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درباره شرکت
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گروه فنی مهندسی ارك در سال 1378 با توجه به نیاز مبرم به تابلوهاي آسانسـور اقدام به 

تولید تابلوهاي فرمان تمام اتوماتیک میکروکنترلی با منوي فارسی نموده است.

بدلیل افزایش نیاز مشتریان به کارایی و توانمندي تابلوهاي فرمان آسانسـور و در راستاي 

حل مشــــکالت و پیچیدگیهاي موجود در پروژه هاي گوناگون و خاص، این شرکت مبادرت به 

تولید تابلوهاي پیشـرفته (چند منظوره) با تکنولوژي روز و منطبق بر استاندارد En81 و مطابق 

با سالیق و توانمندیهاي شرکتهاي فروشنده آسانسور نموده است.

محصـوالت این شرکت قابلیت کنترل تمام انواع آسانسـورها از قبیل درایودار، هیدرولیک و تک 

تراول را دارا میباشد.

واحد تحقیقات این شرکت بصــورت روزمره با ایجاد ارتباط مســـتمر و پویا با شرکتهاي 

خدمات و نگهداري آسانسور، مسـایل و مشـکالت جاري را رصد نموده تا از هرگونه وقفه و خللی 

در فعالیت روزمره تابلوهاي این شرکت جلوگیري نماید.

کلیه محصوالت این شرکت از مزایاي گارانتی18 ماهه و خدمات پس از فروش به مدت 10 سال 

نیز برخوردار میباشند.

مدیران و کادر فنی و مهندسی این شرکت امیدوارند با توجه به چندین سال تجربه در امور 

ساخت و خدمات پس از فروش، بهترین محصــوالت با کیفیت و کارایی برجســـته به کشـــور 

عزیزمان ارائه نمایند



نکات ایمنی

* هنگام کار با تابلو فرمان به خاطر وجود برق سه فاز نکات ایمنی را رعایت 

نمایید.

* هرگز بجاي فیوزهاي شیشه اي از سیم استفاده نکنید.

در تابلوهاي درایودار:

*  براي مسیر سه فاز موتور از کابل شیلد دار استفاده نمایید.

* سیمهاي سه فاز موتور را جدا از سیمهاي ترمز و فن موتور سیمکشی نمایید.

* سیمهاي مقاومت ترمز را از کانالهاي داخل تابلو عبور ندهید.

* مقاومت ترمز را در محل مناسب (بصورت افقی )نصب نموده تا حرارت 

تولید شده آسیبی به تابلو فرمان و لوازم جانبی نرساند.

* هرگز مقاومت ترمز را روي بدنه تابلو نصب ننمایید.

* در سیستمهاي Close Loop اتصاالت انکودر (تاکو) را از سیمهاي سه فاز و 

سیمهاي ترمز و فن موتور جدا سیمکشی نمایید.

* در تابلوهاي با سیستم یو پی اس:

 سیمهاي ورودي و خروجی یو پی اس در ترمینالهاي مربوطه وصل شوند. در 

صورت جابجایی هنگام وصل، یو پی اس آسیب خواهد دید.
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مشخصات فنی و امکانات تابلو فرمان شرکت ارك

* مطابق با استاندارد ملی ایران

6303-1

En81 مطابق با استاندارد *

* نصب سریع و آسان

* امکان تنظیم تمامی پارامترها توسـط 

کاربر

* امکان تنظیم تمامی تایمها توســـــط 

کاربر

* قابلیت تنظیم دوراندازي با آهنرباي 

اول یا دوم براي کلیه طبقات

* امکان استفاده از کنسلی شاسی احضار 

کابین

* تعریف نیم طبقه با هر فاصــله متغیر 

به هر تعداد و طبقات با ارتفاع باال

* قابلـــــیت راه اندازي انواع دربهاي 

آسانسور

* امکان ذخیره سازي و نمایش خطاها

* امکان فعال و غیـر فعال کـردن تعداد 

استارت

* سـخنگوي مموري دار با کیفیت باال و 

قابلیت انتخاب چند دسته موزیک

* سیستم اصالح جابجایی فاز

* حــرکتــی نــرم و مطلوب با انواع 

درایوهاي موجود یا مطابق سـفارش 

خریدار

* مناسب براي انواع آسانســورهاي 

کشـــــشـــــی با موتور سنکرون و 

آسنکرون

* کاهش مصرف انرژي برق

* ارتباط ســـــریال بین تابلو و جعبه 

رویزیون  12رشته

* قابلیت نصــب هرگونه یو پی اس 

موجود در بازار

* قابلیت انتخاب جهت براي شناسایی

* قابلیت کنترل دو درب

* تعریف پارك شناور

* قابلیت تنظیم نوع کنترل بصــورت 

دان - آپ و فول کلکتیو

Close , Open راه اندازي *

* قابلیت تنظیم نمایشـــــگر طبقات 

بیرون بصورت ثابت و چشمک زن

* قابلیت نمایش احضار شاسی طبقات 

در داخل کابین و بالعکس



براي شروع به نصب

ابتدا دفترچه راهنما را بدقت مطالعه نموده سپس اقدام به نصــب تابلو 

نمایید.

1- اتصال سه فاز اصلی، نول و ارت به تابلو

2- اتصال سیمهاي سنسور حرارتی موتور (PTC - FTO) به تابلو

3- اتصــــال ترمینالهاي دور کند موتور به تابلو (ترمینالهاي U2,V2,W2). سیمهاي 

دور تند موتور را بابت ایمنی باالتر تا انتهاي نصب وصل نکنید.

