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  ) 3VFراه اندازي اوليه تابلو فرمان (دوسرعته و 
  نمائيد.( تابلو فرمان خاموش ميباشد).فاز ورودي و نول را به تابلو فرمان متصل  3) پس از نصب تابلوفرمان، 1

  ببنديد. W1,V1,U1) سرهاي دوركند موتور را به ترمينالهاي 2

  ببنديد. W2,V2,U2) سرهاي دورتند موتور را به ترمينالهاي 3

  بسته مي شود. Uو  Vو  Wسرهاي موتور به ترمينالهاي   3VFدر تابلوهاي  تذكر:

  متصل نمائيد. MP,MF) فن اتوماتيك موتور را به ترمينال هاي 4

  متصل نمائيد. MP,FTS(S4)) فن ترموستاتيك موتور را به ترمينالهاي 5

  متصل نمائيد. GND,FTOتور(اضافه حرارت) موتور را به ترمينالهاي يس) ترم6

  متصل كنيد). GNDرا موقتاً به  FTO ( بهتر است ترموستات موتور به تابلو متصل شود در غير اين صورت ورودي

  متصل نمائيد. -BR+, BR ) ترمز موتور را به ترمينالهاي7

را پل  TP4 , TP3  TP2, TP1 ,110آنها را موقتاً پل كنيد. ترمينالهاي  ) درصورت وصل نبود مدارت سري ايمني8
 كنيد.

  ) پل دهيد.110( يا TP4موقتاً به ترمينال را ا ) در صورت وصل نبودن ارتباطات مربوط به درها( دوشاخه و قفل) آنه9

  پل دهيد. 68) آنها را موقتاً به ترمينال ECN , EC1) درصورت وصل نبودن سوئيچهاي دور انداز اجباري (10

  پل دهيد. GND) آنها را موقتاً به ترمينال CAN,CA1) درصورت وصل نبودن سوئيچهاي دورانداز شناسايي (11

  را به ترمينالهاي مربوط به روي كابين (جعبه ريويزيون) متصل نمائيد.  RVU,RVD,REV,GND) ترمينالهاي 12

  موقتاً پل دهيد. GNDرا به  DO) ترمينال 13
  ) تابلو فرمان را روي حالت ريويزيون قرار دهيد.14
مپ سبز آن روشن باشد ) تابلو فرمان را روشن كنيد در حالت عادي بايد المپ قرمز روي كنترل فاز خاموش باشد و ال15

  شود. ظاهر Revision Modeآن عبارت  LCDهمچنين برد اصلي روشن بوده و روي صفحه 
باشد با قطع  * درصورتيكه المپ قرمز كنترل فاز چشمك ميزند، يك فاز ورودي قطع ميباشد يا جاي دو فاز معكوس مي

  اقدام نمائيد.فاز، ( ورودي تابلو فرمان) نسبت به رفع اشكال  3برق از جعبه 

(ريويزيون باال و پايين) جهت حركت دوركند موتور را بررسي كنيد. درصورت  RVU,RVD) با فعال كردن كليدهاي 16

  را تعويض كنيد.  V1,U1معكوس بودن جهت جاي دو سيم موتور مثالً 
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  در صورت معكوس بودن جهت حركت، جاي دو سر موتور را جابجا كنيد. 3VFتذكر: در تابلوهاي 
  ) نسبت به تكميل مدارت ونصب آسانسور اقدام نموده و با وصل مدارات اصلي پل هاي موقت را حذف نمائيد.17
  

  نكاتي مفيد جهت عيب يابي آسانسور و تابلو فرمان
  ) قبل از اقدام به رفع اشكال نسبت به رعايت نكات ايمني اقدام نمائيد.1
مانند مولتي متر يا ولتمتر و يا تستر استفاده نمائيد. ( استفاده از فازمتر، ) جهت عيب يابي تابلو فرمان از وسايل مناسب 2

  اتصالي و يا المپ توصيه نميشوند.)
  ) نقشه هاي تابلو را به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به رفع اشكال نمائيد.3

بارها در تابلوهاي دو سرعته، به دقت داشته باشيد كه نقش كنتاكتورها و كنترل  VVVF(3VF)) در عيب يابي تابلوهاي 4
فاز و يا خروجي موتور، درايوها با رفتن به حالت خطا سري ايمني  3عهده درايو بوده و لذا در صورت بروز اشكال در ورودي 

را توسط رله داخلي، قطع مي نمايند. بنابراين قطع سري ايمني مي تواند ناشي از وجود خطا در درايو باشد. ضمناً از 
  ي و اقدام به تعمير درايوها بدون اطالع سازنده تابلو فرمان جداً خودداري فرماييد.دستكار

) در تابلو فرمان هاي دو سرعته كنترل فاز و كنترل بارهاي دور تند و كند در مسير سري ايمني قرار دارند لذا در صورت 5
  قطع سري ايمني مي بايست وجود خطا يا اشكال درآنها نيز بررسي شود.

