ سيمی به  :توجه  
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  Door Closeو  Door Openشستی های  -1-22

  DOشستی  -1-22-2

و سنسور ضربه  PHوسل و یا سنسور ضربه، فتوسل براي اتصال فت

KP  را با هم سري کرده و در مسير سري با ترمينالDO  و

 . قرار دهيد 24+ترمينال 

  DCشستی  -1-22-1

یكی از . می باشد NOاتوماتيک با پالتين باز  تمام در درب هاي 

 .می شود وصل DCو پایه دیگر آن به ترمينال  24+  پایه هاي شستی به ترمينال
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 زنگ و المپ اضطراری -1-22

 المپ اضطراری و شستی زنگ  -1-22-2

 

از برد جعبه  ALگ را به ترمينال یک طرف کليد زن

در  ALو طرف دیگر را به  (Mini Serial)رویزیون 

-0شكل  طبق) .نال ریلی جعبه رویزیون وصل نمایيدترمي

17) 

 

 

 

                                                                                     27-1: شکل 

 زنگ اضطراری -1-22-1

                                                                                                      

ترمينال ریلی در جعبه  ALیک طرف زنگ را به  

 وصل GNDو طرف دیگر را به  (Mini Serial)رویزیون 

 (19-0شكل طبق ). نمایيد

                                                                      

 

 22-1: شکل                                                                                  

  Over Load مدار -1-21

 .زیون وصل نمائيددر جعبه روی OLرا به ترمينال هاي  OLسوئيچ اورلود 

 اید،لود استفاده نکردهدر صورتیکه از سوئیچ اور :توجه  

 .را به یکدیگر پل کنید OLترمینال های 

  12-1: شکل                                                                                                                                 
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 ر درب موتور س -1-22

  DCنیمه اتوماتیک  -1-22-2

مشترک و  هاي ترمينال ،در درب هاي نيمه اتوماتيک

 COMفرمان بسته شدن درب را به ترتيب به ترمينال هاي 

 L4و  L2ولت درب را به ترمينال هاي  002و ولتاژ  NCو 

 .          در جعبه رویزیون وصل نمائيد

                                          

 

 

             

 

 

                                                                                                     

 

 DCتمام اتوماتیک  -1-22-1

مشترک، فرمان  هاي ترمينال ،در درب هاي تمام اتوماتيک

را به ترتيب به ترمينال  درب باز شدن و فرمان بسته شدن

ولت درب را به  002و ولتاژ  NCو  COM  ،NOهاي 

 .  به رویزیون وصل نمائيددر جع L4و  L2ترمينال هاي 
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 اتوبوسی -1-22-2

درب را  LIRدر این نوع درب می بایست ترمينال هاي 

عبه رویزیون وصل در ج NC1و  L4به ترمينال هاي 

 .وصل نمائيد L2را به  COM1کرده و ترمينال 

 

 

                                                                                                                  

 

 

  AC فرماتور -1-22-1

  :رت زیر است صو ترمينال می باشند که سيم کشی آنها به 10 درب هاي فرماتور داراي

 L4به  1ترمينال  -1

 7به ترمينال   2ترمينال  -0

  5به ترمينال   3ترمينال  -3

 NO1به   6ترميينال  -3

 NC1به   8ترمينال  -2

 DOبه   9ترمينال  -1

 24+به  10ترمينال  -7

  LCبه  11ترمينال  -1

                                              LCبه  12ترمينال  -9

 

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

 .وصل نمائيد   DOرا با فتوسل سري کرده و به  10یا  9می بایست یكی از ترمينال هاي 
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 مگنت درب باز کن -1-21

در جعبه  -RC و +RCرا به ترمينال هاي  DCبازکن  بمگنت در

 رویزیون وصل نمائيد

 

 

 

 

       17-1: شکل 

       

 

 

 

 

 

 روشنایی ثابت و اتوماتیک کابین -1-22

 .    بسته می شود L3و  L2ثابت به ترمينال هاي  ییروشنا

 .                               بسته می شود L2و  L1ی اتوماتيک به ترمينال هاي یروشنا

L1  فاز است که توسط رله تعبيه شده بر روي برد قطع و وصل

 .فاز ثابت می باشد L3نول و  L2. ی شودم

 

 22-1: شکل                                                                                                               
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 فن کابین  -1-22

و  FK2سيم هاي فن کابين را به ترمينال هاي 

L2  وصل نمایيد و کليد فنFK ه ترمينال را ب

 . متصل کنيد FK2و  FK1هاي 

 (30-0شكل  طبق)

 

 

 

 21-1شکل                                                                                     

 

 

 

 

 

  بلندگو  -1-21

جعبه  در GNDو  SP+سيم هاي بلندگو را به ترمينال هاي 

 .رویزیون وصل نمایيد

                                    

                       

 

 

 

                                               

            22-1: شکل                                                                                       
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    33بخشبخش
 

  آشنایی با برد تابلوآشنایی با برد تابلو
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 با ترمینال های برد آشنایی -2-2

 Primatبرد  -2-2-2

 

  2-2: شکل                                                        
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 جدول ترمینال های تراول کابل -2-2-2-2

 

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

 .شده می باشند و با کلید ریکال در ارتباط می باشند

                                                  

 شماره تراول شرح

 T1 ارتباط سریال

 T2 ارتباط سریال
GND T3 

 T4 405ولت رویزیون  03برگشتی 
 T5 406ولت پایين رویزیون  03برگشتی 

 T6 407ولت باال رویزیون  03برگشتی 
 T12 ولت 03

، سوئيچ دریچه (استپ قارچی)توقف اضطراري رویزیون: نی کابينسري ایم 400

 و کنتاکت درب کابين اضطراري کابين
T7 

400A سوئيچ (استپ قارچی)توقف اضطراري رویزیون: نی کابينسري ایم ،

 و کنتاکت درب کابين يندریچه اضطراري کاب
T8 

RL :002 ثابت فاز T9 

N :نول T10 

 T13 فاز درب داخل کابين

 T14 *ميكروسوئيچ پاراشوت

 T15 *ميكروسوئيچ پاراشوت

 T18 ترمينالی آزاد براي مصارف مورد نياز. CON1Aدر  T18متصل به ترمينال 

 MU MUسنسور لول و دور انداز 

 MU MDسنسور لول و دور انداز 
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 جعبه رویزیون  برد -2-2-1

                                                          

 22-2: شکل                                                               

در اصل دو سگمنتی می باشد که سگمنت اول جهت نمایش ) ، تک سگمنتاین برد تک درب

 . توقف می باشد 10و  (یكان و سگمنت دوم تنها جهت نمایش منفی و مقدار دهگان یک می باشد
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2-1- LED ها و وضعیت آنها 
 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

P
ri

m
a
t

 

CPUOK حالت نرمال غير فعال غير فعال ارتباط سریال بين کابين و تابلو 

+24V غير فعال غير فعال فعال ولت 03تغذیه 

+3.3V  غير فعال غير فعال فعال ولت 3/3تغذیه 

DL1 عدم احضار احضار احضار طبقه اول  -

DL2 عدم احضار احضار احضار طبقه دوم  -

DL3 عدم احضار احضار احضار طبقه سوم  -

DL4 عدم احضار احضار احضار طبقه چهارم  -

DL5 عدم احضار احضار احضار طبقه پنجم  -

DL6 عدم احضار احضار احضار طبقه ششم  -

DL7 عدم احضار احضار احضار طبقه هفتم  -

DL8 عدم احضار احضار احضار طبقه هشتم  -

DL9 عدم احضار احضار احضار طبقه نهم  -

DL10 عدم احضار احضار احضار طبقه دهم  -

DL11 عدم احضار احضار احضار طبقه یازدهم  -

DL12 عدم احضار احضار احضار طبقه دوازدهم  -

FIRE وصل قطع سنسور آتشنشان - 

4BS وصل قطع سویيچ عملكرد ترمز موتور - 

PTC قطع وصل سنسور حرارتی - 

UAL غير فعال غير فعال فعال حرکت جهت باال 

DAL غير فعال غير فعال فعال حرکت جهت پایين 

MU  سنسورMU غير فعال غير فعال فعال 

MD  سنسورMD غير فعال غير فعال فعال 

CONT  قطع وصل 401تا  419سري ایمنی از - 

LOCK 
ابين و سري ایمنی قفل درب ک

 طبقات
 - قطع وصل

DLS غيرفعال غير فعال فعال دورانداز پایين 

ULS غيرفعال غير فعال فعال دورانداز باال 

T4(405) غيرفعال فعال غير فعال رویزیون 

T6(406) غيرفعال غير فعال فعال رویزیون جهت باال 

T7(407) غيرفعال غير فعال فعال رویزیون جهت پایين 

FB قطع وصل کفيدب - 

Up  رلهUp غير فعال فعال - 

DOWN  رلهDown غير فعال فعال - 
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 .روشن باشند تابلو در حالت نرمال می باشد 407و  406،  405زمانيكه  *