BR+ , BR- 4- سیمهاي ترمز موتور را به ترمینالهاي مربوطه وصل کنید

5- ترمینال 66 کنتاکت دوشـــاخه دربها و ترمینال 68 کنتاکت قفلها میباشــــد. این 

مســیرها باید وصل باشند تا آسانســور حرکت داشته باشد. اولین ولتاژ رفت سري 

استپها ترمینال TP1 میباشد. براي سیم کشی این مسیر به قسـمت سیم کشـی سري 

ایمنیها مراجعه فرمایید.

6- ترمینالهاي CA1 و CAN دور انداز اجباري پایین و باال میباشـند در صــورتی که 

این مسیرها سیم کشی نشـوند در حالت رویزیون حرکت نخواهید داشت مشـترك 

این میکروسویچها 24 ولت میباشد مدار این قسمت در صفحه سیمکشی سنسورها و 

میکروسویچها توضیح داده شده است.

7- ترمینال REV مربوط به مســـــیر رویزیون روي کابین میباشد در صورتی که 

مسیر رویزیون سیم کشـی نشـده باشد براي اینکه بتوان از روي برد فرمان حرکت 

رویزیون داشــته باشــید این ترمینال را به 24 پل داده و کلید رویزیون روي برد را 

روي حالت رویزیون قرار دهید.
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TP1

TP2

TP3

TP4
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دو میکروسویچ CA1 و CAN در پایینترین و باالترین طبقه و براي شـناسـایی مورد اسـتفاده قرار 

میگیرند. این دو میکروســــــــویچ باید بعد از آهنرباي دورانداز طبقات  قرار بگیرند یعنی کابین 

دورانداز معمولی را رد بکند و حدود 10 سـانت بعد به این میکروسـیچها برســد. در صــورتی که 

آسانسور به هر دلیلی طبقات را اشتباه کند با رسیدن به این میکروسویچها خود را اصالح مینماید.

با توجه به اینکه تمام میکروسویچهاي استفاده شده در تابلو بســــته (NC) میباشند (به 

استثناي DC) بنابراین دو مگنت CF3 و 1CF (سنسورهاي دورانداز و استپ سرطبقه) نیز 

 LED در حالت عادي بسـته میباشند یعنی زمانی که سنسـور مقابل آهنربا نیســت باید

مربوطه روي برد روشن باشد (LEDهاي قرمز رنگ در پایین برد اصلی آسانســــور) و 

زمانی که کابین از مقابل آهنربا، رد شود خاموش و پس از رد شدن دوباره روشن شوند.

این ترمینال براي درب 

تمام اتوماتیک میباشد

سیمکشی سنسورها و میکروسویچها با ولتاژ 24

6

Do

CA1

CAN

OVL

CF3

1CF

DC

میکروسویچ شناسایی پایین

میکروسویچ شناسایی باال



LED.REV روي برد اصلی مربوط به رویزیون میباشد. در صورتی که خاموش باشد آسانســور در 

حالت رویزیون میباشد. توجه داشته باشید درصـورتی که از روي جعبه رویزیون در حالت رویزیون 

گذاشته باشید نمیتوانید از روي برد،  از کلیدهاي رویزیون استفاده نمایید

سیمکشی مسیر رویزیون

سیمکشی مسیر المپ اضطراري و آژیر

سیمکشی سنسور حرارتی موتور

توجه داشته باشید این سیمکشی مربوط به تابلوهاي تک تراول (کارکدك) نیست براي تابلوهاي 

کارکدك (تک تراول) به صفحه مربوطه مراجعه شود.
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درب اتوبوسی

سیمکشی انواع دربها

درب تمام اتوماتیک (سماتیک 3 سیمه)

درب تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک سماتیک 2 سیمه

درب فرماتور 3 سیمه تک فاز
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ترمینال L4 تابلوي اصلی
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تابلو فرمان
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9

10

11

S3

51

54

62

در صورتی که تابلو تک تراول باشد

با توجه به اینکه تمام میکروسویچهاي استفاده شده در تابلو بســـته (NC) میباشند (به استثناي 

DC) بنابراین دو مگنت CF3 و 1CF (سنسورهاي دورانداز و استپ سرطبقه) نیز در حالت عادي 

بسـته میباشند یعنی زمانی که سنسـور مقابل آهنربا نیسـت باید LED مربوطه روي برد روشن 

باشد (LEDهاي قرمز رنگ در پایین برد اصلی آسانســور) و زمانی که کابین از مقابل آهنربا رد 

شود خاموش و پس از رد شدن دوباره روشن شوند.
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ادامه سیمکشی براي تابلوي تک تراول

L4فاز دائم براي سردرب
17

12

13
14

15
فاز دائم براي المپها و فن کابین

16

توجه داشته باشید سیمهاي CX,TX,RX براي ارتباط سریال میباشند و 

سیمهاي RN , RD براي کمان و درب داخل میباشند. در صورتی که سیم 

RD را از باال به پایین ارتباط ندهید فرمان بستن درب صادر نخواهد شد 

و همچنین RN براي کمان درب بازکن

ترمینالهاي روي برد جعبه رویزیون

10

CL CL

CPL CPL
MP MP
CPL2 CPL2

فاز اتومات

C1

C2
C3

C4
C5

C6

C7
C8

DU

DD



نحوه سیمکشی نمراتورهاي کابین و طبقات و شستیهاي احضار طبقات

مشترك شسـتیهاي احضـار طبقات Gnd میباشد. اگر در تابلو از ترمینال Gnd به 

ترمینالهاي طبقات پل دهید مانند فشــار دادن دکمه احضـــار میباشد و آن طبقه 

شاسی میگیرد.
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U
V

W

L4

حتما توجه داشته باشید براي سیمهاي سه فاز موتور از سیم شیلددار استفاده کرده 

و سیمهاي سه فاز موتور را از سیمهاي ترمز و فن موتور جداگانه سیمکشی نمایید
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E