 ولت در ورودي تابلو فرمان الزاميست و تست وجود يا عدم وجود آن به وسيله ولتمتر، مولتي متر يا 380فاز  3وجود ولتاژ ) 6

  قابل انجام بوده و تست هاي با فازمتر يا المپ چندان دقيق نيستند. ACتستر 

تنظيم درايو با موتور ميتواند از بروز اشكالت زياد جلوگيري نمايد. لذا توصيه ميشود پس از اتصال  3VF) در تابلوهاي 8
  تابلو موتوري نسبت به تنظيم درايو براساس موتور اقدام گردد.

درها و ) اكثر خطاهاي تكرار شونده در آسانسور مربوطه به مدارهاي سري ايمني يا درها و قفلها ميباشد لذا تنظيم دقيق 9
  قفلها و همچنين بررسي سري ايمني ميتواند از بروز خطاهاي مكرر جلوگيري نمايد.

) استفاده از فيوزهاي مناسب مانع بروز اتصالي وسيع و آسيب ديدن قطعات تابلو فرمان و ساير وسائل متصل به آن از 10
  جمله موتور و غيره مي گردد.
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  البرزفرمان راهنماي منوي تنظيمات نرم افزاري تابلو 
 جهت ورود به منوي تنظيمات سه روش وجود دارد: -1

 روش اول ورود به منوي تنظيمات : -1-1

 تابلو را خاموش نمائيد. .1

 ) را از روي برد اصلي بزنيد و نگه داريد. 4كليد جهت پائين ( كليد شماره  .2

روي صفحه نمايش ظاهر مي شود و    Programming Modeتابلو را روشن نمائيد. ابتدا عبارت  .3

 نمايش داده مي شود.   F1 : NO. of  Floorsپس از چند لحظه عبارت 

 روش دوم ورود به منوي تنظيمات :  -1-2

 ) را از روي برد اصلي بزنيد و نگه داريد. 4كليد جهت پائين ( كليد شماره  .1

 را از روي برد اصلي بزنيد. RESETكليد  .2

روي صفحه    F1 : NO. of  Floorsو سپس عبارت    Programming Modeابتدا عبارت  .3
 نمايش ظاهر مي شوند.

  روش سوم ورود به منوي تنظيمات : -1-3

ثانيه بزنيد و نگه  3) را بمدت حداقل  4) كليد جهت پائين (كليد شماره  Normal Modeدر مد استراحت (نرمال      

  نمايش داده ميشود.    F1 : NO. of  Floors  و سپس عبارت   Programming Modeداريد. ابتدا عبارت 

 خروج از منوي تنظيمات :  -2

  براي خروج از منوي تنظيمات مي توانيد يكي از سه روش زير را انتخاب كنيد:
  خاموش و روشن كردن تابلو فرمان    -1-2

  از روي برد اصلي ( راه اندازي مجدد تابلو فرمان )  RESETزدن كليد   -2-2

  ثانيه . 2) بمدت  1زدن كليد سمت چپ (   -3-2

 انتخاب و ذخيره سازي تنظيمات :  -3

) مي توانيد گزينه هاي مختلف را   4) و جهت پائين (  2پس از ورود به منوي تنظيمات، بوسيله كليدهاي جهت باال (

) را بزنيد . Enter )5تنظيم جديد ، پس از مشاهده و انتخاب گزينه مورد نظر ، كليد مشاهده نمائيد. جهت تغيير و 
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آنگاه بوسيله كليدهاي جهت باال يا پائين مقدار يا تنظيم مورد نظر را انتخاب نمائيد. جهت ذخيره سازي مقدار، 

ير اين صورت عبارت و در غ  Saved OKرا بزنيد. در صورت موفقيت در ذخيره سازي عبارت  Enter (5)كليد

Write Error !  ظاهر مي شود.  

