
ی آ  ند ی  وه 
ور  وری آسا و و ی ی  و ب واع  ده ا ساز

  
قات  ند اعال و وی  ن و 

عادن  ع و  نا تاژ    از    وزارت    و ی  ا ید و  و وز   دارای  

ف  ماره :     49231/01   ا  



 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 سازنده انواع تابلو هاي ميكروپروسسوري آسانسور

 و سخنگوهاي هوشمند اعالم طبقات
 

 )مي شود انواع سفارشات اتوماسيون صنعتي پذيرفته(
 داراي جواز توليد وطراحي مونتاژ از وزارت صنايع معادن

 29/8/1382:تاريخ         31201615: الف        شماره كد 49231/01: به شماره
 

 
 جاده مخصوص بين اتمسفر و رنگ سحر ،  25كرج كيلومتر  :آدرس واحد فروش 

 ساختمان البرز

 

 09351304705 -09121304705:  تلفن واحد پشتيباني

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سازنده انواع تابلوهاي ميكروپروسسور
 و سخنگوي هوشمند

 
www.AzarmehrEG.com 

 
 

 

 

http://www.azarmehreg.com/�


 

۱ 
 

  
 1...................................... .............................................................................فهرست 

 2................................................................................................طريقه راه اندازي تابلو 

 3-4............................................................آهنرباها و سوئيچ هاي داخل چاهنحوه نصب 

 OMICRON V.2.....................6-5مدل  آسانسورويژگيهاي تابلو فرمان ميكرو كنترلر 

 7 -8 ..............................................وكد آنها   OMICRON V.2ليست خطاهاي كنتر 

 9-13............................................................................شرح خطاها و نحوه رفع آن ها 

 14-16...............................................................شرح آيتم هاي موجود در منوي اصلي 

CONTROL PANEL ...............................................................................20-17 

و شرح دكمه هاي موجود بر روي   OMICRON V.2 طريقه تنظيمات تابلوكنترل مدل  

 17..............................................................................................................ليدكصفحه 

 21 .........................................................................طريقه تنظيم كنترل فاز و كنترل بار

 22-23...................................................جدول برابري ترمينال تابلوهاي رايج در بازار 

 24................................................................................راهنماي نصب آهنرباهاي گرد 

 25............................................................................راهنماي نصب آهنرباهاي ميله اي

 26..................................................................................................نقشه سيم كشي  

   



 

۲ 
 

 
 :آسانسورقابل توجه نصب كاران محترم 

** مورد استفاده قرار داده ايد متشكريم آسانسوراز اينكه تابلو كنترل اين شركت را جهت راه اندازي **

از پيشرفته ترين و ايمن ترن سيستم جهت كار كرد  در ساخت و طراحي اين تابلو كنترل -
 .اده گرديده استبهتر تابلو استف

 .به به شما در  راه اندازي تابلو كنترل كمك مي كند LCDمنوي فارسي ترمينال ها و  -
 .خواهشمند است قبل از شروع را ه اندازي مطالب دفترچه راهنما را به دقت مطالعه كنيد -
 .موارد ايمني را حتما رعايت فرماييد -
رق و مكانيك نياز دارد و موسسه بديهي است كار كردن با اين تابلو به معلومات فني ب -

 .سازنده تابلو مسئوليت هيچ گونه عواقب ناگوار احتمالي توسط افراد ناوارد را نمي پذيرد
آماده   09351304705و  09121304705تعمير كاران مجرب اين شركت با تلفن  -

 .سرويس دهي فوري مي باشند

: طريقه راه اندازي تابلو
 )REV(زيون قرار دهيد ابتدا تابلو را در حالت ريوي -
جهت موتور توسط فشار دادن . ترمينال هاي دور تند و كند به موتور وصل مي شوند  .1

 .كنتاكتور تست مي شود
 .ترمينال ترمز ، به ترمز موتور وصل مي شود .2
 .تابلو وصل مي شود P1, P2به ترمينال  FTO ترمينال  .3
داري كنيد در غير اين صورت به تابلو آسيب جدي از وصل ولتاژ به اين ترمينال ها جدا خود!!!: اخطار( 