CL
CPL
CPL2

FTS

U5
U4
U3
U2
U1

U5

FAN

U6U6

MP
MP

N

FLC

فاز تایم دار

نول مورد استفاده

جعبه سه فاز

فاز براي ورودي یو پی اس

فاز از طرف یو پی اس

نول از طرف یو پی اس

نول براي ورودي یو پی اس

فاز فن موتور (ترموستات)

فاز فن موتور (فاز در حرکت)

B1

B2
سیمهاي مقاومت ترمز 

براي تابلوهاي درایودار

(UPS Input)

(UPS Output)

توجه: 

در تابلـــــوهاي داراي 

سیستم یو پی اس ترمینال 

 MP با تـــــرمینالهاي N

 N تفاوت دارد. تــرمینال

فقط نول ورودي میباشد. 

 MP بـراي خـروجـی از

استفاده نمایید.



درصورتی که تابلو سیستم یو پی اس داشته باشد

یو پی اس در انتهاي راه اندازي زمانی که آسانسور استارت

خورد و راه افتاد، نصب شود

طریقه اتصال یو پی اس :

توجه داشته باشید یو پی اس داراي سیم ورودي  (UPS INPUT) و سیم خروجی 

 U1 , U2 میباشـد. سـیمهاي ورودي یو پی اس به ترمینالهاي (UPS OUTPUT)

وصل و سیمهاي خروجی یو پی اس به ترمینالهاي U3 , U4  وصل میشـــــوند. در 

صورت جابجا بسته شدن سیمهاي ورودي و خروجی، یو پی اس صدمه خواهد دید.

ترمینالهاي U5 , U6 به پالتین چهارم کلید سه فاز در جعبه سه فاز وصل میشــوند. 

طبق دستورالعمل اداره استاندارد، زمانی که کلید سه فاز از جعبه سه فاز قطع شود 

نباید سیســـــــتم یو پی اس به مدار بیاید فقط در صورتی که برق از جعبه سه فاز 

ورودي ساختمان قطع شود مدار یو پی اس فعال میگردد.
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U5

U4
U3

U2
U1

U5
U6U6جعبه سه فاز

فاز براي ورودي یو پی اس

فاز از طرف یو پی اس

نول از طرف یو پی اس

نول براي ورودي یو پی اس
(UPS Input)

(UPS Output)



باالترین طبقه

طبقات میانی

پایینترین طبقه

میکروسویچ شناسایی باال

CAN (61)

میکروسویچ شناسایی پایین

CA1 (60)
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باالترین طبقه

طبقات میانی

پایینترین طبقه

براي تابلوي درایودار
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میکروسویچ شناسایی باال

CAN (61)

میکروسویچ شناسایی پایین

CA1 (60)



پیامهاي برد و دالیل آنها

موتور گرم است:

این پیام مربوط به مســــیر PTC(FTO) موتور میباشد. زمانی که موتور بیش از اندازه گرم 

شود این پیام ظاهر میگردد براي تســــــت میتوانید سیمهاي خود را از ترمینالهاي FTO تابلو 

فرمان بازنموده و این دو ترمینال را به هم پل دهید در صـورتی که LED قرمز رنگ مربوطه 

(پایین برد اصلی سمت چپ) روشن شود و آسانســور بصــورت نرمال کار خود را ادامه دهد 

نشاندهنده این است که یا موتور شدید داغ شده است و یا سنسـور داخل موتور مشـکل دارد. 

ولی اگر با پل دادن این دو ترمینال مشکل حل نشود مسیر داخل تابلو باید چک شود.

اضافه وزن:

در صورتی که میکروسویچ اضافه وزن قطع شده باشد این پیام ظاهر میگردد. و گویاي طبقات، 

پیغام اضــافه وزن را اعالم میدارد. LED OVL مربوط به اضــافه وزن میباشــد در صــورت 

خاموش بودن نشانه قطع بودن مسـیر میکروسویچ اضافه وزن میباشد. مشـترك این سنسـور 

24 میباشد.

درب باز است:

در آسانســورهاي نیمه اتوماتیک در صورتی که یکی از سري استپها قطع باشد یا یکی از کنتاکت 

دوشاخه دربهاي بیرون قطع باشد (درب بیرون باز باشد) پیام ظاهر شده و اجازه بسـتن درب 

داخل صادر نمیشــــــود. چراغ ۶6 مربوط به این ورودي میباشد این ورودي با ولتاژ 110 کار 

میکند.

بستن درب داخل:

هرگاه فرمان بسته شدن درب داخل صادر شود تا لحظه اي که درب داخل بسته شود و قفل جا 

برود این پیام روي صفحه ، نمایش داده میشود.

