
 

 

 

 

  



 

QUICK  1 

 

 برق سه فاز از تابلو سه فاز به تابلو فرمان آسانسور کشیسيم   - 1

R,S,T,MP,FLC,EARTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصورت  یکی باشد .    Rبا فاز برق      FLCفاز برق    

، تابلو در مود نجات اضطراری قرار می   FLCعدم اتصال 

 گيرد .

 قطر سيم ها قدرت طبق این جدول باشد :

 آمپر 04

 کيلووات 11

 پرآم 23

 کيلووات 11

 آمپر 31

 کيلووات 9

 آمپر 34

 کيلووات 5.1

 آمپر 11

 کيلووات 1.1

 طول سيم 

 متر

14 1 0 0 0 34 

14 14 14 0 0 24 

11 14 14 1 0 04 

11 11 14 1 1 14 
 

 ميلی متر مربع باشد . 3.1ت حداقل قطر سيم ار 

 مدار ارت از مدار نول جدا باشد  و به هم متصل نباشند .

 

برای جلوگيری از اتصالی و برق گرفتگی و خسارت ناشی از رعد وبرق حتما ارت 

 تابلو و موتور را به ارت ساختمان متصل کنيد .



 

QUICK  2 

 

 فازکنترل 

 سيم کشی را طبق نقشه انجام دهيد .

 کليد مينياتوری سه فاز اصلی داخل تابلو را وصل کنيد .

 د :کنترل فاز ممکن است هر یک از وضعيت های زیر را نشان ده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع ایراد ایراد

در تابلوهای درایودار مشکلی  را جابجا کنيد . Tو   Sسيم های ورودی در تابلوهای دوسرعنه و هيدروليک  روشن است RVRSچراغ 

 ایجاد نمی کند .

، یا  است یکی از فازها برق نداشته باشدبرق سه فاز ورودی به تابلو را توسط ولت متر بررسی کنيد ، ممکن  روشن است PHASEچراغ 

 ایين تر از حد معمول باشد و یا دو فاز همنام شده باشند .سطح ولتاژ آن پ

درصد از قطع کردن کنترل  سیدر صورت پایين بودن سطح ولتاژ ، ميتوان با تنظيم ولوم عدم تقارن تا حدود 

 فاز جلوگيری کرد .

 قطع است . MPو  L1 برق ترمينال های است خاموش PWRچراغ 

 برق سه فاز مشکلی ندارد

 کنترل فاز روشن است 

 یک یا چند فاز قطع است

جابجایی فاز : درسيستم های 

ودار این چراغ روشن می شود درای

، ولی رله قطع نمی کند . این در 

حالی است که در سيستم های 

هيدروليک و دوسرعته رله 

 خروجی هم قطع می شود . 

درمواقع رخ دادن خطا در برق سه فاز و 

تشخيص آن توسط کنترل فاز ، با 

توسط این ولوم  گذشت زمانی که

تنظيم می شود ، رله کنترل فاز قطع می 

 شود .

در صورتی که سطح ولتاژ فازها با هم 

برابر نباشند ، اصطالحا عدم تقارن دارند ، 

توسط این ولوم درصد این عدم تقارن 

 تعيين می شود .

 روشن هستند . PWRو چراغ  OUTوضعيت نرمال : چراغ 

 



 

QUICK  3 

 

  به موتور موتور از تابلو اصلیبرق مقاومت ترمز و سيم کشی  -3

U,V,W,RB1,RB2,BR+,BR-,FTO,FAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت ترمز را به صورت افقی و با فاصله مناسب از تابلو روی دیوار نصب 

در غير از برق دادن به موتور  حتما مقاومت ترمز را وصل کنيد ، قبلکنيد . 

 بسيار است . درایواینصورت احتمال آسيب دیدن 

را به سنسور حرارتی FTSدقت کنيد تا برق 

 334دارای ولتاژ  FTSترمينال .  وصل نکنيد

 ولت می باشد .

در  UVWدر سيستم های درایودار ، خروجی 

بستن سيم هنگام واقع خروجی درایو است. 

در صورتی که یکی از این ها در سمت موتور

خروجی ها به ارت وصل شود ، خروجی درایو  

 آسيب می بيند .

برای سيم کشی مقاومت ترمز از سيم 

 استفاده کنيد . 0شماره 

در راه اندازی اوليه ریویزیون جهت حرکت 

در صورت برعکس  را بررسی کنيد و کابين

، برای موتورهای  حرکتجهت بودن 

را با هم جابجا  Wو  Vسيم های  گيربکس 

 ناما در مورد موتورهای گيرلس ای کنيد .