 )وارد مي گردد

 .ترمينال فن موتور به ترمينال هاي فن وصل مي شود .4
در صورتي كه كنترل فاز . با روشن كردن كليد اصلي برق شهر كنترل فاز فعال مي شود .5

 .فعال نشود جاي فاز ها را با هم تعويض نماييد
 .دن فيوز ها ، تابلو روشن مي شودبا فعال شدن كنترل فاز و روشن كر .6
 .وصل كنيد CA1و CANرا به ترمينال هاي  24Vترمينال  .7
 .را به ترمينال هاي درب و قفل ها وصل كنيد 110Vترمينال  .8
 .  با فشار دادن شاسي هاي ريويزيون باال و پايين موتور به حركت در مي آيد .9
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: نحوه نصب آهن رباها
50cm 50ب و پايين تر از باالي هر درcm  باال تر از پايين هر درب به استثناي درب اولين

و يك آهن رباي كو تاه سر ميزان هر طبقه   (SLF)طبقه يك آهن رباي بلند وصل مي شود 
.  (LEVELING)نصب مي شود 

جهت به دست آوردن ميزان سطح دقيق  طبقه مي توان از دو آهن ربا استفاده كرد   :توجه
).   يينبراي جهت باال و پا(  

) استوپ سر طبقات(اگر از سنسور هاي ايراني استفاده مي كنيد آهن رباي هم سطح ساز 
باالترين طبقه و پايين ترين طبقه را از نوع بلند استفاده كنيد به طوري كه در باال ترين طبقه 

           .و پايين ترين طبقه از ديد سنسور هم سطح ساز توسط آهن ربا مطمئن شويد
(LED , LEF)  خاموش باشد .

 

 

: نحوه نصب سوئيچ هاي داخل چاه
بعد از ديدن  30cm نحوه نصب به اين صورت است كه سوئيچ هاي دور انداز اجباري  -

بعد از ديدن آخرين آهن رباي سنسور  30cmآخرين آهن رباي سنسور دور انداز در باال و 
 .دور انداز در پايين نصب مي شود

تر از تنظيم طبقه باال و پايين توسط سنسور استوپ طبقه  پايين 10cmسوئيچ حد ها  -
 .نصب مي شود

. عالئم جهت ها نرم افزاري بوده و فقط در حالت نرمال روشن مي شوند :تذكر
حتما بعد از ديدن آخرين آهن ربا در باال و پايين   (CA1 ,CAN)سوئيچ هاي دور انداز  -

 .توسط سنسور نصب مي شود
استفاده مي كنيد، فاصله ) سنسورهاي تركيه اي با آهن رباي گرد(  1و 0اگر از سنسور هاي  -

قرار ندهيد تا سنسور ها فرصت عملكرد صحيح داشته  25cm آهن ربا ها را با هم كمتر از 
 .باشند
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: توجه

 

 .تابلو را برقرار نماييد (EARTH)در ابتداي كار شروع راه اندازي حتما ارتباط ترمينال ارت 

 
كه توسط كابل تراول به كابين مي رود در داخل كابل  220Vيم هاي سعي كنيد س .1

 .تراول مجاور سيم هاي ديگر قرار نگيرد
 .ترمز موتور را تنظيم كرده و از بازو بسته شدن آن مطمئن شويد .2
بعد از سيم كشي نشان دهنده هاي طبقات قبل از وصل به تابلو از عدم اتصال كوتاه  .3

 .مطمئن شويد 24Vآنها به 
 .رگز از سيم به جاي فيوز ها در مدار تغذيه استفاده نكنيده .4

موقع راه اندازي اوليه زير قاب وزنه را به طوري كه محل جان پناه در باال : مهم .5

 .ترين طبقه تامين شود پر كنيد
در حالت نرمال آسانسور در صورت نداشتن مسافر اتو ماتيك در طبقه تعريف شده  .6

 پارك مي شود
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ژگي هاي تابلو كنترل فرمان ميكرو پرسسور آسانسور مدل وي
UOMICRON V.2 

 
 