 

 

 

 

 

 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

P
ri

m
a
t

 

HIGH  رلهHI غير فعال فعال - 

MID  رلهMID غير فعال فعال - 

LOW  رلهLow غير فعال فعال - 

BR  رلهBR غير فعال فعال - 

RUN  رلهRun غير فعال فعال - 

M
in

i 
S

e
ri

a
l

 

Cpu_Ok  وضعيتCPU حالت نرمال غير فعال غير فعال 

RC غير فعال فعال رله مگنت درب باز کن  -

Light غير فعال فعال رله روشنایی اتوماتيک  -

Door درب بسته درب باز رله درب  -

OL  نرمال اوور لود Over Load  -

Do  شستیDo   نرمال Door 

Open 
 -

Dc شستی Dc Door Close نرمال  -

C1 عدم احضار احضار احضار توقف اول  -

C2 عدم احضار احضار احضار توقف دوم  -

C3 عدم احضار 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 احضار توقف دهم  -

C11 عدم احضار احضار احضار توقف یازدهم  -

C12 عدم احضار احضار احضار توقف دوازدهم  -
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 شستی ها و عملکرد آنها -2-2

شستی براي عمليات هاي مختلف و کار کردن با برد  1از 

استفاده شده است که می توانند در منوهاي مختلف، 

عملكرد متفاوتی داشته باشند ولی به طور کلی عملكرد 

 : آنها به صورت زیر می باشد 

 

 (ENTER)ورود  شستی

 :با فشردن این کليد می توانيد عمليات زیر را انجام دهيد 

 ذخيره مقدار منوها( 3  تغيير مقدار منوها( 0ورود به منوها               ( 1

 

 (ESCAPE)شستی برگشت 

 انصراف از تغيير دادن مقدار منو( 0  برگشت از منوها( 1

 

     (LEFT – RIGHT)شستی راست و شستی چپ

براي تغيير مقدار یک پارامتر عددي و حرکت به راست و یا چپ بر روي ارقام جهت تغيير هر یک 

 .از آنها از این شستی ها استفاده می شود

 

 (UP)شستی باال 

 افزایش مقدار پارامترها ( 0  تغيير منوها در جهت افزایش( 1

 

           (DOWN)شستی پایین

 کاهش مقدار پارامترها( 0  تغيير منوها در جهت کاهش( 1

 

 



 پارصنعت صعود                    Primatان راهنمای نصب و عیب یابی تابلو فرم
 

41 
 

 منو هاآشنایی با  -2-1

2-1-2- Program PRMTR 

 : زیر منوهاي آن عبارتند از . کليه تنظيمات برد در این منو قرار دارد

1 )Main Setting  :تنظيمات پایه و اصلی در این منو قرار دارند. 

0 )Floor Setting :  دمی شوطبقه تنظيم با انتخاب هر طبقه کليه پارامترهاي مربوط به همان. 

3 )Time Setting  :در این منو زمان عملكرد هاي مختلف را می توانيد تنظيم نمائيد. 

3 )Fault Setting  : زیر خطاها را فعال یا غير فعال کنيد و در  از برخیدر این منو می توانيد

 .خطاي آخر قابل مشاهده است 12تعداد  Fault Historyمنوي 

 .قرار دارد 3در بخش  Program PRMTRزیر منوها و تنظيمات منوي شرح کامل  :توضیح 

 

 آشنایی با نمایشگر -2-1-1

 

 
 

 :تم که عبارتند از سوضعيت کلی سي -1

 شرح نام عالمت ردیف

1 M Manual تابلو در حالت رویزیون می باشد 

0 A Automatic تابلو در حالت نرمال می باشد 

3 C Correction يت شناسایی می باشدتابلو در وضع 
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 :عملكرد هاي سيستم که عبارتند از  -0

 شرح نام عالمت ردیف

1 ST Standby تابلو در حالت آماده به کار قرار دارد 

0 UP Up حرکت در جهت باال 

3 Dn Down حرکت در جهت پایين 

3 DC Door Close بسته شدن درب 

2 DO Door Open باز شدن درب 

9 SP Speed ایی سرعت حرکتشناس 

12 BL Blink مد استراحت 

10 PS Passenger زمان خروج مسافر 

 ها CPUقطع بودن ارتباط   * * 13

13 ??  CPU  ارتباط هستندبرقراري ها در حال 

 

 تاریخ -3

 .شاخص طبقه اي که کابين در آن می باشد -3

 MUتعداد شمارش پرچم  -2

 MDتعداد شمارش پرچم  -1
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    44بخشبخش
 

  تنظیمات برد تابلوتنظیمات برد تابلو
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1-2- Program Parameter P1 >> P4  
1-2-2- 15>> P1. 1P1.   etup: Main S P1 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 12 – 2 12 تعریف تعداد طبقات
Floor 

Number 
P1.01 

 VVVF نوع موتور
1- VVVF 

2- Two Speed 
Motor Type P1.02 

 :وضعيت رفتن به طبقه پارک بعد از مد استراحت 

 .فعال باشد -1

 .غير فعال باشد -0

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

Parking 

Status 
P1.3 

 Park Floor P1.4 12 – 1 1 تعيين طبقه پارک

 :وضعيت درب در حالت پارک 

 درب باز -1

 درب بسته -0

Open 

Door 

1- Open Door 

2- Close Door 
Doors Park P1.5 

 تعيين طبقه پارک اضطراري

 (فعال شدن سنسور آتش نشان ) 
1 1 – 12 

Fire Park 

FL 
P1.6 

محدود کردن تعداد شستی هاي داخل کابين نسبت به 

 ظرفيت کابين
10 1 – 12  Person 

Car 

Capacity 
P1.7 

 :حالت چشمک زن نمراتورهاي طبقات 

 چشمک زن -1

 دائم روشن -0

Active 
1- Active 

2- Inactive 

Segment 

Blink 
P1.8 

 :ورودي سه فاز جهت عملكرد نجات اضطراري

 سيستم نجات اضطراري فعال است-1

 فقط عملكرد کنترل فاز دارد-0

Disable 
1-Enable 

2-Disable 
Evacuation P1.9 

 :اريفرمان جهت حرکت به درایو در حالت نجات اضطر

 جهت باال -1

 جهت پایين -0

Up 

Move 

1- Up Move 

2- Down Move 
EVA Direct P1.10 

 :تعریف سيستم شستی داخل کابين 

 حالت عادي شستی -1

 پاک کردن شستی اشتباه با فشار مجدد همان شستی -0

نمایش احضارهاي طبقات در داخل کابين بصورت  -3

 چشمک زن

Normal 

1- Normal 

2- Call Erase 

3- Hall Show 

Car Call 

Mode 
P1.11 
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1-2-1-8P2 : Floor Setting   P2.1 >> P2. 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 :انتخاب طبقه مورد نظر 