:contactor

زمانی که برد فرمان حرکت نگذاشته باشد و همزمان یکی از کنتاکتورها گیر کرده و چسـبیده 

بماند این خطا ظاهر شده و برد شاسی احضـــار قبول نمیکند. کلیه احضـــارهاي قبلی حذف و 

احضار جدید نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
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قفل جا نرفته است:

بعد از صدور فرمان بســتن درب داخل و فعال نمودن کمان، براي جا رفتن قفل بیرون، 

در صورتی که بعد از گذشـت مدت زمان تعیین شـده، قفل جا نرود (قفل بیرون یا قفل 

درب داخل)، فرمان باز کردن درب صادر و روي برد اصلی پیام فوق ظاهر میشـــود و 

شاسی هاي احضار داده شده کنسل میشـوند. چراغ 68 روي برد مربوط به این ورودي 

میباشد.

درب گیر کرده است:

مربوط به KP درب یا شاسی Do داخل کابین میباشد. طول زمان بســــته شدن درب 

داخل ، به هر دلیلی درب داخل گیر کند یا شاسی Do داخل کابین فشــرده شود فرمان 

باز شدن درب داخل صادر میگردد و این پیام روي برد نمایش داده میشــــــود. توجه 

داشته باشید این مســیر در حالت رویزیون تســت نمیشــود فقط در صورتی که تابلو 

نرمال باشد تست میگردد. چراغ DO روي برد مربوط به این مسیر میباشد در صورتی 

که خاموش باشد مسیر سیمکشی را تعقیب نمایید. مشـترك این ورودي 24 میباشد. در 

صورتی که آسانسور در حالت نرمال و در  سرطبقه باشد این ورودي فعال خواهد بود 

در غیر اینصورت مسیر KP یا Do کنترل نمیشود.

خطاي دوراندازها:

در صـــورتی که کابین در پایین ترین طبقه باشـــد، میکروســــویچ دورانداز اجباري 

پایین(CA1) و در صورتی که در باالترین طبقه باشد دورانداز اجباري باال (CAN) قطع 

میگردد در صـــــورتی که کابین در باالترین یا پایین ترین طبقه باشــــــد ولی هردو 

میکروسـویچ همزمان قطع باشـند (CA1 و CAN همزمان خاموش باشــند) این پیام 

ظاهر شده و اجازه حرکت صادر نخواهد شد. مشترك این دو میکروسویچ 24 میباشد

حرکت نیست:

در صورتی که برد اصلی فرمان حرکت را صادر نماید ولی به هر دلیل در کابین حرکت 

نداشته باشیم یعنی پالسهاي دورانداز به برد اصلی نرسد برد بر اساس تایمی که تعریف 

شده است (تراول تایم) فرمان حرکت را کنسل نموده و این پیام ظاهر میگردد.
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دورانداز اجباري باال:

در حالت رویزیون در حرکت به سـمت باال زمانی که کابین به میکروسـویچ دورانداز 

CAN) برسد و این میکروسویچ قطع شود پیام فوق ظاهر میشود و کابین  اجباري باال (

بیشـتر از این باالتر نمیرود و در صورتی که در این حالت آسانســور را به حالت نرمال 

در آوریم (از حالت رویزیون خارج کنیم) کابین براي شناسایی به سمت باال می آید.

دورانداز اجباري پایین:

در حالت رویزیون در حرکت به سمت پایین زمانی که کابین به میکروسویچ دورانداز 

اجباري پایین (CA1) برسد و این میکروسویچ قطع شود پیام فوق ظاهر گشــــــته  و 

کابین بیشتر از این پایین تر نمیرود.

سریع پایین: هنگام صدور فرمان دورتند به سمت پایین از طرف برد این پیام ظاهر میشود 

سریع باال: هنگام صدورفرمان دورتند به سمت باال از طرف برد این پیام ظاهر میشود.

آرام پایین: فرمان دورکند به سمت پایین از طرف برد 

آرام باال: فرمان دورکند به سمت باال از طرف برد 

:Close SW

D وصل بماند این پیام ظاهر  C در آسانسـورهاي با درب تمام اتوماتیک در صورتی که شاسی

میشود و آسانسور حرکت نمیکند چراغ DC روي برد اصلی مربوط به این ورودي میباشد که 

در حالت معمول باید خاموش باشد و زمانی که شاسی Dc فشــرده میشـــود روشن شده و 

سپس خاموش میگردد. مشترك این ورودي 24 میباشد.

ارتباط سریال:

در صورتی که تابلو بصـــورت تک تراول (کارکدك) استفاده شود و ارتباط بین تابلوي 

اصلی و جعبه رویزیون برقرار نباشد این پیام ظاهر میشـــــــــود. ارتباط کارکدك با 

ترمینالهاي CX,TX,RX میباشد هرکدام از اینها اگر قطع باشند و یا ارتباطشـان جابجا 

باشد (از تابلو اصلی به جعبه رویزیون) این خطا ظاهر میگردد.
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شرح LED ایمنی ها

در پایین برد اصلی یکســـري LED (چراغ) قرمز رنگ بصــــورت افقی چیده شده اندکه 

مربوط به ورودي ایمنی ها میباشند. در پایین این چراغها شماره هایی ثبت شـده اسـت که 

معادل همین شماره ها در ترمینالها وجود دارد. خاموش و یا روشن بودن این چراغها عالیم 

خاصی دارند که به توضیح آنها میپردازیم.

FTO: در صورت خاموش بودن نشـــــانه گرم بودن موتور میباشد در حالت نرمال باید 

روشن باشد.