   EN-81پشتيباني از استاندارد  اروپايي  •
داراي نرم افزار بسيار كار آمد با استفاده از متودو لوژي هاي مهندسي نرم افزار و  •

 هوش مصنوعي 

 ) از لوپي ها بدون استفاده( قابليت نصب ساده با استفاده از جامپرها هنگام نصب  •

براي اولين باردر ايران داراي سيستم كنترل بار وكنترل فاز ميكروپروسسوري با دقت  •
 بسيار باال همراه با مانيتورينگ جريان  مصرفي موتور

 رشته سيم 12ارتباط سريال تنها با استفاده از حد اكثر  •

 صورتطبقه به  48و  Down Collectiveطبقه به صورت  24قابليت استفاده تا  •

Full Collective   
 ...ها به صورت دوبلكس و تريبلكس و آسانسورقابليت ارتباط كنترلر  •

يك سرعته و (هاي خاص  آسانسورو ) تا سه درب داخلي(اجراي سيستم طرح معلول  •
 )هيدروليك

با حاشيه امنيت باال در مقابل نويزها و  RS-485  استفاده از پروتوكل ارتباطي قدرتمند  •
 PCتباط با  قابليت ار

قابل تنظيم (و نمايش پيغام ها به دو زبان فارسي و انگليسي  LCDداراي نمايشگر   •
 )به صورت دلخواه

  Control Panelاز طريق آسانسورقابليت تغيير كليه تنظيمات كنترلر   •
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 زيك مو 24تا  3داراي سخنگوي هوشمند و پخش موزيك با كيفيت و قدرت بسيار مناسب قابل سفارش با 

 قابليت سفارشي كردن ترانه هاي سخنگو  •

 براي جلوگيري از نويز كنتاكتور ) به جاي رله( استفاده از تراياك   •

 داراي فيوز الكترونيكي براي جلوگيري از اتصال كوتاه هاي اتفاقي  •

 داري ايزوالسيون نوري براي ورودي سوئيچ ها براي جلوگيري از نويز  •

 براي نظارت بر پردازنده مركزي   watch dogداري مدار محافظتي   •

 Full،اضافه بار ،سري استوپ، ) اعالم حريق(  Fireداراي ورودي براي سنسور هاي   •

Load  4و BS   و... 

      EPROMقالبليت ذخيره تعداد استارتها و كد آخرين خطا برروي حافظه   •

اع ديگري از اضافي براي پوشش انو) بافر شده ( داراي ورودي ها و خروجي هاي   •
 سنسورها و رله ها 

داراي صفحه كليدي شكيل براي تغيير تنظيمات تابلو به همراه نمايش منوها روي   •
LCD 

 براي خطا يابي آسان   LCDپوشش انواع خطا ها و نمايش آنها بر روي  •

 ...داراي قاب  تابلوي شيك همراه با پريز ، روشنايي و •

 استفاده از قطعات با مرغوبيت باال    •

 داراي قيمت بسيار مناسب   •

 ماهه  12داراي گارانتي    •

       پشتيباني و خدمات پس از فروش •
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و كد آنها  OMICRON V2ليست خطاهاي كنترلر                 

 
 
 

 LCDمتن روي 
 توضيحات معادل كد نمراتور خطا در قفل

 LE Lock Error خطا در قفل
خطا با خرابي قفل يا 
مگنت قفل باز كن 

 
 SELECTORخطا در 

FE 
 

Flagr Error 
 

 

خطا در پرچم هاي 
سيستم سلكتور 

 )مگنت دور انداز(

 LEVELING EV Leveling Errorخطا 
خطا در سيستم هم 

 سطح ساز

 CA1 Down Limitخطا در حد پايين 
Error 

خطا در حد پايين 
سوئيچ حد پايين (

DLS (

 CAN Up Limit Error خطا در حد باال
حد باال خطا در 

سوئئيچ حد باال (
ULS (

 A Serie Stop >>سري استوپ<<
Active 

سري استوپ قطع 
 شده است

 X> do(X) The door is>:در باز است
open at foor X 

باز  X درب در طبقه 
است 

 rE Revision Mode >مد رويزيون<
حالت بازرسي يا 

ريويزيون 

 OH Over Heat (PTC)گرماي موتور 
ز حد حرارت بيش ا

 (PTC)موتور
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 OL Over load اضافه بار