پارامترهاي مربوط به می توانيد  با انتخاب هر طبقه

تنظيم   P2.11 الی P2.2منوي  درهمان طبقه را 

 .نمائيد

1 1 – 12 Select Floor P2.1 

 :نوع پاسخ دهی به احضار طبقات 

 از باال به پایين -1

 از پایين به باال -0

 طبقه به طبقه -3

Full 

1- Down 

2- Up 

3- Full 

Collective P2.2 

 تعریف خروجی نمراتور 

SEG1  :یكان 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 

7Segment P2.3 

 :تعریف نوع درب 

 درب تمام اتوماتيک -1

 درب نيمه اتوماتيک -0
Auto 

1- Automatic 

2- Semi Auto 
Door Type P2.4 

 :وضعيت درب در حالت پارک 

 درب باز -1

 درب بسته -0

Open 

Door 

1- Open Door 

2- Close Door 
Park Door P2.5 

 :فعال یا غير فعال بودن شستی طبقه 

 .فعال باشد -1

 .غير فعال باشد -0
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Hall Call P2.6 

  :فعال یا غير فعال بودن شستی داخل 

 .فعال باشد -1

 .غير فعال باشد -0
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Car Call P2.7 

 :فعال یا غير فعال بودن سنسور حرکتی 

 .فعال باشد -1

 .غير فعال باشد -0

First 

Flag 

1- First Flag 

2- Second Flag 
Low Command P2.8 

 : طبقاتم شستی تعریف سيست

 (سون سگمنت)نمراتورهاي معمولی  -1

 CANBusنمراتورهاي  -0

Parallel 
1- Parallel 

2- CANBus 

Hall Call 

Mode 
P1.12 

  0 کدگذاري جهت غيرفعال کردن تابلو
Service 

Call 
P1.13 

 Counter Reset P1.14 

 Factory Default P1.15 (1111)  انهتنظيمات کارخ
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1-2-2-81P3 : Time Setting   P3.1 >> P3. 

 توضيحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پيش فرض

زمان روشن بودن المپ داخل کابين 

 پس از توقف
50 5 – 200 s Car Light Time P3.1 

زمان رفتن به مد استراحت پس از 

 خاموش شدن المپ داخل کابين
100 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 اولين تا 

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

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

0 – 30 * 100 

Lock 

Debouncer 
P3.6 

تاخير در بررسی کامل بودن مدار دو 

 اکتشاخه کنت
0 

0 – 3000 s 

0 – 30  100 

Cont 

Debouncer 
P3.7 

بين باز شدن تا بسته  مدت زمان ما

 شدن درب
0 

0 – 50 s 

Step 1 s 

Passenger 

Time 
P3.8 

تاخير در زمان برداشتن فرمان حرکت 

 پس از رسيدن به لول در جهت باال
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 
Up Stop Delay P3.9 

برداشتن فرمان حرکت تاخير در زمان 

 پس از رسيدن به لول در جهت پایين
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 

Down  Stop 

Delay 
P3.10 

 10 زمان تاخير در دور انداختن یک طبقه
0 – 60 

 100 ms 

Mid Speed 

Delay 
P3.11 

 s 50 – 0 10 اضطراريتاخير در شروع مد نجات 
EVA STR 

Delay 
P3.12 

تاخير در فرمان حرکت در سيستم 

 نجات اضطراري
5 0 – 30 s 

EVA Run 

Delay 
P3.13 
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 توضيحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پيش فرض

تاخير در اعالم طبقات پس از دور 

 انداختن
1 0 – 10 s 

Announce 

Delay 
P3.14 

درب نسبت به تاخير در مگنت کمان 

 فرمان درب
1 0 – 10 s RC Delay P3.15 

تاخير در شروع به کار پس از روشن 

 شدن
5 0 – 60 s Drive Initial P3.16 

Lift On/Off In Weekly   P3.14.1>>P3.14.7 

 P3.17 سانسور به صورت خودکارآتنظيم زمان روشن یا خاموش شدن 

 :یكشنبه 

ت ساع  On Timeمی توانيد با گزینه

 Off Timeروشن شدن و گزینه 

ساعت خاموش شدن آسانسور را در روز 

 .یكشنبه تنظيم نمائيد

None None,1 , . . , 23 Sunday  

  None None,1 , . . , 23 Monday دوشنبه

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

  None None,1 , . . , 23 Wendnesday چهارشنبه

  None None,1 , . . , 23 Thursday پنجشنبه

  None None,1 , . . , 23 Friday جمعه

  None None,1 , . . , 23 Saturday شنبه

 Calendar P3.18   تنظيم ساعت و تاریخ 
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1-2-1-8.4.1 >> P4P   Fault Setting:  4P 

 توضيحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پيش فرض

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Travel Time 

Fault Code : E6 
P4.1 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Opening 

Fault Code : E8 
P4.2 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Load Fault 

Fault Code : OL 
P4.3 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Heat Fault 

Fault Code : OH 
P4.4 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Photocell 

Fault Code : PH 
P4.5 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Three Phase P4.6 

خطاي 12مشاهده 

 آخر
 f1 >> f10 Fault History P4.7 

  
1- Yes(Enter) 

2- No(Escape) 
Clear Fault History P4.8 
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    55بخشبخش
 

چیدمان آهنربا و راه چیدمان آهنربا و راه 

  اندازیاندازی
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 راه اندازی تابلو فرمان  -2-2

و اندازي تابل هپس از سيم کشی تابلو فرمان و جعبه رویزیون طبق بخش دوم این دفترچه براي را

 فرمان مراحل زیر را انجام دهيد 

 

 تنظیم پارامترهای برد تابلو -1-1-1

 . ترچه انجام دهيداین دف 3ت بخش تنظيمات برد تابلو را بر اساس تنظيما

 

 یمنیا یعملکرد مدار سر یبررس -1-1-2

 ستیبا یآن، م حيدر صورت عمكرد صح ریز يهااراز مد کیبا قطع هر  د،يرا حرکت ده آسانسور

 :آسانسور متوقف شود

 پنل تابلو فرمان  یاستپ قارچ ديکل 

 گاورنر باال  

 قفل و کنتاکت دوشاخه درب  

 ...(پاراشوت و  چيكروسوئيم ون،یزیجعبه رو یاستپ قارچ ديکل) نيکاب یمنیا يسر 

 ته چاه یاستپ قارچ ديکل 

 گاورنر ته چاه 

 : براي تست شالتر یا حدهاي باال و پایين به طور دقيق تر

 .تابلو را در مد رویزیون قرار دهيد -1

 .پل هاي کليه مدارات ایمنی را بردارید -0

 .به طرف پایين ترین طبقه حرکت دهيد( رویزیون) آسانسور را با دور کند  -3

 از طبقات را باز کنيد آسانسور باید متوقف شوددرب یكی  -3

آسانسور باید متوقف . ورودي قفل درب را قطع کنيد. درب را بسته و به حرکت ادامه دهيد -2

يچ ته چاه و فلكه گاورنر اطمينان حاصل ئاز صحت عمل کليد استپ رویزیون، ميكروسو. شود

 .حرکت به طرف پایين را ادامه دهيد. کنيد

و  DLSميكروسوئيچ )، (403 ترمينال)باید قطع شود  DLSچ دور انداز اول ميكروسوئي -1

ULS  متر بر ثانيه و حدود  1سانتی متر مانده به سر طبقه در آسانسورهاي  112حدود

متر بر ثانيه نصب می  1/1سانتی متر مانده به سر طبقه در آسانسورهاي با سرعت  012
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 (.شود

، باید خاموش 403مربوطه بر روي برد، LED)اطمينان حاصل کنيد  DLSاز قطع شدن  -7

 MDو  MUبا قطع هر دو سنسور  .حرکت را ادامه دهيد تا لول پایين ترین توقف(. شود

زمانی که آسانسور در سر طبقه متوقف شده است نباید . آسانسور باید متوقف شود

 03 را به MDو  MUبا یک رشته سيم ترمينال هاي . دوباره وصل شود DLSميكروسوئيچ 

سانتی متر  12الی  12پس از حدود . کابين را به طرف پایين حرکت دهيد. اتصال دهيد

برخورد کرده و ولتاژ کليه مدارات ایمنی باید قطع  DFکابين باید به ميكروسوئيچ حد پایين 

