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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 تنظیمات کنترلر

 :مقدمه

له در سا 11و توسط جمعی از مهندسین مجر  و با سابقه  1381شرکت آسانور فرمان از سال 

زمینه آسانسور و سیستم های کنترل سرعت، فعالیت خود را در زمینه تولید تابلو فرمان آسانسور 

این شرکت با توجه به نیاز صنعت آسانسور به تابلو فرمان های پیشرفته و سرعت زیاد؛ . آغاز نمود

بلو فرمان های و استفاده از موتور های گیرلس در این صنعت، تولیدات خود را معطوف به تولید تا

Close Loop  و گیرلس و گروهی نموده است . 

پایه ای پیشرفت های علمی و فناوری روز و از طریق تجزیه و تحلیل ، مزایا و برد کنترلر اصلی بر 

در این طراحی نه تنها به . معایب محصو ت دیگر کشورها در ده سال گذشته طراحی شده است

بلکه بر افزای  قابلیت های ضد تداخل، مانیتورینگ و دیگر مزایا بهبود عملکرد کنترل آسانسور، 

. با تمامی قطعات جانبی ارتباط دارد CAN BUSاین کنترلر به صورت سریال . پرداخته شده است

این ارتباط سریال به خاطر نوع پروتول ارتباطی دارای امنیت با  و مقاوم در برابر نویز می باشد و 

 .های سرعت زیاد می باشد سازگار برای آسانسور

 

پس از تحقیق و . انتخا  سرعت در این تابلو ها، شامل حالت های آنالوگ و دیجیتال می باشد

مقایسه منحنی حرکت آسانسور ها در شروع و توقف ، ی  الگوریتم جامع بر این اساس اجرا و 

 .بهینه شده است و ما سرعت های مختلفی بر اساس فاصله طبقات خواهیم داشت

  



 

30 | P a g e  
 

 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 :ویژگی ها

 :در جدول ذیل برخی از قابلیت های این تابلو فرمان به اختصار ذکر می شود

 شرح قابلیت ردیف

 طبقه 14امکان کنترل تا  1

طبقه را  11این تابلو به صورت استاندارد تا  

 14کنترل می کنند و با افزودن کارت جانبی تا 

 .طبقه افزای  میابد

  4m/sسرعت امکان کنترل آسانسور تا  2

 رشته سیم 4توسط  CAN BUSشبکه  3

ضمن  CAN BUSبا استفاده از شبکه سریال 

کاه  تعداد  سیم، ارتباط قابل اطمینان و 

 .بدون خطا را فراهم می کنند

4 
عدم نیاز به سنسور دور اندازی در 

 طبقات میانی

 

 وقوع خطا با تاریخ و زمان 12امکان ثبت  ثبت خطا ها با تاریخ و ساعت 1

 ARM7پردازنده بسیار سریع  1

دارای سرعت پاسخ بسیار سریع بوده و 

پردازش ورودی ها و خروجی ها را با دقت با  

 .و بدون خطا انجام می دهد

 اتوماتی  شناسایی طبقات به طور 9

با شمارش تعداد پالس های انکدر، فاصله 

طبقات و دور اندازی اجباری در مرحله 

 .دازی اولیه آسانسورشناسایی و راه ان

 دارای ورودی سریع انکودر 12

این کنترلر دارای ورودی سریع برای استفاده 

را با دقت  Levelingاز انکدر می باشد که  

 با  انجام دهد

 فراخواندن آسانسور 11

امکان فراخوانی مستقیم آسانسور توسط 

کنترلر و نمای  وضعیت شستی های داخل و 

 بیرون

 ترل دوبلکسدارای کن 12
رشته سیم و بدون  2آسانسور فقط با  2جهت 

 .نیاز به کارت جانبی این امکان وجود دارد

 امکان کنترل گروپ 13
دارای نرم افزار و سخت افزار برای کنترل 

 چند آسانسور بصورت گروهی و همزمان
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 اب رتلاش

نییاپ رتلاش

گنیلول روسنس
20 – 25 cm

لوا هقبط

مود هقبط

نییاپ دح

نییاپ زادنا رود نیمود

نییاپ زادنا رود نیلوا

 اب دح

 اب زادنا رود نیمود

 اب زادنا رود نیلوا
(>1.6 m/s)

(>1.6 m/s)

(=<1 m/s)

(=<1 m/s)

 

 سیم کشی داخل چاه آسانسور
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 :داخل کابین و بیرون سیم کشی شستی های
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 :اتصال سریال

کنترل می  CAN BUSدر این کنترلر تمامی شستی های بیرون و داخل از طریق  شبکه سریال 

شیلد دار استفاده کنید که دو عدد از  mm 0.50 * 4در این وضعیت شما باید از سیم . شوند