اضافه بار بر روي 
تعداد افراد ( كابين

درون كابين زياد 
 )است

 OE Memory Error خطا در حافظه

خطا در حافظه 
EEProm 

حافظه در جاي خود (
نيست يا خراب 

) است
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شرح خطا ها و نحوه رفع آنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطاي قفل  LEكد 
معموال ( علتي قفل جا نرود و يا درب داخلي بسته نشود در مدت زمان معيني اگربه هر 

.                                                       درب داخلي برگشته و در خواست كنسل مي شود) ثانيه 20 -15
. بار تكرار شود اين خطا ظاهر مي شود 3اگر اين عمل در حالت نرمال 

: ن خطا موارد زير را چك كنيددر صورت بروز اي
 .يكي از كنتاكت هاي قفل درب هاي بيرون وصل نمي شود -
 .كنتاكت قفل درب داخل وصل نمي شود -
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) SELECTOR(در سيستم  خطا FEكد 
فرمان حركت صادر كند و پرچم هاي  Uحالت نرمالUاگر به هر علتي  تابلو گنترلر در 

. ديده نشود اين خطا رخ مي دهد) كتوريا سل SLF(مگنت دور انداز 
: در صورت بروز اين خطا موارد زير را چك كنيد

 .ايراد دارد) معموال مگنت دور انداز ( سنسور سلكتور  -
 .كنتاكتورها مشكل دارند و جذب نمي شوند -
 .سيم كشي سلكتور چك شود -
 .موتور در جا مي چرخد -
 .طريقه چيدن پرچم ها يا آهن رباها اشتباه است -
 .رمز موتور آزاد نمي شودت -

اگر طريقه چيدن آهن رباها در سيستم سلكتور اشتباه باشد يا آهن رباها كم : توجه
فاصله آهن ربا تا ( يا زيادتر از حد معمول باشند يا به دليلي آهن ربا خوانده نشود 

 .خواهد كرد )CONFUSE(آسانسور در كار كرد خود اشتباه ) سنسور زياد باشد
زمان سلكتور مي توان به عنوان حفاظت موتور استفاده كرد به اين  ضمنا از مد

ثانيه تنظيم شود و در اين حالت كنتاكتورها  9يا  8صورت كه اگر اين زمان روي 
جذب ولي موتور به دليلي حركت نكند بعد از زمان تنظيم شده فرمان قطع موتور 

 (OVERTIME)بطور اتوماتيك صادر مي شود 
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خطا در حد باال  ULEكد 
 LEDقطع باشد و  (CAN)اگر كابين در باالترين طبقه نباشد ولي سوئيچ حد باال 

. روي برد اصلي خاموش باشد در هنگام خطا اين خطا بروز مي كند CANمربوط به 
: موارد زير را چك كنيد

. ايراد دارد (CAN) سوئيچ حد باال _
 .ستسيم كشي مربوط به اين سوئيچ اشتباه ا  _

خطا در حد پايين  DLEكد
 LEDقطع باشد  (CA1)اگر كابين در پايين ترين طبقه نباشد ولي سوئيچ حد پايين 

. روي برد اصلي خاموش باشد در هنگام خطا اين خطا بروز مي كند  CA1مربوط به
: موارد زير را چك كنيد

. ايراد دارد (CA1)سوئيچ حد پايين  _
 .وئيچ اشتباه استسيم كشي مربوط به اين س  _

خطا در حد باال يا حد پايين  UDEكد
و   CA1اگر كابين نه در پايين ترين طبقه باشد و نه درباالترين طبقه ولي هر دو سوئيچ

CAN  همزمان با هم قطع باشد)LED اين خطا رخ مي دهد) آنها خاموش باشد .
. ايراد دارد )CA1( و حد پايين (CAN)سوئيچ حد باال  _ 

 .سيم كشي مربوط به اين سوئيچ ها اشتباه است  _
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 (LEVELING)خطاي همسطح ساز  EVكد