  )  Passwordوارد كردن رمز عبور (  -4

رقمي را وارد نمائيد.  4را انتخاب نمائيد. رمز عبور  F41 : Get Passwordپس از ورود به منوي تنظيمات گزينه  

  ) مي باشد.  1234(بوسيله جهت باال و پائين و سمت راست ) رمز عبور پيش فرض ( 

  ظاهر ميشود.  !Failو در غير اين صورت عبارت  Done OKدر صورتيكه رمز عبور صحيح باشد، 

  جهت تغيير و تنظيم برخي از گزينه ها از منوي تنظيمات مي بايست ابتدا رمز عبور در منوي  1تذكر :F41 

: Get Password  ت.وارد شده باشد. در غير اين صورت ورود به اين گزينه ها غيرممكن اس 

  براي تغيير رمز عبور از منوي  2تذكر :F42 : Set Password   .استفاده نمائيد 

  توضيحات مقدار تنظيم  شرح منو منو
F1 : No. of Floors   (طبقات) 8تا2  تعيين تعداد توقفات -  

F2 : Set Index      (نمراتور) مانند   شاخص معمول 12  تعيين شاخص طبقات
P,G,1,…,Pb2,… 

F3: System Type نوع تابلو فرمان  
AC2 

 3VF 

 Hydraulic 

AC2 

 3VF 

 Hydraulic  

F4 : Door Type        نوع در اتوماتيك  

Semi Auto 

Full Auto   
3phase  

No Door   

  نيمه اتوماتيك
  تمام اتوماتيك

    380فاز  3
 بدون در

F5: Call system نوع پاسخگوئي به احضارها  

Down Collective 

Up Collective 

Full Collective 

Push Button 

  داون كلكتيو
  آپ كلكتيو
  فول كلكتيو
 پوش باتون

F6: Auto light me (روشنائي اتوماتيك) د  استراحتثانيه120تا5 زمان رفتن به م   

F7: Floor stay time 
زمان توقف در طبقه زمان بين باز شدن در و شروع 

    ثانيه 250تا  5  مجددبه حركت 

F8: Contact Delay 
زمان تاخير بين قطع و وصل كنتاكتورهاي سرعت

 5/0تا  0( 10با ضريب   ميلي ثانيه 50تا  0  و جهت
  ثانيه)
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F9: Door close me 
 حداكثر زمان براي بسته شدن در اتوماتيك

  -  ثانيه 120تا  5  )69(فعال شدن  

F10: Door open time  3فقط براي درهاي   ثانيه 120تا  5  زمان براي باز شدن در اتوماتيكحداكثر 
  ولت 380فاز 

F11: Doo op.Delay 
زمان تاخير بين توقف حركت و باز شدن در 

مخصوص تابلوهاي   ثانيه 3تا  0  اتوماتيك
3VF 

F12: Start Delay 
) و 68بسته شدن در (رسيدن زمان تاخير بين 

مخصوص درهاي تمام   ثانيه 3تا  0  شروع حركت 
  اتوماتيك

F13: Pre opening بازشدن در اتوماتيك قبل از رسيدن به سر طبقه  ON  ياOFF قابل سفارش  

F14: Door cl. Repeat 15تا  1  تعداد دفعات تكرار بسته شدن در اتوماتيك 
تالش براي بستن در 

  اتوماتيك

F15: DM Cl.Repeat 
در باز كنتعداد دفعات تكرار بسته شدن مگنت 

تالش براي بستن قفل   15تا  1  برقي
  با مگنت برقي

F16: Lock on Delay  
زمان مجاز براي فعال شدن قفل پس از فرمان

  -  ثانيه 10تا  1  )69پس از رسيدن  68مگنت در باز كن( رسيدن 

F17: Time1 (LSPT) 
زمان رسيدن به سنسور استوپ در هنگام شناسائي

مخصوص زمان   ثانيه 30تا  5  با دور كند
  شناسائي

F18: Standard me 
زمان مجاز حركت دور تند بدون مشاهده سنسور 

 CF3دور انداز 
  60تا  0

بصورت اتوماتيك بر حسب 
تعداد توقفات محاسبه 

  ميشود

F19: Low sp me 
زمان مجاز رسيدن به سنسور استوپ پس از دور

 (1CF)اندازي 
  -  30تا  5

F20: Time 4  استفاده مخصوص   4تايمر  
F20: Time 5 استفاده مخصوص   5تايمر  
F22: Time 6 استفاده مخصوص   6تايمر  