C: مربوط به ورودي کنتاکتورها میباشــــــد. در حالت عادي خاموش بوده و در زمان  N

حرکت با جذب شدن هر کدام از کنتاکتورها این ورودي روشن میشود. در صورتی که برد 

فرمان حرکت نگذاشته باشد و این ورودي روشن باشد نشــــــــــانه این است که یکی از 

کنتاکتورها گیر کرده اســـت بنابرین خطاي contactor روي برد ظاهر شــــده و عدم 

پذیرش احضار، تا زمانی که کنتاکتور به حالت عادي برگردد.

1CF: مربوط به سنســـور استپ سر طبقه میباشد. این چراغ زمانی که کابین در سر طبقه 

ایستاده است خاموش و در بین طبقات روشن میباشد.

CF3: مربوط به سنسور دورانداز طبقات میباشد این سنسور نیز مانند سنسـور استپ سر 

طبقه بصـورت NC (نرمال کلوز) میباشد یعنی زمانی که سنسـور مقابل آهنربا نیسـت این 

چراغ روشن بوده و زمانی که کابین از جلوي آهنرباي دورانداز رد میشـــــــود این چراغ 

خاموش شده و دوباره روشن میشود.

O: مربوط به سنسور اضافه وزن میباشد. در حالت نرمال باید روشن باشد در صورت  V L

خاموش بودن نشانه قطعی میکروسویچ اضافه وزن میباشد.

CAN: میکروســویچ دورانداز اجباري باال. در باالترین طبقه باید خاموش و در بقیه طبقات 

باید روشن باشد.
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CA1: مربوط به میکروسـویچ دورانداز اجباري پایین میباشــد. این چراغ در پایین ترین 

طبقه خاموش و در طبقات باال روشن میباشد.

68: ورودي قفل. درصورتی که خاموش باشد نشـــاندهنده این است که یکی از قفلهاي 

طبقات و یا قفل درب داخل قطع میباشد.

66: مربوط به ورودي دوشاخه درب طبقات میباشد. خاموشی آن نشاندهنده باز بودن 

یکی از دربهاي طبقات و یا قطعی یکی از سـري اســتپها میباشــد. (این ورودي مربوط به 

آسانسورهاي با درب نیمه اتوماتیک میباشد.)

DO: مربوط به KP درب و شاسی Do میباشـد. در حالت نرمال باید روشـن باشـد در 

صورتی که خاموش باشد پیام درب گیر کرده است روي برد ظاهر شده و فرمان بستن 

درب داخل صادر نمیشود.

RVU: مربوط به رویزیون جهت باال میباشد در حالت عادي خاموش و زمانی که دکمه 

رویزیون جهت باال فشرده شود روشن میگردد.

RVD: ورودي RVD دوکاره میباشد زمانی که آسانســــور در حالت رویزیون باشد 

مربوط به رویزیون جهت پایین میباشــــــد در حالت عادي خاموش و زمانی که دکمه 

رویزیون جهت پایین فشرده شود روشن میشود و زمانی که آسانسـور در حالت نرمال 

(اتومات) باشد مربوط به شـاسـی DC بوده و در حالت نرمال باید خاموش باشـد توجه 

داشته باشید این ورودي فقط براي درب تمام اتوماتیک معنی دارد و در آسانسورهاي با 

درب نیمه اتوماتیک ورودي DC کاربردي ندارد.

REV: مربوط به کلید رویزیون میباشد زمانی که آسانسـور در حالت اتومات میباشد 

این چراغ روشن و در صورتی که در حالت رویزیون باشد این چراغ خاموش خواهد بود.
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توضیح در مورد کلید مینیاتوریها:

F1: این کلید در مسیر فن موتور و تغذیه ترانس اصلی تابلو میباشد. 

F:  این کلید مربوط به فاز بعد از سه فاز براي درب کابین و در مسیر کمان درب  3

بازکن قرار دارد. در صورتی که این فیوز قطع شود ابتدا مســیر کمان درب بازکن 

باید تســت شود بدین صورت که ابتدا سیمهاي کمان را از تابلو باز نموده و تســت 

کنید در صورتی که دوباره فیوز قطع شود، باید سـیمهاي مربوط به پل دیود کمان 

را در داخل تابلو جدا نمایید و تست کنید در صورتی که فیوز قطع نشود نشاندهنده 

این است که پل دیود مربوطه سوخته و در غیر اینصورت باید مسـیر فازي که روي 

کابین براي سردرب استفاده شده است را تست نمایید.

F: این کلید در مســـیر ترمز موتور قرار دارد در صورتی که این فیوز قطع شود  4

احتماال ترمز موتور معیوب و یا پلدیود مربوط به ترمز موتور مشـــکل دارد. براي 

پیدا کردن اتصالی ابتدا سیمهاي ترمز موتور را باید از تابلو جدا نموده و تست شود. 

سپس سیمهاي پلدیود ترمز جدا شده و تست شود.

FLC: این کلید در مســیر فاز قبل از سه فاز استفاده شده است براي روي کابین و 

فن روي کابین و المپهاي دایم روي کابین استفاده می شـود. این کلید در داخل تابلو 

کاربردي ندارد.
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برنامه تنظیم پارمترها (تنظیم منو)

براي رفتن به حالت منو و تنظیم پارامترها ابتدا برد اصـــلی را در حالت 

رویزیون قرار دهید. (سمت چپ برد پایین، جامپر را به قســمت 

سـمت چپ منتقل نمایید.) توجه داشـته باشـید کلید رویزیون 

روي کابین روي حالت اتومات باشـد. سـپس دکمه RESET روي 

برد را فشـــار داده دست خود را بردارید و کلید OK را فشــــار داده 

نگهدارید تا پیام ?PROG روي برد ظاهر شـود ســپس دســتتان را از 

روي دکمه برداشته و فقط کلید DN را فشار داده نگهدارید تا چند ثانیه 

بعد وارد قسمت منو خواهید شد دست خود را از روي کلید بردارید.