به دور كند برود و بعد از مدت زمان معيني  Uدر حالت نرمالU آسانسوراگر به داليل زير
. به پرچم همسطح سازي نرسد ليست خطا بروز مي كند

. دارد ايراد (LEVELING) يا سوئيچ LEF)(سنسور همسطح سازي   _
.   سطح سازي را در همه طبقات چك كنيد آهنربا هاي هم. پرچم ها تنظيم نشده اند  _
سطح سازي كم مي  براي زمان هم  Control Panelمدت زمان تعريف شده در   _

. باشد
 .سيم كشي سيستم همسطح سازي را چك كنيد _

موتور بيش از حد داغ است  OHكد
مي باشد به يك اهم معيني  FTOكه از نوع مقاومت  اگر سنسور تنظيم حرارت موتور

. برسد يعني موتور گرم كرده است
). در صورت لزوم آنها را به هم لوپ كنيد. (را چك كنيد P2و P1ترمينال هاي    _

زيرا باعث آسيب به مدارات . به هيچ عنوان به اين دو ترمينال ولتاژ ندهيد   :توجه

. مي شود

سري استوپ قطع است  Aكد 
: به داليل زير اين پيغام ظاهر مي شود

. ولت قطع است 110فيوز   _
. قطع شده است) FINAL(حد هاي نهايي   _
مثل استوپ قارچي روي جعبه ريويزيون، . يكي از سري استوپ ها قطع است   _

 ...استوپ كابين، سوئيچ پاراشوت و
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خطا در حافظه  OEكد
حافظه بايد . خود نباشد يا آسيب ديده باشد اين پيام ظاهر مي شود اگر حافظه در جاي

. عوض شود
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            XX : طبقه پارك
  

  XXXXX:تعداد استارتها

 XXX:      كد آخرين خطا

        XX:   تعداد طبقات

 :شرح آيتم هاي موجود در منوي اصلي 
 

نمايانگر يك عدد مي باشد  "X" :توجه
 

در حالت (تاكنون به طبقات   آسانسورتعداد دفعاتي كه  
رقمي  5عدد  .   (پاسخ داده است را اطالع  مي دهد) نرمال 

 )= XXXXX 65536تا  1از 
            

 
تشخيص داده را نشان  آسانسورآخرين خطايي كه كنترلر  

در مواقع خطا يابي كه از   خطاي داده  . مي دهد
       .                                                            شده بعلت ريست كردن سيستم اطالع نداريد ، كاربرد دارد

                                                          
.              طبقات از اين آيتم استفاده كنيدبراي تنظيم تعداد  

و تعداد پيش فرض عدد  16تا  1عدد دو رقمي از ( 
5XX=  ( 

 
                   

براي تنظيم طبقه پارك خودكار كابين بعد از مدت زمان  
. يني استفاده مي شودمع

 
 

    . تعريف شده است) طبقه اول ( طبقه پارك كابين به طور پيش فرض پايين ترين طبقه   :1توجه
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           #XX:   كدنمراتور

 YES/NO:     كليد راننده

 

. براي غير فعال كردن سيستم پارك خودكار كابين، عدد مربوطه را روي صفر تنظيم كنيد  :2توجه

) XX=تا عدد باالترين طبقه 0عدد دو رقمي بين (

        
         كه در )   Attendant(ي فعال كردن قابليت كليد راننده برا 

. شاسي هاي بيروني از كار مي افتند ، استفاده مي شود آن
 آسانسوربراي فروشگاه ها و مراكز پر ترافيك كه در آن 

)    NOمقدار پيش فرض (  . ت استفاده مي شودداراي فرد راننده اس

كه شاسي هاي بيرون نياز ...  م را در منازل مسكوني و تجاري وتوصيه مي شود كه اين آيت :توجه  

 . است را فعال نكنيد
                    

از اين آيتم  ) نمراتور ( ه طبقات براي تغيير كد شمارند                                               
.       مي باشد "وغيره"به معناي   #عالمت . اده كنيد استف                                                     
)  P1# كد سه رقمي به صورت پيش فرض (                                      

                       …,PG# = P,G,1,2,3,…        01# = 0,1,2:             براي مثال •
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     X:   زمان درب داخل
                                       

   Selector :XX زمان
   

 Leveling      :XX زمان

 
زمان بسته شدن درب داخلي از اين آيتم براي تنظيم  

ثانيه به صورت   5تا  1عدد يك رقمي از . (كنيد استفاده 
 )  ثانيه  3پيش فرض 

هايي كه درب داخلي ندارند وتنها درب لواليي دارند زمان درب داخلي را روي آسانسوردر  :توجه

UصفرU تنظيم كنيد .