در صورت عملكرد صحيح حد پایين، آسانسور را خاموش کرده و کابين را با چرخاندن . گردد

 . ر سر طبقه قرار دهيدفلكه موتور د

ترمينال ورودي ) ULSوقتی کابين به ميكروسوئيچ . کابين را به طرف باال حرکت دهيد -1

حرکت را ادامه داده تا لول . آن بر روي برد اصلی خاموش شود LEDرسيد باید ( 410

با یک رشته . آسانسور باید متوقف شود MDو  MUبا قطع هر دو سنسور . باالترین توقف

حرکت به سمت باال را ادامه . پل کنيد 24+را به ترمينال  MDو  MUمينال هاي سيم تر

سانتی متر حرکت به طرف باال کابين به ميكروسوئيچ حد  12الی  12 پس از حدود. دهيد

در صورت عملكرد صحيح . برخورد کرده و ولتاژ سري ایمنی باید قطع گردد UFباال 

کرده و کابين را با چرخاندن فلكه موتور به سر طبقه ميكروسوئيچ حد باال، تابلو را خاموش 

 . هدایت کنيد

 

 تست سیستم سلکتور داخل چاه -1-1-1

سنسورهاي  LED. تابلو را در مد اتوماتيک قرار داده و کابين را در پایين ترین طبقه قرار دهيد

MU,MD در صورت روشن بودن . باید خاموش باشندLED ی وجود در هرکدام از سنسورها اشكال

این شماره ها در . نوشته می شود MU,MDبرد شماره پرچم هاي مربوط به  LCDدر . دارد

آسانسور وقتی یک . فرمان احضار یک طبقه به طرف باال را بدهيد. می باشند 1پایين ترین طبقه 

کنترل  Primatبرد  LCDطبقه به طرف باال حرکت کرد و متوقف شد شماره پرچم ها را بر روي 

دقت کنيد شماره پرچم ها سر طبقات باید . (03 03)باشند  3شماره پرچم ها باید مساوي . کنيد

... و (04 02)یا  (03 02)هرگاه شماره پرچم ها مساوي و فرد نبودند مثال . مساوي و فرد باشند

خرابی ممكن است از سنسور، آهنربا یا . صحيح نمی باشد MU,MDباشند، عملكرد سنسورهاي 
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عمليات باال را در تمام طبقات تكرار کنيد سر طبقات شماره پرچم ها . طی با تابلو باشدسيم ارتبا

 باید مساوي و فرد باشند

 

  MDو  MUچیدمان آهنربا با دو سنسور  -1-1-2

براي انجام راحت تر چيدمان آهنرباها در دو طرف ریل بهتر است ابتدا متناسب با متراژ لول 

را در یک طرف ریل چيده و پس  MUور به نوبت اول آهنرباهاي طبقات و همچنين سرعت آسانس

چيدمان همزمان آهنرباها در دو طرف ریل . را بچينيد MDاز اتمام در طرف دیگر ریل آهنرباهاي 

 .امكان ایجاد خطا را همراه می باشد

ي رباهاآهنو  تایی مربوط به لول طبقات 3هايآهنربامشاهده می کنيد  0-1همانطور که در شكل

 .دور انداز می باشندمشكی مربوط به  با کادرتایی 3

 

این است بسیار مهم می باشد  MU,MDکه در چیدمان سنسور نکته ای : 2 توجه

هیج جایی به غیر از سر طبقات نباید روبروی هم قرار بگیرند و با  MDو  MUکه 

قرار گرفته یعنی به هیچ عنوان دور اندازها نباید روبروی یکدیگر . هم خاموش شوند

 .باشند

جایگاه آهنرباهای دور انداز در دو طرف ریل به فواصل آنها از آهنرباهای : 1توجه 

قرار  MUباالتر از دورانداز  MDسرطبقات بستگی دارد بدین منظور که اگر دور انداز 

 .بگیرد مشکلی ایجاد نمی شود

 .است m/s2،cm 212فاصله دورانداز برای آسانسور با سرعت : 2توجه

برای لول گیری دقیق سر طبقات و دوری از ایجاد خطاهای احتمالی در توقف : 1توجه

 سر لول های مورد نظر دو پیشنهاد ارائهو اختالف پیاده روی در دو جهت کابین 

 .می شود 

می  .دنپالستيكی ارائه می شو قابیرتایی براي سنسور سر طبقات در اآهنرباهاي چه -1

و خود روي ریل چاه  پالستيكی در آورده قابد را از توانيد هر چهار آهنرباي گر

لعكس داراي اجاگذاري کنيد که اگر توقف کابين سر لول از حرکت باال به پایين و یا ب

 0-1البته طبق شكل. اختالف بود، بتوانيد با دست جایگاه آهنرباها را تغيير دهيد

در حد چند  Nو  Sایجاد فاصله بين قطب هاي . دنترتيب قطب ها باید رعایت شو
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 .ها جلوگيري کنداز تداخل ميدان آهنرباميليمتر نيز ميتواند 

 

اگر پوشش رویی را باز کنيد و به طور . قسمت است 3قاب پالستيكی آهنربا داراي  -0

عمود رو به روي خود قرار دهيد سه قسمت فوقانی، ميانی و قسمت تحتانی را مشاهده 

در قسمت هاي فوقانی و تحتانی قرار داده تنها  Nو  Sهر جفت آهنرباي . می کنيد

ود جدا ب از جایگاه شيار موجدو قسمت را از قسمت ميانی با شكستن قا. شده اند

لعكس داشته باشد ااگر توقف کابين از باال به پایين اختالفی با حالت ببا این کار . کنيد

قسمت جدا و پياده روي بيشتر و حتی کمتري داشته باشد، تنها با حرکت دادن یک 

 .آهنربا است می توان اختالف لول را برطرف کرد 0شده از قاب که داراي 
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 0-1شكل 
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  کدها، خطاها و مفهوم آنها -1-2

 مفهوم کد خطا

Safety Stop (401) Eo 

تاکت دو کن، F4فيوز : در هنگام حرکت آسانسور، یكی از مدارات 

بافر کادر وزنه، بافر  سوئيچ حد باال، حد پائين، شاخه درب طبقات

کابين، گاورنر باال، سویيچ پاراشوت، سوئيچ قارچی ته چاه، سوئيچ 

و یا دریچه فرار اضطراري چرخ گاورنر پایين، استپ قارچی موتور 

 قطع شده است چاه

Safety Stop (402) Eo 
مدار سري ایمنی  و یا ب طبقاتدر هنگام حرکت آسانسور، قفل در

 کابين قطع شده است

Mec Brake Fault E5 سوئيچ ترمز موتور خراب است یا ترمز موتور باز نشده است 

Travel Time Over E6 
آسانسور در زمان تعریف شده از زمان شروع حرکت متوقف نشده 

 . است

Contactor Fault E7 عملكرد کنتاکتورها صحيح نمی باشد 

Opening Fault E8 مدار قفل درب در حالت نرمال قطع نشده است 

Safety Open (419) dE 
 :یكی از مدارات زیر قطع می باشد

 F4کليد قارچی توقف اضطراري پنل، فيوز 

Safety Open (419A) dE 

  :یكی از مدارات زیر قطع می باشد

باال و یا رنر گاوبافر کادر وزنه، بافر کابين،  ،سوئيچ حد باال، حد پائين

 سویيچ پاراشوت

Safety Open (420) dE 
سوئيچ فلكه گاورنر پایين، استپ قارچی موتور  سویچ قارچی ته چاه،

 قطع می باشد و یا دریچه فرار اضطراري چاه

Safety Open (401) dE کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع می باشد 