جهت سیم کشی تمام اتصا ت .رای انتقال اطالعات می باشدآنها برای تغذیه و دوعدد دیگر ب

 .سریال ، کافیست بصورت ی  به ی  هر پایه را به پایه متناظر وصل کنید

 .به  نحوه اتصا ت توجه کنید

 

 :تنظیم دور انداز ها و مگنت طبقات

 . در ابتدا باید دور اندازها را نسبت به سرعت آسانسور تنظیم کنید 

 متر  1.7 –متر  1.1   :نیه متر بر ثا 1

 متر 2.1 –متر  2.3   :متر بر ثانیه 1.1

 متر  1.8 –متر  1.1  :دور انداز دوم    متر  3 –متر  2.1: دور انداز اول: متر بر ثانیه 1.71

 متر 1.8 –متر  1.1  :دور انداز دوم  متر 4.1 –متر  4:دور انداز اول  :متر بر ثانیه 2سرعت  

 

ای طبقات را در محل خود قرار دهید به صورتی که ، وقتی کابین سر طبقه می سپس آهن ربا ه

در این حالت باید ورودی سنسور لولینگ در جعبه .باشد سنسور مگنت بین دو آهن ربا قرار گیرد

 .روشن باشد و بعد از خارج شدن از منطقه لولینگ خاموش شود (A13)ریویزیون 

 

 :راه اندازی تابلو
فاز ، کابل  3ورودی ) بلو فرمان در محل خود و نصب سیم های قدرت بعد از نصب تا

در ابتدا برای ریویزیون کردن تابلو فرمان اتصا ت (. موتور و مقاومت ترمز و کابل انکودر

 .ذیل را باید انجام دهید

 .تابلو فرمان باید حتماً خاموش باشد: توجه 
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

ن اتصا ت ،بعد از روشن کردن تابلو با انجام ای. ابتدا باید قسمت سری ایمنی پل شود -1

و ورودی های  ARMبرای تابلو فرمان   X31,X32,X33 & A14فرمان باید ورودی های 

X23,X24 & X25  برای تابلو فرمان کامپکت روشن شود. 

بعد از پل کردن سری ایمنی حال باید حد های نرم افزاری و همچنین دورانداز های  -2

دراین حالت بعد از روشن کردن تابلو فرمان . پل شود  GNDاجباری با  و پایین به 

و ورودی های  ARMبرای تابلو فرمان   X22,X23,X26 & X27ورودی های 

X15,X16,X21 & X22 برای تابلو فرمان کامپکت روشن شود . 

. لطفاً بعد از نصب هر کدام از موارد با  حتماً پل های زده شده را بردارید: توجه

 .وبط به سری ایمنیمخصوصاٌ پل مر

 .بعد از انجام موارد فوق ، تابلو فرمان آماده راه اندازی می باشد

لطفا برای انجام این . برای راه اندازی تابلو فرمان در ابتدا باید اینورتور آن تنظیم شود

 .کار حتما با بخ  فنی شرکت تماس گرفته تا تنظیمات انجام گردد

لطفاً اگر آموزش  زم در . کنترلر توضیح داده می شوددر ذیل بعضی از منوهای مربوط به 

 .مورد کنترلر را ندیده اید به هیچ وجه تغییری در پارامتر ها ندهید

 :تنظیمات کنترلر
باید قیل . در این بخ  با برخی از منو های موجود در کنترلر و تعاریف آنها آشنا می شوید

اگر رمز ورودی درست باشد ، می توانید . داز تغییر پارامتر ها رمز ورودی را وارد نمایی

دقیقه دکمه ای را فشار ندهید ، برای تغییر  11اگر در مدت . تغییرات را انجام دهید

 .پارامتر ها باید دوباره رمز ورودی را وارد کنید

 

 :توضیح منو ها

به منو  ▼و  ▲این کنترلر دارای چندین منو اصلی می باشد که می توانید با فشار دادن شستی 

ها دسترسی پیدا کنید و با فشار دادن شستی ورود می توانید به زیر منو ها دسترسی یابید و با 

 .به مرحله قبل بر می گردید ESCفشار دادن شستی 

 .در ذیل می توانید توضیحات  زم در مورد بعضی از  منوهای  زم  را ببیند
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 :(Config Menu)وضعیت کلی [ 12]

 

بصورت پی  فرض این . میباشد 11تا  1آدرس هر آسانسور از  : (Address)آدرس -11

در حالتی که  آسانسور به صورت  . برای آسانسورهای تکی نیازی به تغییر نیست. می باشد 1مقدار 

بهتر است بعد از تغییر ی  بار . باشد 2و دیگری  1دوبلکس کار میکند باید یکی از آدرسها شماره 