F23: UP Stop Delay 
و قطع  1CFتاخير بين رسيدن به سنسور استوپ 
 5/2تا  0( 10با ضريب   ميلي ثانيه 250تا  0  حركت در جهت باال

  ثانيه)

F24: Dn stop Delay 
و قطع  1CFتاخير بين رسيدن به سنسور استوپ 
 5/2تا  0( 10با ضريب   ميلي ثانيه 250تا  0  حركت در جهت پائين

  ثانيه)
F25: Parking Mode د پاركينگفعال سازي م  ON  ياOFF   
F26: Parking Time دقيقه20تا1  زمان رفتن به طبقه پاركينگ   
F27: Parking Floor 8تا1  پاركينگتعيين طبقه   

F28: Fire Floor 8تا1  نشاني تعيين طبقه آتش   

F29: Doors Define  تعيين درهاي كابين در هر طبقه   
Door 1 
Door 2 

Door 1,2 
No Door 

  در اول
  در دوم
  هر دو در

  هيچكدام از درها
F30: Exclud  Floors 8تا1  تعيين طبقه استثنا   غير فعال
F31: Mask   Floors  غير فعال 8تا1 بقات حذف شده ( احضارهاي حذف شده)ط  

F32: Speed ch.Pulse تعيين پالس دوراندازي اول يا دوم  
2222222 

  يا
1 1 1 1 1 1 1  
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F33: CF3 Magnet 6-3 تعيين تعداد آهنرباهاي دوراندازي  
6666666 

  يا
3 3 3 3 3 3 3  

 6براي  2و  3براي  1
  طبقهآهنربا بين دو 

F34: Limit starts 1يا  0  فعال سازي محدوديت قفل استارت  
  براي غيرفعال شدن 0

  براي فعال شدن 1

F35: Set Max starts 
تعيين حداكثر تعداد استارتها در حالت محدوديت

تا  100(  100باضريب   250تا  1  استارت
  استارت) 25000

F36: start Counter صورت فعال بودن در    مشاهده تعداد استارت ها
  محدوديت استارت

F37: clear counter در صورت فعال بودن     پاك كردن شمارنده استارتها
  محدوديت استارت

F38: Door Idle Mode د استراحتوضعيت در اتوماتيك در م  Open   ياClose بسته يا  باز  

F39: Door in Revi وضعيت در اتوماتيك در حالت ريويزيون  Open   ياClose 
دائماً بسته يا باز و 

 1CFبسته شده با 
F40: DO Photocell  فعال يا غير فعال سازي وروديDO ON/OFF   

F41: View Error Log  خطا 6مشاهده آخرين     
F42: Set Password  رقم دلخواه4ورود  تنظيم رمز عبور   
F43: Get Password 1111پيش فرض:  ورود رمز عبور   

  

  جدول خطاها                                                     

 توضيحات شرح خطا  پيام خطا
ER0 : 110 Series Cut المپ  قطع سري ايمنيTP4 خاموش است 
ER1: phase Revers  معكوس بودن حركت موتور براساس فرمان

  داده شده
و با  CA1 حركت به طرف باالبا فرمان 

 قطع شود  Canفرمان حركت بطرف پائين 
ER2: Over Load المپ  اضافه وزنOVL روشن شده است  
ER3: Over Heat المپ  اضافه حرارتFTO خاموش شده  

ER4: Door not closed (فعال نشد) روشن نشده 69پس از زمان مجاز المپ   در اتوماتيك بسته نشده  
ER5: Lock is Open پس از فعال شدن   فعال نشده) 68است ( قفل جا نرفتهDM قفل جا نرفته ،  
ER6: CF3 ERROR  ) نرسيدن پالس دوراندازCF3 (   المپCF3 روشن و خاموش نمي شود  
ER7: 1CF ERROR 1المپ   نرسيدن به سنسور استوپ در دور كندCF  پس از زمان تعيين شده خاموش

  نشده است
ER8: Contactor Er المپ  خطاي كنتاكتورCNT قبل از فرمان حركت روشن شده 

ER9: CAN & CA1 Error  سوئيچهايCA1 وCAN المپهاي   با هم قطع شده اندCA1  وCAN خاموش مي باشند  
  
  
  