Over Load oL  ميكرو سوئيچ  –بار بيش از حد Over Load  کابين عمل کرده 

Motor Over Heat oH 
سنسور حرارتی موتور فعال یا خراب  –گرماي بيش از حد موتور 

 شده است

Lock Fault (400A) LE  نشده استکامل مدار سري ایمنی کابين 
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 مفهوم کد خطا

Lock Fault (402) LE کنتاکت قفل درب طبقه وصل نشده است 

Door Ph Active PH است عمل کردهکابين  فتوسل ( تنها در مدClose) 

3 Phase Lose PF خطاي فاز هاي ورودي 

Over Current oc جریان بيش از حد 

Fire Detect FI 
سنسور آتش نشان عمل کرده )فعال شده است  FIREورودي 

 (است

Lift Off  سيستم در حالت غير فعال می باشد 
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 طاهاشرح و عیب یابی خ -1-1

                                

Safety Stop (401)    

در صورتيكه در هنگام حرکت آسانسور یكی از مدارهاي زیر قطع شود، آسانسور توقف کرده و 

 :را نشان می دهد  Eoنشان دهنده عالمت 

 (F4)ولت  112فيوز : الف

 (UF)حد باال  (NF)سوئيچ اهرمی : ب

 (DF)ائين حد پ (NF)سوئيچ اهرمی : پ

 (GV)گاورنر باال : ت

 (SWG) گاورنر پائين فلكه سوئيچ :ث

 (PSW)سوئيچ پاراشوت : ج

 (SWP)سوئيچ قارچی ته چاه : چ

 استپ قارچی کنار موتور :ح

 (EMH)سوئيچ دریچه فرار اضطراري چاه : خ

 کنتاکت دو شاخه دربهاي طبقات:د

 عیب یابی

ن فيوز در برد فيوز که بر روي ترانس اصلی تابلو را بررسی کنيد، ای (F4)ولت  112فيوز : الف

 .در صورتيكه فيوز سوخته است، فيوز را تعویض و دوباره سعی کنيد. نصب می باشد قرار دارد

در صورتيكه یكی از آنها قطع می باشد . را بررسی کنيد "ث"تا  "ب" هايمدارسوئيچ  :ثب تا 

صل قرار داده و عملكرد صحيح آن را بررسی پس از بررسی دالیل قطع آن، سوئيچ را در حالت و

 .کنيد

را در جعبه رویزیون به یكدیگر پل کنيد، چنانچه مدار کامل شد،  PSWترمينال هاي  :ج

و یا سوئيچ دریچه فرار اضطراري کابين قطع ( یا سوئيچ آن خراب می باشد)پاراشوت عمل کرده 

 .نيدخراب می باشد آن را تعویض ک یچنانچه سوئيچ. می باشد

، آن را در حالت وصل قرار و کنار موتور قارچی ته چاه پس از بررسی دالیل قطع سوئيچ :تا ح  چ

داده و عملكرد صحيح آن را بررسی کنيد، چنانچه ميكروسوئيچ خراب می باشد آن را تعویض 

 .کنيد
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به هیچ عنوان قبل از بررسی دالیل قطع کلید، آن را به حالت وصل بر  : هشدار

 . یدنگردان

چنانچه دریچه بسته می باشد . از بسته بودن دریچه فرار اضطراري چاه اطمينان حاصل کنيد: خ

 .سوئيچ درب را بررسی و در صورت خرابی آن را تعویض نمائيد

در صورتيكه تمامی درب هاي . از بسته بودن تمامی درب هاي طبقات اطمينان حاصل کنيد: د

اخه یكی از درب ها به طور صحيح عمل نكرده است، با پل طبقات بسته می باشند، کنتاکت دو ش

 .کردن تک تک کنتاکت ها، کنتاکت دو شاخه معيوب را پيدا کرده و آن را تعویض نمائيد

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 (402)    

و یا قفل درب   در صورتيكه در هنگام حرکت آسانسور، یكی از مدارهاي سري ایمنی کابين

 .را نشان می دهد Eoعالمت  وقطع شود، آسانسور توقف کرده  طبقات

 کليد قارچی جعبه رویزیون : الف

 (CEH)و یا سوئيچ دریچه فرار اضطراري کابين  (LC)  کنتاکت دو شاخه درب داخل: ب

  )تراول کابل هاي سري ایمنی کابين ( T8و  T7اول کابل هاي تر: پ

 قفل درب طبقات: ت

 یابی عیب

 .پس از بررسی دالیل قطع کليد قارچی، آن را به حالت وصل برگردانيد: الف

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

 . نگردانید

جعبه رویزیون به یكدیگر پل کنيد، چنانچه مدار کامل شد، درب  را در LCترمينال هاي : ب

 .یا کنتاکت دو شاخه درب کابين عملكرد صحيحی نداردو کابين به طور کامل بسته نشده 

را بررسی  T8و  T7هاي باال هنوز خطا وجود دارد، تراول کابل هاي چنانچه با کامل بودن مدار: پ

 . ض کنيدو در صورت وجود قطعی آنها را تعوی

زیرا ممكن است به دليل تنظيم . از تنظيم بودن قفل درب هاي طبقات اطمينان حاصل کنيد: ت

. نبودن قفل ها کمان درب بازکن در طی حرکت با دسته قفل برخورد کرده و مدار را قطع کند
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 .چناچه قفل ها تنظيم می باشند، عملكرد قفل ها را بررسی کنيد

 

Mechanic Brake  
 .را نشان می دهد E5بعد از کمی حرکت توقف کرده و نشان دهنده عالمت آسانسور 

 .ترمز باز نكرده است: الف

 .قطع یا خراب می باشد BSسوئيچ مكانيكی ترمز : ب

 عیب یابی 

 24+را به  BSعملكرد ترمز را بررسی کنيد، چنانچه ترمز باز می کند با یک رشته سيم ترمينال 

سوئيچ مكانيكی ترمز قطع یا  ،مربوطه بر روي برد روشن شد LEDاتصال دهيد، در صورتيكه 

 .خراب می باشد

Travel Time Over  
آسانسور در زمان تعریف شده از زمان شروع حرکت متوقف نشده است، در این حالت نشان دهنده 

 .را نشان داده و آسانسور متوقف می شود E6عالمت 

 (طبق ليست خطاي درایو چک شود خطاي درایو.) درایو داراي خطا ميباشد: الف

 .داراي اشكال است  MD و MUعملكرد سنسور : ب

 

Contactor Fault  
 .را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد E7نشان دهنده عالمت 

ولت را به  03در کنتاکتورهاي اصلی با هم سري شده و ولتاژ  (NC)کنتاکت هاي کمكی بسته 

 03رد بی مورد هر کدام از کنتاکتور ها یا خرابی کمكی آنها، ولتاژ در صورت عملك. برد می رساند

در حالت عادي . نمایش داده می شود Contactor Faultولت به برد نرسيده و بر روي برد 

LED  مربوطه بر روي برد روشن می باشد و به محض کشيدن یكی از کنتاکتورها یا خرابی کمكی

LED مربوطه خاموش می شود. 