دن درب لواليي و درب داخلي  ش بعد از بسته آسانسوراگر متوجه شديد كه  :توجه

.  حركت مي كند اين زمان را كم كنيد UتَاخيرUبا ) در صورت وجود ( 
 

 
تنظيم حد اكثر زمان الزم براي ديدن   OVER TIMEبراي 

. اولين پرچم مگنت دور انداز از اين آيتم استفاده كنيد
 

:   فرمول بدست آوردن اين عدد   عبارتست است از 
زمان سلكتور )= تعداد طبقات -1( *10+3                                       

                   :       طبقه عبارتست از 6براي مثال زمان سيستم سلكتور براي يك ساختمان    •
) 6-1*(3+10=25ثانيه                                                                                      

          
 براي تنظيم حد اكثر زمان الزم براي ديدن پرچم هم

استفاده مي ) بعد از افتادن به دور كند ( سطح ساز 
 .شود

تغيير Uثانيه مي باشد وتوصيه مي شود مقدارآن را  12اين مقدار به طور پيش فرض   :توجه

. ندهيد
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UCONTROL PANEL 
 
  UOMICRON V.2طريقه تغيير تنظيمات تابلو كنترل مدل  •

. براي انجام تنظيمات، تابلو را بايد در مد ريويززيون قرار دهيد :1توجه

دكمه هايي كه براي تنظيم كنترلر كاربرد دارند تنها دكمه هاي  :2توجه

ENTER MODE SET                      مي باشد وUبقيه دكمه ها كاربردي ندارندU  . 

 :شرح دكمه هاي موجود بر روي صفحه كليد 

 MODE    :د كه اين توجه كني. براي ورود به منوي اصلي تنظيمات از اين كليد استفاده مي شود

. باشد فعال مي شود Uمد ريويزيون Uدكمه فقط هنگامي كه تابلو در 

. ثانيه نگه داريد  3-2براي ورود به منو اين دكمه را حدود   :توجه

ENTER
. براي انتخاب و ورود به آيتم هاي داخل منو مي باشد:    

 

SET   : بعد از اينكه به وسيله دكمه
ENTER

وارد آيتم مربوطه شده و تغييرات الزم را انجام  

و به ) تغييرات ذخيره مي شود(مي توانيد از آيتم مربوطه خارج شده   SETداديد ، به وسيله دكمه 
. منوي اصلي برگرديد

 
براي اين . از اين دكمه براي خروج كلي از منوي اصلي تنظيمات استفاده مي كنند:                    

بعد از خروج از منوي اصلي اگر تابلو . را نگه داريد   ثانيه دكمه                  3كار بايد حد اقل 
  .ه مي دهدرا ادام همچنان در مد ريويزيون باشد ، كنترلر به مد ريويزيون برگشته وكار خود

.براي باال و پايين رفتن در آيتم هاي داخل منو مي باشد   :    
 

EXIT 

EXIT 

EXIT 
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: طبقه تنظيم كنيم  7مي خواهيم تعداد طبقات را روي كنترلر، روي  : 1مثال 

 .تابلو را در مد ريويزيون قرار دهيد  .1

با اين كار . ثانيه وارد منوي اصلي شويد  3تا  2به مدت  MODEدكمه   با نگه داشتن .2
 .نمايش داده مي شود LCDتعداد استارت ها به عنوان اولين آيتم منوي اصلي روي 

 .برسيد    XXU :    تعداد طبقات Uرا فشار دهيد تا به آيتم     آنقدر دكمه  .3

        5 بعد از فشار اين دكمه عدد . را فشار دهيد تا وارد اين آيتم شويد   ENTERدكمه  .4
 .به صورت پيش فرض نمايش داده مي شود) طبقه ( 