مات درایو انجام کار باید از طریق تنظي

 شود .



 

QUICK  4 

 

 راه اندازی در مود ریویزیون برای اولين بار -2

G22,24,REV,RVU,RVD,110,TP01,MP1,CP1,CP2 

 

 

 

 

 

 

 

 

يچ گاه ترمينال های مربوط به قارچی جعبه ریویزیون ه

 را پل نکنيد و از همان ابتدا در مدار قرار دهيد .

بهتر است سيم های تراول کابل را 

 بر اساس این شماره ها ببندیم . 

قارچی روی  TP01,110ترمينال های 

 جعبه ریویزیون که نباید پل بشوند .

سيم در مرحله قبل  FTOصورتی که ر د

 کشی شده است ، این ترمينال را پل نکنيد .

CP1   دایم کابين و برق

CP2 . برق سر در می باشد 



 

QUICK  5 

 

 خل چاهسيم کشی مدار سری استوپ دا -0

TP01,TP02,TP1,TP2,TP3,TP4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقت شود که سيم کشی مدار طبق این نقشه باشد ، در غير 

اینصورت ممکن است در هنگام عملکرد پنل اضطراری بعضی از 

باعث خطر جانی  کليد های سری استوپ عملکرد نداشته باشند و

 شوند .

 

متر مربع و در ساختمان های  یميل 0.75استوپ حداقل  سيم مورد استفاده برای مدار سری تراول کابل

 استفاده شود . 1طبقه بهتر است ازسيم شماره  8بيش از 

 راری با فشردنپنل اضطاز  استفاده حالت ر دشود که توجه 

 TP4تا  TP02ی که بين دکمه مشترک مدارات سری استوپ

 گرفته اند پل می شوند .قرار 

 



 

QUICK  6 

 

  حدهای شناسایی ، و نمراتور بيرونسيم کشی شاستی ها -1

R1 … R8,CA1,CAN , A1 … H1 

 

 

 

 

 (P2,P1,1-,2-. ) به عنوان مثال ه کنيد استفاد H1دوم  از ترمينال  سگمنتدر  Pیا منفی  نمایشرای ب

 



 

QUICK  7 

 

 سيم کشی مدار سری استوپ درها -1

66,69,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که کنتاکت درها یا قفل ها به طور کامل و 

محکم بسته نشوند و یا تميز نباشند باعث افت ولتاژ 

مدار ایمنی شده و در عملکرد کنتاکتورها اختالل ایجاد 

 می کنند .

 

 TP4 ل را به ترمينا  66آسانسورهای با درب تمام اتوماتيک ، ترمينال ر د

 پل کنيد . 

 



 

QUICK  8 

 

 سيم کشی روی کابين -5

PH1,DO,DC,OVL,SLF,LEF,C1,CM1,O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارد ،  Oر در برای باز شدن احتياج به فرمان اگر برد س

را از روی برد کارکدک به هم  CM2و  CM1ترمينال 

 پل کنيد .

 

روی برد کارکدک روشن و  DOدر حالت عادی المپ 

DC . خاموش می باشد 

 

عملکرد فتوسل به صورت پيش فرض در تابلو فرمان غير 

مراجعه  015فعال است . برای فعال کردن آن به پارامتر 

 کنيد .

 LEFسنسور 

وقف تمربوط به 

کابين دقيقا 

 روبروی طبقه

 است .

 

 SLFسنسور 

مربوط به 

دوراندازی 

 آسانسور است .



 

QUICK  9 

 

  و آالرم کابينالمپ های جهت  ، نمراتور،  سيم کشی شاستی ها -8

C1 … C8 , A1 … H1 , DU,DD,AL ,LA 

 

 

 

 

 امکان مجدد پاک کردن تقاضا با فشردن همان دکمه



 

QUICK  11 

 

 نحوه ورود به منوی تنظيمات

 دکمه های چپ و راست را با هم فشار داده ونگه دارید . -1

 

 

 دکمه ری ست روی برد اصلی را یک بار بزنيد و رها کنيد . -3

 دکمه های چپ و راست را رها کنيد .حاال  -2

 

 روی نمایشگر نمایش داده می شود . PrGپيغام  -0

 جه به شکل زیر وارد پارامتر مورد نظر شوید .حاال ميتوانيد با تو -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش داده شده است .(از چپ به راست در شکل زیر  1روی تعداد توقف مراحل الزم برای تنظيم )به عنوان مثال 

 

 

 

 

 

در این رفتن به مود تنظيمات  محضبه 

 نقطه قرار می گيرید .