براي تغییر مقادیر پارامترها از کلیدهاي Up , Dn اســــتفاده نمایید و 

O اسـتفاده  K براي تایید مقادیر و رفتن به منوي شـماره بعدي از کلید

نمایید. 

به هر شماره منو که وارد شوید مقدار قبلی براي شما نشــــــان داده 

خواهد شد 

بعنوان مثال تعداد طبقات بین 2 تا 16 قابل تعریف میباشـــد وقتی وارد 

منوي مربوطه میشـوید با دکمه �� یا �� میتوان عدد طبقه مورد نظر 

را انتخاب نموده با فشار دکمه OK تایید و به منوي شماره بعد بروید.
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جدول تنظیم پارمترها

منوي برد شامل چهار گروه اصلی میباشد که هر گروه شامل یکسري زیر مجموعه 

میباشند.

MENU1
1:FLR = 2-16

براي تعیین تعداد توقف ها. 

2:DO-T=0-1
تعیین نوع درب

عدد 0 به منزله درب نیمه اتوماتیک و عدد  1براي درب تمام اتوماتیک

3:DO-M=0-1
در صورتی که در منوي شماره 2 نوع درب تمام اتوماتیک انتخاب شده باشد منوي 

شماره 3 فعال خواهد شد. این منو براي تعیین بســــــته یا باز بودن درب در زمان 

استراحت میباشد. 0 براي باز بودن درب و 1 براي بســـــــته بودن درب در زمان 

استراحت میباشد.

4:SEG=0-16
نمایشـــــــگر طبقات داراي 16 حالت پیش فرض (ازقبل تعریف شده) و یک حالت 

انتخاب براي کاربر میباشد. حالتهاي پیش فرض طبق جدول زیر انتخاب میشود.

0
1 2 3 ...

1
0 1 2 ...

2
P 1 2 ...

3
G 1 2 ...

4
b 1 2 ...

5
P 0 1 2 ...

6
P G 1 2 ...

7
b G 1 2 ...

8
b 0 1 2 ...

9
b P 1 2 ...

10
P b 1 2 ...

11
b P G 1 2 ...

12
b P 0 1 2 ...

13
-2 -1 G 1 2 ...

14
-2 -1 0 1 2 ...

15
P b G 1 2 ...
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براي شماره 16 کاربر میتواند براي هر طبقه عدد یا حرف مورد نیاز را تعریف 

نماید. براي تنظیم این حالت با شرکت تماس بگیرید.

5:FL-D=1-5
زمان تاخیر بین طبقات (تاخیر براي شاسیهاي پشت سر هم)

ثانیه 4=1 6=2 8=3 10=4 12=5

MENU2
1:LI-D=1-5

زمان رفتن کابین به حالت استراحت

ثانیه 12=1 20=2  26=3  45=4  60=5

2:DC-T=1-5
تاخیر براي زمان قفل- در صورتی که فرمان بســــــتن درب داخل صادر شود، مدت 

زمانی که اگر قفل جا نرفته باشد فرمان صادر شده کنسـل میشـود. مدت زمان انتظار 

این فرمان ، توسط این پارامتر تنظیم میشود.

ثانیه40=5 35=4  30=3  20=2  15=1

3:KP-D=1-4

Do یا شاسی KP تعریف زمان براي

ثانیه 9=4 8=3  7=2  6=1

4:EPL=0-1
پس از صـدور فرمان حرکت توسـط برد و عدم حرکت کابین ، در این صــورت بعد از 

سپري شـدن زمان تعریف شـده بر اسـاس زمان اسـتاندارد (تراول تایم) ، برد فرمان 

حرکت را کنسل نموده و پیام حرکت نیست روي نمایشـگر ظاهر میشـود. بعد از این 

0 تنظیم شده باشد سیسـتم دوباره احضـار قبول میکند و  خطا، اگر این پارامتر بر روي 

 (RESET)  اگر بر روي 1 تنظیم شده باشد احضار مجدد حذف و برد حتما باید ریست

شود.
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5:EPT=nn
تایم حرکتی کابین که بر اساس استاندارد آسانسور نسبت به تعداد طبقات توسط نرم 

افزار بصورت اتوماتیک تنظیم میشـود ، با کمک این پارامتر ، به اندازه مورد نیاز قابل 

تنظیم میباشد (تست تراول تایم توسط بازرس استاندارد).

4توقف: 20ثانیه - 5توقف: 22ثانیه - 6توقف:25ثانیه - 7توقف: 28ثانیه و ...

MENU3
1:N-V=1-2

عدد 1 براي تابلوي دوسرعته و عدد 2 براي تابلوي درایودار میباشد.

2:SLOW=1-2

در صـورتی که 1 تعریف شــود با آهنرباي اول و در صــورتی که 2 انتخاب شــود با 

آهنرباي دوم دوراندازي میکند. این پارمتر بصـــــورت پیش فرض براي تابلوي دو 

سرعته با آهنرباي دوم و براي تابلوي درایودار با آهنرباي اول تنظیم میشود.