بار  2براي مثال . مي توانيد عدد را تنظيم كنيد  با زدن دكمه هاي جهت  .5

 .شود 7را مي زنيم تا عدد دكمه

با زدن اين دكمه با . را فشار دهيد تا تغييرات ذخيره شود  SETبعد از تنظيم، دكمه  .6
 .گرديد شنيدن صداي بوق دوباره به منوي اصلي برمي

مي توانيد به مد                  حال كه تنظيمات انجام و ذخيره شد ، با زدن دكمه .7
همچنين مي توانيد تابلو را خاموش و روشن كنيد تا تغيرات . ريويزيون باز گرديد 

 .اعمال شوند
 

 

 

 

 

 

 

 

EXIT 
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              مي خواهيم كد شمارنده طبقات نمراتور يك ساختمان، طبقه را از   :2مثال 
P,1,2,3,4,5)#(P1 به (PG#) P,G,1,2,3,4  تغيير دهيم .

 .تابلو را در مد ريويزيون قرار دهيد .1

با اين كار . ثانيه وارد منوي اصلي شويد  3تا  2به مدت  MODEبا نگه داشتن دكمه   .2
 . ايش داده مي شودنم LCDتعداد استارت ها به عنوان اولين آيتم منوي اصلي روي 

    

 .برسيد  XX#U:   كد نمراتور Uرا فشار دهيد تا به آيتم    آنقدر دكمه  .3

           بعد از فشار اين دكمه كد. را فشار دهيد تا وارد اين آيتم شويد   ENTERدكمه  .4
)P,1,2,3,4,5  (#P1 ت پيش فرض نمايش داده مي شودبه صور. 

را   در اين مثال يك بار دكمه. با زدن دكمه جهت مي توانيد كد را تنظيم كنيد .5
 .برسيم   UPG#Uفشار مي دهيم تا به 

ا زدن اين دكمه با ب. را فشار دهيد تا تغييرات ذخيره شود  SETبعد از تنظيم، دكمه  .6
 .شنيدن صداي بوق دوباره به منوي اصلي برگرديد

مي توانيد به مد                    حال كه تنظيمات انجام و ذخيره شد ، با زدن دكمه  .7
همچنين مي توانيد تابلو را خاموش و روشن كنيد تا تغيرات . ( ريويزيون باز گرديد 

        ) .اعمال شود 
 

براي باال رفتن در منو يا افزايش مقادير اعداد يا تغيير در آيتم انتخاب شده :   
 .   استفاده مي شود 

براي پايين رفتن در منو يا كاهش مقادير اعداد يا تغيير در آيتم انتخاب شده :   
.  استفاده مي شود

EXIT 
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ENTER
و بعد از انتخاب يك آيتم در منو با   Control Panelبعد از ورود به منوي :   

به وسيله دكمه  و استفاده از دكمه هاي جهت يعني     
ENTER

آيتم ميتوانيد به   
. انتخاب شده وارد شويد و تغييرات الزم را انجام دهيد
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: تنظيم كنترل فاز

ابتدا فازها و نول را وصل كنيد و تابلو را روشن نماييد در صورت غلط بودن جاي فازها و يا دو فاز 

با اصالح جاي همراه با بوق مقطع نشان داده مي شود كه    PHASE EROR (PE)بودن عالمت 
. ظاهر مي شود)  00(فازها و يا رفع عيب از فاز قطع شده عالمت 

: طريقه تنظيم كنترل بار

موتورهاي سه فاز در شروع حركت جريان زيادي مصرف مي كنند و بعد از چند ثانيه به دور نامي 

ده صوتي و رسيده و جريان مصرفي پايين آمده وثابت مي ماند در اين كنترل بار سيستم نشان دهن
دور ( تصويري جريان مصرفي موتور با هم ادغام گرديده است به طوري كه در شروع حركت موتور