 

 Opening Error 
در این حالت موارد زیر را . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد E8نشان دهنده عالمت 

 :بررسی کنيد 

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

 .ن درب باز کن در درب هاي نيمه اتوماتيکاباز نكردن قفل توسط کم: ب
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 .تيکباز نشدن درب داخل در درب هاي تمام اتوما: پ

 .این خطا در حالت رویزیون اتفاق نمی افتد:  توضیح

 

Safety Open (419)  
 112فيوز در این حالت . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد dEنشان دهنده عالمت 

 :قطع می باشد  (F4)ولت 

 عیب یابی

اصلی تابلو نصب می را بررسی کنيد، این فيوز در برد فيوز که بر روي ترانس  (F4)ولت  112فيوز 

 .در صورتيكه فيوز سوخته است، فيوز را تعویض و دوباره سعی کنيد. باشد قرار دارد

 

Safety Open (419A)    

در این حالت یكی از مدار . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد dEنشان دهنده عالمت 

 :هاي زیر قطع می باشد 

 (UF)حد باال  (NF)سوئيچ اهرمی : الف

 (DF)حد پائين  (NF)سوئيچ اهرمی : ب

  (GV) گاورنر باال: پ

  (PSW)سوئيچ پاراشوت : ت

 عیب یابی

در صورتيكه یكی از آنها قطع می باشد پس . را بررسی کنيد "پ"تا  "الف" هايسوئيچ هاي مدار

. يداز بررسی دالیل قطع آن، سوئيچ را در حالت وصل قرار داده و عملكرد صحيح آن را بررسی کن

 .چنانچه سوئيچ خراب می باشد آن را تعویض کنيد

را در جعبه رویزیون به یكدیگر پل کنيد، چنانچه مدار کامل شد،  PSWترمينال هاي : ت

 .پاراشوت عمل کرده یا سوئيچ آن خراب می باشد

                                                                         

Safety Open (420)  

یكی از در این حالت . صورت نمی گيرد را نشان داده و هيچ حرکتی dEنشان دهنده عالمت 

 .مدارات زیر قطع می باشد

 (SWP)سوئيچ قارچی ته چاه : الف
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 (SWG) گاورنر پائينفلكه سوئيچ : ب

 (EMH)سوئيچ دریچه فرار اضطراري چاه : پ

 استپ قارچی کنار موتور: ت

 عیب یابی 

دالیل قطع ميكروسوئيچ، آن را در حالت وصل قرار داده و عملكرد صحيح آن را پس از بررسی 

 .بررسی کنيد، چنانچه ميكروسوئيچ خراب می باشد آن را تعویض کنيد

Safety Open (401)     

در این حالت کنتاکت دو . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد dEنشان دهنده عالمت 

 .باشد شاخه درب طبقات قطع می

 عیب یابی 

در صورتيكه تمامی درب هاي . از بسته بودن تمامی درب هاي طبقات اطمينان حاصل کنيد

طبقات بسته می باشند، کنتاکت دو شاخه یكی از درب ها به طور صحيح عمل نكرده است، با پل 

کردن تک تک کنتاکت دو شاخه ها، کنتاکت دو شاخه معيوب را پيدا کرده و آن را تعویض 

 .مائيدن

 

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

 .تمام اتوماتیک از داخل تابلو پل می باشد

   

Over Load   

در این حالت موارد زیر را . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد oLنشان دهنده عالمت 

 :بررسی کنيد 

 .کابين به دليل بار بيش از حد فعال شده است Over Loadميكروسوئيچ : الف

 .کابين تنظيم نمی باشد Over Loadميكروسوئيچ : ب

 .کابين خراب می باشد Over Loadميكروسوئيچ : پ

 .برد تابلو آسيب دیده است: ت

 اید، ترمینالاستفاده نکرده Over Loadدر صورتیکه از میکروسوئیچ : توجه  

 .ائیدپل نمیکدیگر را به  OL های

 عیب یابی 
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مربوطه بر روي  LEDرا در جعبه رویزیون به یكدیگر پل کنيد، در صورتيكه  OLترمينال هاي 

الف، ب و یا پ  را بررسی کنيد در غير اینصورت برد تابلو : برد روشن و خطا برطرف شد، موارد 

 .آسيب دیده است و باید تعویض گردد

Over Heat  

در این حالت موارد زیر را . داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد را نشان oHنشان دهنده عالمت 

 :بررسی کنيد 

 .سنسور حرارتی موتور به دليل گرماي بيش از حد موتور فعال شده است: الف

 .سنسور حرارتی موتور خراب می باشد: ب

 .برد تابلو آسيب دیده است: پ

 عیب یابی

در صورتيكه موتور خنک  .د تا موتور خنک شودعملكرد فن موتور را بررسی کنيد و صبر کني: الف

 .می باشد موارد ب و پ را بررسی کنيد

برطرف شد  oHرا به هم اتصال دهيد، در صورتيكه عالمت  P2و  P1ترمينال هاي : ب و پ

 P2و  P1اگر با اتصال . داخل موتور افزایش پيدا کرده است و باید تعویض گردد PTCمقاومت 

 .در برد آسيب دیده و باید آن را تعویض نمائيد PTCدار مربوط به برطرف نشد م oHعالمت 

 

Lock Error (400A)     

در این حالت مدار سري . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد LEنشان دهنده عالمت 

 .ایمنی کابين قطع می باشد

 کليد قارچی جعبه رویزیون : الف

 (CEH)وئيچ دریچه فرار اضطراري کابين و یا س LC کنتاکت دو شاخه درب داخل: ب

  )تراول کابل هاي سري ایمنی کابين ( T8و  T7تراول کابل هاي : پ

 ابی عیب ی

 .پس از بررسی دالیل قطع کليد قارچی، آن را به حالت وصل برگردانيد: الف

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

 . نگردانید بر

را در جعبه رویزیون به یكدیگر پل کنيد، چنانچه مدار کامل شد، درب  LCترمينال هاي : ب

 .کابين به طور کامل بسته نشده یا کنتاکت دو شاخه درب کابين عملكرد صحيحی ندارد
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 را بررسی T8و  T7چنانچه با کامل بودن مدارهاي باال هنوز خطا وجود دارد، تراول کابل هاي : پ

 . و در صورت وجود قطعی آنها را تعویض کنيد

 

Lock Error (402)    

در این حالت کنتاکت . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد LEنشان دهنده عالمت 

 .قفل درب طبقات قطع می باشد

 عیب یابی

روشن مربوطه بر روي برد  LEDرا به یكدیگر پل کنيد، در صورتيكه  402و  400Aترمينال هاي 

آن را  ،و خطا برطرف شد، کنتاکت قفل درب هاي طبقات را بررسی کنيد و در صورت خرابی

 .در غير اینصورت برد تابلو آسيب دیده است و باید تعویض گردد. تعویض نمائيد

Door Photocell    
در این حالت . را نشان داده و هيچ حرکتی صورت نمی گيرد PHعالمت  نمراتور طبقات و برد

  .وسل کابين عمل کرده استفت

  عیب یابی 

مربوطه بر روي برد  LEDپل کنيد، در صورتيكه  24+را در جعبه رویزیون به  DOترمينال 

 .روشن و خطا برطرف شد، فتوسل عملكرده است و یا خراب می باشد

  

Fire Detect    

رفته و  P1.10ي در منو را نشان می دهد، کابين به طبقه تعریف شده FIنشان دهنده عالمت 

 .در این حالت ورودي آتش نشان فعال شده است. توقف می کند

 .                                                  سنسور آتش نشان فعال شده است: الف

 .سنسور آتش نشان خراب می باشد: ب

 .سيم سنسور آتش نشان قطع می باشد: پ

 .تعویض گرددبرد تابلو فرمان مشكل دارد و باید : ت

 عیب یابی 

روشن شد  (Fire)مربوطه بر روي برد  LEDپل کنيد، چنانچه  Fireرا به ترمينال  24+ترمينال 

( مربوطه روشن نشد LED)می باشد، در غير اینصورت ( پ)یا ( ب)، (الف)یكی از حالت هاي 

 .می باشد( ت)حالت 
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Door Supply Lose   

                                        .تعویض و دوباره امتحان کنيدو هيچ حرکتی صورت  را نشان داده cFنشان دهنده عالمت 

 

Lift OFF    

 : یكی از موارد زیر اتفاق افتاده است . آسانسور در حالت خارج از سرویس می باشد

 .مدت زمان کد اعتبار به اتمام رسيده است: الف

 . انسور، فعال شده استغير فعال کردن آسجهت زمان تعریف شده : ب

 اشکاالت مربوط به موتور -1-2

ا طخبعد از چند ثانيه  تابلو و یا درایو کند که در این صورت کنترل بار موتور، دو فاز کار می -2

 .خواهد داد

 . قطع می باشد U,V,Wیكی از سيم هاي ارتباطی تابلو با موتور : الف

 .                                                   شودیكی از پالتين هاي کنتاکتورهاي اصلی وصل نمی : ب