3:SER=0-1

براي تعیین تک تراول (کارکدك) بودن یا معمولی بودن تابلو فرمان

0 براي معمولی بودن تابلو فرمان و 1 براي کارکدك (تک تراول) بودن

4:FLIK=0-1
چشمک زن بودن نمایشگر طبقات در حالت استراحت

0 درحالت استراحت نمایشگر چشمک زن و 1 بصورت ثابت

5:DCR=0-1
تعیین بسته یا باز بودن درب داخل در حالت رویزیون

0 براي باز بودن و 1 براي بسته بودن درب داخل در حالت رویزیون میباشد.

6:DFC=0-1
براي تعیین دان کلکتیو و فول کلکتیو
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1 براي فول کلکتیو بودن. معموال پروژه هاي مســـکونی  0 براي دان کلکتیو بودن و 

بصورت دان کلکتیو و پروژه هاي اداري بصورت فول کلکتیو تعریف میشوند.

7:PK-N=0-n

براي تعریف پارکینگ شناور. مقدار صـفر براي حذف پارکینگ شـناور میباشـد. اگر 

روي اعداد یک تا تعداد توقف تعریف شــــــود هر عدد به منزله طبقه مربوطه به 

عنوان پارکینگ شناور میباشـد. به عنوان مثال اگر روي 2 تنظیم شـود توقف دوم به 

عنوان طبقه پارکینگ تعریف میشود.

8:PK-T=1-4

تاخیر رفتن به طبقه پارك

دقیقه 30=4        دقیقه 5=3       ثانیه 120=2       ثانیه 60=1

9:LEDF=0-1

امکان نمایش احضار شاسی بیرون طبقات در داخل کابین .

0 تنظیم شده باشد در این صورت احضار شاسی بیرون  در صورتی که این منو روي 

1 تنظیم شود در این  طبقات در داخل کابین نشـــان داده نمیشـــود ولی اگر روي 

صورت احضار طبقات بصورت چشمک زن در داخل کابین نمایش داده میشود.

10:DOOR IDEN
در آسانسورهاي تونلی (دودرب) براي تعیین درب براي طبقات از این منو استفاده 

میشـــــود. زمانی که وارد این منو شوید براي هر طبقه امکان انتخاب چهار شماره 

وجود دارد.

0 براي کنســل کردن هر دو درب. در این صورت طبقه مورد نظر احضـــار قبول 

نمیکند. 1 براي انتخاب درب شــماره 1 و 2 براي انتخاب درب شــماره 2 و 3 براي 

انتخاب هر دو درب، بدین معنی که در طبقه مذکور هر دو درب باز و بســــــــته 

خواهند شد.
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MENU4
1:CNTR=0-1
0 براي عدم نمایش تعداد  این منو براي نمایش تعداد استارتها در نمایشـگر میباشد. 

استارتها و 1 براي نمایش تعداد استارتها

2:64P:0-1
براي نمایش تعداد پالســــهاي دورانداز طبقات. در پایین ترین طبقه این عدد صفر 

میباشــد در حرکت رو به باال به تعداد این عدد اضــافه میگردد، براي هر طبقه دو 

عدد باید به مقدار آن اضــــــافه گردد و در حرکت رو به پایین از مقدار این عدد 

کاسته میشـود. 0 براي عدم نمایش تعداد پالسـها و 1 براي نمایش تعداد پالسـها. در 

نظر داشته باشید منوي شمارش تعداد استارتها بر این منو اولویت دارد در صورتی 

که منوي شمارش استارتها فعال باشد تعداد استارتها در نمایشگر نشان داده خواهند 

شد.

3:SER-N:nnnnn
نمایش شماره سریال تابلو

4:VER-N:nnnnnn
نمایش ورژن برنامه

ERROR:  LIST
نمایش 16 خطاي آخر. بر روي این پارمتر با دکمه رویـزیون جهت باال وارد این منو 

شده و تعداد 16 خطاي آخر را بصــورت ردیفی با کلید رویزیون جهت باال میتوانید 

مشاهده نمایید و با دکمه رویزیون جهت پایین از این پارامتر خارج شوید.
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تنظیمات خاص:

برد داراي یکسري تنظیمات براي تعریف نیم طبقه ها و طبقات با ارتفاع باال 

براي پروژه هاي خاص میباشد.

در آسانسورهاي تونلی (دو درب) ممکن است اختالف ارتفاع طبقه داشته 

باشید بدین صورت که یک یا چند طبقه بصــورت نیم طبقه باشند و یا در 

مجتمع هاي تجاري ممکن اسـت ارتفاع طبقه همکف بلندتر از طبقات دیگر 

باشد. در این صورت براي تنظیم دوراندازیها براي حرکت بهتر و پیاده روي 

کمتر و حرکت مطلوب آسانسور میتوان از طریق منوهاي مربوطه و تعریف 

طبقات بصـورت نیم طبقه و یا طبقه بلند به این هدف رسید ولی از آنجایی 

که این تنظیمات براي ساختمانهاي خاص میباشـد به همین دلیل این منو در 

دید کاربر نمیباشد.

 براي تنظیم این گونه طبقات و رفتن به منوهاي مربوطه با شـرکت تماس 

بگیرید.

توجه مهم

دقت نمایید آسانســــور داراي کد رمز میباشد که بعد از پایان 

تعداد اسـتارت تعریف شـده، از شـما کد را درخواسـت خواهد 

نمود. براي فعال سازي دوباره با شرکت تماس حاصل فرمایید.