 SEVENصداي بوق مقطع شنيده مي شود و جريان مصرفي بر حسب آمپر توسط ) تند و كند

SEGMENT   وچراغOVER LOAD (OL)   نمايش داده مي شود و پس از اينكه موتور به
جريان مصرفي به حالت عادي آمد صداي بوق قطع و جريان مصرفي ثابت نمايش دور نامي رسيد و 

باالنس و روان باشد با تنظيم جامپرهاي دور تند  آسانسورداده مي شود در صورتي كه موتور 
)High (وكند)Low (جامپر . حالت مطلوب به دست مي آيد)Timer ( در طول مصرف اوليه موتور

صداي ) سفت شدن يا باز نشدن ترمز (رت مصرف مداوم باالي جريان زمان را نگه مي دارد در صو

بوق مقطع در هر دو حالت كند و تند به طور مداوم خواهد بود و بعداز گذشت 
كار افتادن تابلو مي  پيش مي آيد كه باعث ازLOAD(OL)  OVERزمان تنظيم شده حالت 

. بر مي گردد به حالت اوليه RESETاين حالت با فشار دادن دكمه . گردد

 

 

 
 

** اين سيستم ديجيتالي بوده و امكان خطا نزديك به صفر مي باشد** 
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 بلوكي
رايانه ران 

 آذر
 LC8آريان 

آرمان 

 فراز پويا
OMICRO

V2.3  توضيح

60…N CL1…CLN DCN-DC1 C1…CN C1…CN 
احضار طبقات براي 

كابين 

40…N DLN-DL1 DRN-DR1 H1…HN H1…HN 
احضار طبقات براي 

 طبقات

    SPK سيمهاي بلندگو 

P2-KP - FTO FTO P1,P2 PTC    ياFTO تور مو
P2 GND 80/51/G22 G22 GND Ground 

A…G A…G A…G A…G A…G  نمايشگر طبقات
10 34 VLL +24 +24 24 + ولت ايمني ها
30 405 CRV REV REV رويزيون 

89 406 JU1 RVD RVD رويزيون جهت پايين 

90 407 JU2 RVU RVU ريويزيون جهت باال 

KP 409 DO DO DO  شاسيDo 

7 404 CA1 CA1 CA1  دور انداز اجباري پايين
9 410 CAN CAN CAN  دور اندازي اجباري باال

95  OVL OVL OVL  اضافه وزن
16 412 CF3 SLF SLF مگنت دور انداز 

15 411 1CF LEF LEF 
مگنت استوپ سر 

طبقات 
P1 419   110(G90) 110 ولت رفت گاورنر 

2 419A  TP1,2 TAP1 
برگشت گاورنر و رفت 

حدها 

3 110  TP3 TAP2 
رفت  –برگشت حد ها

 سري استوپ

4 400A  TP4 TAP4 
 برگشتي سري استوپ-

 رفت دوشاخ درب

جدول برابري ترمينال هاي تابلوهاي رايج 
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5 401 66 66 66 
برگشتي دوشاخه 

رفت قفل  –درب ها 
درب داخل 

14 400A-400 69 69 69 
برگشتي درب داخل 
 رفت كنتاكت قفل ها

13 402 68 68 68 
برگشتي كنتاكت قفل 

 D2و   U2ها رفت 

11 UAL LF1 DU 
 
DU 

جهت باال در 
نمايشگر طبقات 

12 DAL LF2 DD 
DD  جهت پايين در

نمايشگر طبقات 

O NC O O NC 
ميكروسويچ حد باز 

شدن درب 

M COM CM CM CM 
سيم هاي فعال شدن 

 درب

C NO C C C 
سيم هاي فعال شدن 

درب 
27-28 RC VO DM1,2 DM+,DM-  مگنت درب باز كن
19-20 BR BM1,2 BR1,2 BR+,BR-  مگنت ترمز

فاز  81
اتومات  L3 L6 CL CL 

روشنايي اتوماتيك 
داخل كابين 

82 L1 L5 CPL CPL فاز موتور درب 
80 N L3 MP MP نول دائم 

80-83 FAN  FAN FAN  فن موتور

RLV RL TR FLC FLC 
كليد صفرو فاز قبل از 

يك 

    L1 
روشنايي ثابت و فن 

كابين 