 . ها و ترمينال ها شل یا با پوسته بسته شده استسيم هاي کنتاکتور :پ

 موتور اشکاالت مربوط به ترمز -1-1

 کنترل باردر این صورت  .وجود ندارد  -BR+ , BRدر ترمينال هاي   ترمز باز نمی کند، ولتاژ -2

 .خطا خواهد دادد از چند ثانيه بع تابلو و یا درایو

 .                                                                      (FB) فيوز مربوط به ترمز سوخته :الف

 .                                                             ترمز خراب است( یكسو کننده ولتاژ)پل دیود : ب

 .                            ين هاي مربوط به ترمز در کنتاکتور هاي قدرت وصل نمی شودیكی از پالت: پ

 .وجود دارد  -BR+ , BRترمز باز نمی کند، ولتاژ در ترمينال هاي  -1

       .                                                               سيم هاي ترمز از تابلو تا موتور قطعی دارد: الف

 .             بوبين ترمز سوخته است: ب

 .بازوهاي ترمز گير دارد: پ

 . منطبق نيست ترمز خروجی تابلو با ولتاژ بوبين ولتاژ: ت
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 اشکاالت مربوط به فن موتور -1-2

 . در حال کار کردن است "فن موتور دائما -2

                                    .                       مدار سيم کشی فن موتور صحيح نمی باشد: الف

 . ترموستات موتور در مدار فن قرار نگرفته است: ب

 FAN1, FAN2 هاي، ولتاژ در ترمينال(زمانيكه موتور گرم شده است) کندفن موتور کار نمی -1

 .وجود دارد

                                   .                                             ترموستات موتور عمل نمی کند: الف

 .مدار سيم کشی فن موتور صحيح نمی باشد: ب

 FAN1, FAN2هايولتاژ در ترمينال ،(زمانيكه موتور گرم شده است) کندفن موتور کار نمی -2

 .وجود ندارد

 (.فن موتور یا سيم کشی فن اتصالی دارد)سوخته است  (FP)فيوز مربوط به فاز فن : الف

 )PTC(ت مربوط به سنسور حرارتی موتور اشکاال -1-1

 .می زند OVER HEATیا  OHتابلو موقع راه اندازي خطاي  

موتور را  (PTC)سنسور حرارتی . را چک کنيد (P1,P2)موتور  PTCسيم هاي مربوط به : الف

 . را پل کنيد چک کرده در صورت خراب بودن تا زمان تعمير موتور می توانيد آن

 مگنت درب بازکن اشکاالت مربوط به -1-7

 .وجود ندارد  -RC+ , RCولتاژ در ترمينال هاي . مگنت کمان درب بازکن عمل نمی کند -2

 .                                                          در برد عمل نمی کند RCرله : الف

                                  .                                          در برد سوخته است L3فيوز : ب

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

 .    از طرف برد اصلی صادر نمی شود RCفرمان براي کشيدن رله : ت

                                            .وجود دارد  -RC+ , RCولتاژ در ترمينال هاي . مگنت کمان درب بازکن عمل نمی کند -1

 .سيم کشی مگنت کمان درب بازکن صحيح نمی باشد: الف

 .مگنت کمان درب باز کن آسيب دیده است: ب
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 DCاشکاالت مربوط به درب نیمه اتوماتیک با موتور  -1-1

که از  COM , NCدر این حالت سيم هاي  ،عمل نمی کند DC درب نيمه اتوماتيک با موتور

دو سيم را به هم وصل کنيد، باید درب این باز کنيد، مكانيزم درب به تابلو وصل شده است را 

صحيح آن  عملكرد يكهبسته شود، در صورتيكه دو سيم را قطع کنيد باید درب باز شود، در صورت

چنانچه تابلو خطا ندارد، برد تابلو و در صورت عملكرد صحيح نمی باشد مدار درب را بررسی کنيد 

 .آسيب دیده است

 DCاتوماتیک با موتور  اشکاالت مربوط به درب -1-2

که از  COM , NO , NCدر این حالت سيم هاي  ،عمل نمی کند DC درب اتوماتيک با موتور

ببندید در این صورت باید  NCرا به  COMسيم . مكانيزم درب به تابلو وصل شده را باز کنيد

ر د ،ببندید که در اینصورت درب بایستی باز شود NOرا به  COMسيم . درب بسته شود

نمی باشد مدار درب را بررسی کنيد و در صورت عملكرد صحيح صحيح آن  عملكرد يكهصورت

 .چنانچه تابلو خطا ندارد، برد تابلو آسيب دیده است

 اشکاالت مربوط به نمراتور -1-22

 :نمراتورها بطور کلی روشن نمی شود -2

به بدنه یا  24يم ولت در اثر اتصال س 03ولت تابلو سوخته است یا پلی سوئيچ  03فيوز : الف

GND قطع کرده است                                                                                         . 

 . سيم مشترک تغذیه نمراتورها قطع می باشد: ب

ولت اتصال پيدا  03سگمنت مربوطه به سيم . برخی سگمنت هاي نمراتور روشن نمی شود -1

ر سگمنت مربوطه يم هاي مربوط به سگمنت هاي اتصال یافته را از تابلو باز کنيد اگس. کرده است

در صورت روشن شدن سگمنت  .برد خروجی سگمنت آسيب دیده است ،روي برد روشن نشد

 . مربوطه سيم کشی خارج از تابلو اشكال دارد

 .را از تابلو باز کنيدسيم هاي مربوط به نمراتور . برخی سگمنت هاي نمراتور دائم روشن است -2

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

 .اگر سگمنت روي برد رله دائم روشن است، برد آسيب دیده است: ب
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 اشکاالت مربوط به احضارها -1-22

 GNDد نظر را به در صورت عمل نكردن هر کدام از احضارها با یک رشته سيم احضار مور -2 

 .اتصال دهيد

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

 . می باشدن صحيحاحضار مورد نظر 

در صورتيكه از اتصال سيم به برد اطمينان . احضار مربوطه در برد روشن نمی شود LED: ب

 . یض گرددتعو باید برد آسيب دیده است و  حاصل کردید

 . روشن مانده است "المپ جواب احضار دائما -1

در صورتيكه . روشن کنيد "کنيد، تابلو را خاموش و مجددا جدااحضار مورد نظر را از برد  سيم :الف

خاموش نشد، برد باید  LED رگا و احضار مربوطه در برد خاموش شد اتصال در شستی وجود دارد

 . تعویض شود

 . خاموش می شود ، سپسر المپ جواب احضار روشن شدهيد احضابا فشار دادن کل -2

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

. شستی مربوطه را فعال نمائيد تنظيمات بردشستی مربوطه در برنامه غير فعال شده است با : ب

 . مراجعه نمائيد 0-3براي اطالعات بيشتر به بخش 

 ابتثاشکاالت المپ اتوماتیک و  -1-21

 . برق ندارد L1 , L2ترمينال . المپ اتوماتيک داخل کابين روشن نمی شود -2

 .تابلو در مد رویزیون می باشد: الف

 . در ورودي تابلو قطع می باشد RLبرق ترمينال : ب

 . در تابلو قطع شده است LIGHT فيوز: پ

 .قطع می باشد L1یا  L2سيم ارتباطی : ت

 . می کندرله مربوطه در برد عمل ن: ث

 .قطع می باشد T9تراول کابل : ج

 .در جعبه رویزیون سوخته است L1فيوز : چ

 در  Time Settingمنوي ورود بهبا  .دباشالمپ اتوماتيک کم یا زیاد می شدنزمان خاموش  -1

 .را تنظيم کنيد Car Light Time گزینه 3-3بخش 
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 .برق ندارد L2 , L3ترمينال . المپ ثابت داخل کابين روشن نمی شود -2