در صورت وارد کردن کد اشـتباه به تعداد 5 بار، برد قفل خواهد 

شد و براي باز کردن قفل باید برد به شرکت منتقل شود.
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www.STZLIFT.com

تهران: 09123356057 - 09122259093

تبریز: 35260519 - 35260520 - 09143139968

تنظیم برد گویاي طبقات

برد گویاي طبقات داراي مموري، براي سلیقه هاي مختلف داراي سه گروه موزیک 

میباشد به همین منظور بر روي برد گویاي طبقات یک عدد دیپ سویچ نصب شده 

است که داراي 4 کلید میباشد.

تنظیمات دیپ سویچ:

دیپ سویچ شماره 1:

O باشد  N براي اعالم کردن شماره طبقه میباشد. اگر دیپ سویچ شماره 1 بر روي

در سـر طبقه شـماره طبقه اعالم خواهد شـد ولی اگر بر روي OFF باشـد در سـر 

طبقه صداي دینگ پخش شده و شماره طبقه اعالم نخواهد شد.

دیپ سویچ شماره 2 و 3:

ON , 3 ON 2: موزیک خارجی

ON , 3 OFF 2 : موزیک ایرانی

OFF , 3 ON 2 : موزیک مذهبی براي اماکن مذهبی و ادارات

OFF , 3 OFF 2 : بدون موزیک. یعنی در طول حرکت موزیک پخش نشـده و 

زمان رسیدن به طبقه شماره طبقه مربوطه اعالم خواهد شد.

دیپ سویچ شماره 4 :

براي آسانســـورهاي با درب نیمه اتوماتیک. در صورت ON بودن در وضعیتی که 

درب لوالیی بیرون باز باشد *لطفا مانع بسته شدن درب نشـوید* اعالم خواهد شد 

و در صورتی که OFF باشد این پیام اعالم نمیشود.



تابلو هاي هیدرولیک

از آنجایی که سیستم کاري آسانسورهاي هیدرولیک با سیستمهاي کششی فرق دارد 

بنابرین تابلوهاي هیدرولیک با تابلوهاي دیگر فرق خواهد داشت.

سیستم هیدرولیک بر اساس باز و بسـته شدن شیرهاي روغن و تزریق و تخلیه روغن 

باعث باال و پایین رفتن آسانسـور میشــود که در حرکت رو به پایین با باز کردن شیر 

دور تند و شـیر دور کند جهت پایین و تخلیه شـدن روغن بر اثر وزن کابین، کابین با 

دور تند به سـمت پایین حرکت میکند و در لحظه دوراندازي با قطع شـدن شـیر دور 

تند، کابین با دور کند به حرکت ادامه میدهد و در سـر طبقه با قطع شــدن دور کند 

اسـتوپ خواهد کرد. بر خالف رو به پایین در حرکت رو به باال با باز شـدن شـیر تند و 

کند جهت باال روغن توسط موتور به لوله ها تزریق میشــود، در زمان دوراندازي شیر 

دور تند قطع شده کابین با دور کند به سمت باال حرکت میکند و در زمان استوپ سر 

طبقه ابتدا شــیر دور کند قطع شـــده و حدود یک ثانیه بعد موتور خاموش میگردد 

بنابرین یک سري تنظیمات خاص براي تابلوها هیدرولیک وجود دارد و بر اساس این 

تغییرات یک سري منوي خاص در قســــمت تنظیمات منو در تابلوهاي هیدرولیک 

وجود دارد.

V VA

VB VML

VML

VMD

VMF

VC

VDV

H

H

VV

شیر کند باال

شیر کند پایین

شیر تند پایین

مشترك شیرها

شیر تند باال

30



آرمان فراز آریان آسانسور پار کنترل ارك

FLC S2 RL F5-CPL2

R R R R

S S S S

T T T T

U U U U1

V V V V1

W W W W1

U1 U1 X U2

V1 V1 Y V2

W1 W1 Z W2

MP MP N N-MP

MP L3-MP

CL L6 L3 L1-CL

CPL L5 L1 L4-CPL

BR1 BM1 BR+ BR+

BR2 BM2 BR- BR-

DM1 UO RC+ RC+

DM2 VO RC1 RC-

DU LF1 UAL DU

DD LF2 DAL DD

+24 VLL +24 24

جدول برابري ترمینالها با دیگر تابلوها
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آرمان فراز آریان آسانسور پار کنترل ارك

G90 80/51/G22 GND Gnd

TP4 71 110 111-TP4

66 66 401 56-66

68 68 402 58-68

69 69 400A 57-69

FTO FTO P1,P2 P1,P2-FTO

FIR/OLD FIR/OVL FIR/OVL 62-OVL

CA1 CA1 DLS-403 60-CA1

CAN CAN ULS-410 61-CAN

REV CRV 405 51-REV

RVD JU1 406 52-RVD

RVU JU2 407 53-RVU

SLF CF3 MU-MD 64-CF3

LEF CF1 MU-MD 65-1CF

C1...CN DC1...DCN CL1...CLN C1..CN---ك1---ك...

H1...HN DR1...DRN DL1...DLN H1..HN --ط1---ط...

FAN-FTS FAN1,2,3 FAN-FTS

DO DO 54-DO

DC DC 69-DC

AL1-AL3 EM AL-EM

B1,B2 RB1,RB2 RB,RB-B1,B2
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