 



 

QUICK  11 

 

 فهرست پارامترهای تنظيمی

  . بياید 4BSيدبک مدت زمانی را که تابلو پس از فرمان حرکت موتور باید منتظر بماند تا ف
  موتور تاخير در آزاد کردن ترمز

  موتور  ترمز برق دار کردن تاخير در 
  تاخير در فعال شدن رله های سرعت 

 تاخير در رها کردن رله های جهت

  تاخير در اعالم طبقه بعد از دور اندازی
  حسب ثانيه() تراول تایم بر  بيشينه زمان مجاز حرکت کابين

  )بر حسب ثانيه( بيشينه زمان مجاز حرکت کابين با دور کند
  : فعال 1: غيرفعال     0مخصوص تابلوی هيدروليک : وضعيت ریلولينگ کابين  
  مدت تاخير در انجام ریلولينگ کابين )بر حسب دقيقه (

  زمان تشخيص دایم فعال بودن کنتاکتورها
  فعال ماندن سيستم در حالت ستاره لحظه استارت در آسانسورهای هيدروليکمدت زمان 

  تاخير بين غير فعال شدن حالت ستاره و فعال شدن حالت مثلث
  تاخير بين فعال شدن موتور و شير برقی

  تاخير بين غير فعال شدن موتور و شير برقی
ل این زمان هيچ استارتی نخورد ، تابلو به طور اتوماتيک یک استارت به طبقه در سيستم های هيدروليک اگر آسانسور در طو

 آخر ایجاد می کند . این کار برای جلوگيری از یخ زدگی روغن است . 
 

  در حرکت به سمت باال LEFدیدن توقف کابين بعد از تاخير در ایجاد 
  پایينبه سمت در حرکت  LEFدیدن توقف کابين بعد از تاخير در ایجاد 

 تعداد توقف آسانسور

 قبل از رسيدن به طبقه:  1    درست روبروی طبقه:  0        نقطه تغيير نمراتور ، هنگام عبور از یک طبقه به طبقه دیگر

     عمليات پارک کابين غير فعال:  0    تعریف طبقه پارک

     FULL:  33      باالجمع کن : 22    جمع کن پایين:  11نوع فراخوانی کابين  :  

 مدت زمان فعال ماندن فن موتور بعد از توقف سر طبقه

 ) بر حسب ثانيه( خاموش می شود .کابين زمان دار وشنایی ربعد از این زمان 

 ) برحسب دقيقه( زمان فعال شدن طبقه پارک

 8تا  1از داخل کابين برای  توقف های  غير فعال کردن احضار یک یا چند طبقه خاص



 

QUICK  12 

 

 11تا  9غير فعال کردن احضار یک یا چند طبقه خاص از داخل کابين برای  توقف های 

 8تا  1غير فعال کردن احضار یک یا چند طبقه خاص از بيرون  برای  توقف های 

 11تا 9وقف های غير فعال کردن احضار یک یا چند طبقه خاص از بيرون  برای  ت

 تعریف طبقه البی

 مدت زمان توقف بين دو احضار ) بر حسب ثانيه(

 : فعال 1: غيرفعال     0وضعيت کنسلينگ دکمه های احضار  

 : فعال 1: غيرفعال     0    احضارهای طبقات داخل کابين نمایش داده می شود 

ابتدا ستاره :  2    ابتدا ستاره ، بعد شير برقی ، سپس مثلث: 1  نگام استارت کابين به سمت باال همخصوص تابلوی هيدروليک : 

 ، بعد مثلث ، سپس شير برقی

ابتدا موتور ، سپس شير :  2    ابتدا شير برقی ، سپس موتور:  1  هنگام توقف کابين به سمت باال مخصوص تابلوی هيدروليک : 

 برقی

 چپ پسورد ورود به تنظيمات رقم سمت2

 رقم سمت راست پسورد ورود به تنظيمات2

 تعداد استارت جهت غير فعال کردن آسانسور ) عدد وارد شده ضربدر ده می شود.(

    : فعال 1: غيرفعال     0         8تا  1کابين برای توقف های  گروه بندی در اول

    : فعال 1: غيرفعال     0         11تا  9کابين برای توقف های گروه بندی در اول 

    : فعال 1: غيرفعال     0         8تا  1گروه بندی در دوم کابين برای توقف های 

    : فعال 1: غيرفعال     0         11تا  9گروه بندی در اول کابين برای توقف های 

 8تا  1برای توقف های  standbyبودن در اول کابين در هر طبقه در حالت  تعيين باز یا بسته