 . در ورودي تابلو قطع می باشد RLترمينال برق : الف

 . است شدهدر تابلو قطع  LIGHTفيوز : ب

 . قطع می باشد L2 , L3سيم ارتباطی : پ

 .قطع می باشد T9تراول کابل : ت

 .در جعبه رویزیون سوخته است L3فيوز : ث

 اشکاالت متفرقه -1-22

 .حرکت می کندآسانسور قبل از بسته شدن درب داخل  -2

 . سيم کشی مدار ایمنی مربوط به کنتاکت قفل درب بيرون و داخل صحيح نمی باشد: الف

 .   پل می باشد کابين ایمنیترمينال هاي سري : ب

 .ی کندآسانسور شستی گرفته و در طبقه مورد نظر توقف نم -1

و MU رمينال ت سيم ،براي تست تابلو .درست کار نمی کند MDو  MUمدار سيستم سلكتور 

MD به 24+با یک رشته سيم از ترمينال  .را باز کنيدMU  و MDدر . اتصال داده و قطع کنيد

. یعنی تابلو و برد سالم است روي برد روشن و خاموش شد MDو   MUال اي دي صورتيكه

 . ارتباطی را بررسی کنيدسيم هاي سنسور و  عملكرد

 .ی رفته و دیگر حرکت نمی کنده خاصآسانسور در حالت اتوماتيک به طبق -2

، ترمينال ایداستفاده نكرده سنسور آتش نشان يكه ازدر صورت .است شده فعال FIREورودي 

FIRE  ولت پل کنيد 24را به . 

  .واب نمی دهدآسانسور به شستی هاي بيرون ج -1

 . این ورودي در حالت عادي قطع می باشد. است فعال شدهورودي کليد راننده 

 .ولت ندارد 24ولتاژ  T4ترمينال  ،(خارج نمی شودمد رویزیون  از) لو اتوماتيک نمی شودتاب -2

 . قطع می باشد T4تراول : الف

 . ولت جعبه رویزیون قطع می باشد 24فيوز : ب

 . جعبه رویزیون قطع یا خراب می باشد اتوماتيک -رویزیون کليد : پ

به طبقه خاصی رفته و در آن طبقه توقف می آسانسور بعد از پاسخ دادن به آخرین احضار  -1

می توانيد با ورود . این بدان معنی است که آن طبقه به عنوان طبقه پارک تعریف شده است. کند
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طبقه پارک را  Disableانتخاب گزینه  و  P1.4: Parking Statusي به تنظيمات برد در منو

 .غير فعال کنيد

 دالیل آن و لید حرارتیقطع ک -1-21

 . يدن کنتاکتورها کليد حرارتی عمل می کندبا کش -2

در این صورت آمپر کليد . کليد حرارتی می باشد آمپر موتور باالتر از آمپر تنظيم شده در: الف

می  چنانچه آمپر موتور باالتر از بيشترین آمپر کليد حرارتی می باشد،)حرارتی را تنظيم نمائيد 

 (.نمائيدتعویض  راکليد حرارتی  بایست

با باز کردن سيم هاي . تا موتور اتصال وجود دارد( U,V,Wترمينال هاي )و ر خروجی تابلد: ب

 . خروجی تابلو می توان این مورد را آزمایش کرد

 .گرددکليد حرارتی حساس شده و  باید تعویض : پ

 دالیل آن و ی تابلوفیوزهاقطع  -1-22

 F0فیوز  -1-22-2

 :در صورت قطع  .داین فيوز در مسير سه فاز ورودي تابلو می باش

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

با باز کردن سيم هاي . تا موتور اتصال وجود دارد( U,V,Wترمينال هاي )در خروجی تابلو : ب

 .    خروجی تابلو می توان این مورد را آزمایش کرد

 .گردداید تعویض فيوز حساس شده و  ب: پ

 CAR.Fیا  LIGHTفیوز  -1-22-1

  :در صورت قطع  .قرار دارد براي برق و روشنایی کابين استفاده شدهکه  يفيوز در مسير فازاین 

 .                                                    اتصال دارد T9 تراول کابل :الف

 .حساس شده و باید تعویض گرددLIGHT فيوز : پ

 F2فیوز  -1-22-2

در  .قرار دارد  24Vپل دیود  ACدر مسير تغذیه  کهآمپر می باشد  3این فيوز الكترونيكی و 
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 :صورت قطع 

هاي با باز کردن کليه خروجی. اتصال پيدا کرده است GNDولت تابلو به بدنه یا  03خروجی : الف

 .  ولت می توان این مورد را آزمایش کرد 03

 .                                                   نصب شده در داخل تابلو معيوب است تول 03پل دیود : ب

 . معيوب می باشدها بردیكی از : پ

را جدا کنيد، در صورتيكه فيوز قطع نكرد  هابراي عيب یابی قسمت ب و پ، اول سوکت تغذیه برد

کنيد، قطع  را ولت خارج از تابلو 03کليه اتصالت در غير اینصورت . می باشد هااتصال در برد

 . نمائيدمی باشد، آن را تعویض ولت معيوب  03، پل دیود کردباز فيوز قطع  چنانچه 

 FBفیوز  -1-22-1

 .آمپر می باشد 2و  در مدار تغذیه ترمز واقع شده این فيوز

ز ترمينال می کند، یكی از سيم هاي ترمز را ا قطع FB چنانچه بعد از کشيدن کنتاکتورها، فيوز

BR اگر بعد از کشيدن کنتاکتورها فيوز . باز کنيدFB یكی از احتماالت زیر وجود  ،قطع نكرد

 :دارد 

 .                                                                                     بوبين ترمز اتصال دارد: الف

 .اتصال دارند  -BR+ , BRسيم هاي بسته شده به ترمينال هاي : ب

پل ، قطع می کند FBفيوز  و کشيدن کنتاکتورها BRباز بودن سيم هاي ترمينال  در صورت

 .معيوب می باشد BRدیود 

 FP (220)فیوز  -1-22-2

چنانچه این . که ولتاژ فن موتور را تامين می کند قرار دارد FAN2این فيوز در مسير ترمينال 

تور را از تابلو جدا نمائيد، فيوز را تعویض و دوباره امتحان فيوز قطع می کند، سيم هاي فن مو

 .کنيد در صورتيكه فيوز قطع نكرد، فن موتور و یا سيم هاي ارتباطی اتصالی دارند

  380 فیوز -1-22-1

چنانچه در خروجی ترانس . آمپر می باشد 3واقع شده و  یاین فيوز در مسير تغذیه ترانس اصل

 .یا ترانس معيوب باشد این فيوز قطع می کنداتصال وجود داشته باشد 
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 دالیل آن و ی جعبه رویزیونفیوزهاقطع  -1-21

 F1فیوز  -1-21-2

 :در صورت قطع . ولت جعبه رویزیون قرار دارد 03این فيوز در مسير 

 03با باز کردن خروجی هاي . اتصال دارد GNDولت جعبه رویزیون به بدنه و یا  03خروجی : الف

 .وجود اتصالی را آزمایش کنيد ولت جعبه رویزیون

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

 .مورد را آزمایش کنيد

 F2فیوز  -1-21-1

در صورت قطع با جدا کردن . قرار دارد (L1)این فيوز در مسير روشنایی اتوماتيک داخل کابين 

 . تصالی در مدار روشنایی اتوماتيک را بررسی کنيدوجود ا L1سيم ترمينال 

 F3فیوز  -1-21-2

در صورت . قرار دارد (FAN)و فن کابين  (L3)این فيوز در مسير روشنایی ثابت داخل کابين 

فن ) FAN، (روشنایی ثابت داخل کابين) L3قطع با جدا کردن هر یک از سيم هاي ترمينال هاي 

 .وجود اتصالی را در هر یک از این مدارها بررسی کنيد( کليد فن کابين) FKو ( کابين

 F4فیوز  -1-21-1

در صورت قطع با جدا کردن سيم . تغذیه درب داخل قرار داردولت  002این فيوز در مسير ولتاژ 

 .وجود اتصالی در این مدار را بررسی کنيد L4ترمينال 

 

 

 

 

 

 