 11تا9برای توقف های  standbyتعيين باز یا بسته بودن در اول کابين در هر طبقه در حالت 

 8تا  1برای توقف های  standbyتعيين باز یا بسته بودن در دوم کابين در هر طبقه در حالت 

 11تا9برای توقف های  standbyباز یا بسته بودن در دوم کابين در هر طبقه در حالت تعيين 

 ) بر حسب ثانيه( مدت زمان مجاز برای باز ماندن در لوالیی 

 ) بر حسب ثانيه(  مدت زمان مجاز برای باز و بسته شدن در کابين

 ) بر حسب ثانيه(  مدت زمان مجاز برای قفل کردن در کابين

 ) بر حسب ثانيه(  DOمدت زمان باز ماندن در کابين بعد از زدن دکمه 

) .  برای فعال کردن ورودی فتوسل باید زمان باز ماندن در کابين بعد از فعال شدن فتوسل یا پرده نوری در این پارامتر وارد شود

 بر حسب ثانيه(

 )بر حسب ثانيه( مدت زمان مجاز برای باز و بسته شدن در کابين در حالت نجات اضطراری



 

QUICK  13 

 

 مدت زمان مجاز حرکت کابين در حالت نجات اضطراری )بر حسب ثانيه(

 مدت زمان تاخير برای شروع عمليات نجات اضطراری )برحسب ثانيه(

 استوپ-وضعيت سری

 (FTO,SLF,LEF,CA1,CAN,RVU,RVD,REV,BO,MC,4BSولت تابلو ) 30ورودی های وضعيت 

 

 شاستی های طبقات

 شاستی ها کابين

 ورودی ترمينال های برد سریال

 یالارتباط سر

 خروجی نمراتور

 خروجی المپ جهت باال و پایين

 خروجی های جهت و سرعت

 رله فن موتور

 رله روشنایی کابين

 رله مگنت در باز کن

 1رله فرمان بستن در 

 1رله فرمان باز کردن در 

 3رله فرمان بستن در 

 3رله فرمان باز کردن در 

 المپ شاستی های طبقات

 المپ شاستی های کابين

 بيزر روی برد اصلی

 RUNرله 

 خطای رخ داده 14آخرین 

 خطای آخر 14پاک کردن 

 نمایش شماره سریال تابلو فرمان

 شاخص )نمایش نمراتور( توقف اول

 و الی آخرشاخص )نمایش نمراتور( توقف دوم 



 

QUICK  14 

 

 فهرست خطاها
  استوپ قطع شده است-مدار سری

  کنتاکت در لوالیی حين حرکت کابين قطع شده است
  قطع شده است 69خطا در بسته شدن در کابين یا حين حرکت کابين 
  شده استقطع  68خطا در قفل شدن در لوالیی یا حين حرکت کابين 

  قبل از فرمان مگنت در برق دار شده است 68
  استوپ درست نيست-ترتيب سری

  حدشناسایی باالوپایين با هم فعال شده اند
  درلوالیی بر ای مدت زیادی باز مانده است

 سنسور دورانداز و توقف با هم فعال شده اند

 سنسور اضافه وزن فعال شده است

 در کابين بسته نشده است

 در طبقات قفل نشده است

 کابين در مرحله شناسایی ناموفق بوده است

 زمان تراول بيش از حد مجاز است

 کابين بعد از دور اندازی سنسور توقف را ندیده است

 ترمز موتور آزاد نشده است

 موتور داغ کرده است

 ورها دایم فعال مانده استیکی از کنتاکت

 

 صحيح نمی باشد.( CANو  CA1د حدهای شناسایی )عملکر است . جهت حرکت کابين برعکس

 با هم فعال شده اند DCو  DOدکمه 

 بيش از اندازه فعال مانده است DOدکمه 

G22 . مدار قطع شده است 

 دکمه احضار بيش از زمان مجاز فعال مانده است

 . عمليات نجات موفقيت آميز نبوده است

 ایراد دارد . LEFیا  SLFیکی از تيغه های 



 

QUICK  15 
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