 .خاموش و روشن گردد

 

جهت . قرار گیرد Off Lineدر حالت نرمال آسانسور باید در حالت  : (Connect)اتصال -12

در این حالت بصورت اتفاقی . قرار دهید  On lineعملکرد نمایشی یا تست آسانسور در حالت 

 .کلیدهای داخل کابین فعال شده و آسانسور حرکت می کند

 

اگر سرعت کمتر از . سرعت آسانسور را وارد کنید در این پارامتر باید : (Speed)سرعت -13

اگر سرعت با  تر از .leveling)بجز سرعت ) . متر بر ثانیه باشد فقط ی  سرعت را داریم 1/1

متر بر ثانیه باشد دو سرعت انتخا  شده داریم یکی برای ی  طبقه و دیگری  برای چند  1/1

سه سرعت خواهیم داشت یکی برای ی  طبقه یکی  متر بر ثانیه باشد ما 2اگر سرعت با ی . طبقه 

 .طبقه و دیگری با تر از چند طبقه دوبرای 
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 .تنظیم نمای  طبقات به روش زیرانجام می گیرد: (Floor Display)نمای  طبقات -14

 
طبقه را تنظیم کنید به طور مثال شما می توانید طبقه  14تا  1در این کنترلر شما می توانید از  

در این سیستم شما . و الی آخر تنظیم کنید -1و به این ترتیب طبقه دوم ،  -2روی عدد ی  را 

 .، و غیره P1 , P2 , B1می توانید برای نمای  از حروف  نیز استفاده کنید مثل 

 .تنطیم  تاریخ را به میالدی :   (DATE)تاریخ  -11

 تنظیم ساعت  :  (TIME)زمان  – 11

برای این . این کنترلر دارای سیستم شناسایی اتوماتی   می باشد : (Learning)شناسایی  -17

کار شما باید ابتدا پرچم ها ویا مگنت های توقف، هر طبقه و دور اندازهای اجباری با  و پایین را  

  onو سپس آسانسور را در پایین ترین طبقه تراز کرده و بعد فرمان شناسایی را . تنظیم کرده 

در این حالت آسانسور با سرعت رویزیون شروع .د در حالت اتو ماتی  قرار گیردکنترلر بای. کنید

به حرکت کرده و پس از شناسایی طبقات از طریق شمردن پالس های انکودر و ثبت کردن آن، در 

 .آخرین طبقه متوقف می شود

18 – MANUAL DOOR   : 

ON  : باید شستیDC را نگه دارید تا در  بسته شود. 

OFF  :ر اگDC  ی  بار فشار ، در  بسته می شود. 

1A – CONVERTER SELECTION : 

با انتخا  نوع درایو ، سرعت ها در درایو عوض می . در این پارامتر نوع درایو را انتخا  می شود

 .شود

1B – DIFFER FLOOR : 

مورد این پارامتر در حالت دوبلکس به با  . تعداد اختالف طبقه از  همکف را مشخص می کند

 .استفاده دارد

1C – SOFTWARE VERSION : 

 .ورژن کنترلر در این پارامتر مشخص می شود

1D  - PULSSES PR : 

 .ر برای نمای  منحنی حرکت مورد استفاده دارددتعداد پالس انکو
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 (:STATION MENU)منو ایستگاه [  32]
-31 :BASE  ایستگاه پایه ، ایستگاهی . در این پارامتر باید ایستگاه پایه را مشخص می کنیم

 . و یا پارك  آسانسور در آن طبقه متوقف می شود LOCKاست که با آمدن فرمان 

: FIRE HOUSE-32  در هنگامی که فرمان آت  می آید آسانسور به صورت اتومات در طبقه

 .ای که مشخص شده می ایستد

-36 :REPLAY STATION  یرد ، می توان آن در صورتی که بخواهیم طبقه ای  شستی نگ

 .تغییردهیم 2به  1طبقه را از حالت 

 
 

 (: CALL MENU) منو صدا زدن [ 42]
41-:UP CALL  فرمان دادن به آسانسور در جهت جهت با. 

 
42- :DOWN CALL فرمان دادن در جهت  پایین. 

43-:CAR CALL فرمان دادن به آسانسور از داخل کابین. 
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 ( : I / O )خروجی /منو ورودی[ 12]
: INPUT – 51   فعال و یا غیر فعال بودن ورودی های کنترلر اصلی را می توان در این پارامتر

 .دید

 
; OUTPUT – 52   فعال و یا غیر فعال بودن خروجیی های کنترلر اصلی را می توان در این

 .پارامتر دید

 
: X01-X08 - 53   ورودی های بردI-CALL درا می توان مشاهده کر. 

: A00-A13 – 54  ورودی های بردPM709 در جعبه ریویزیون. 

: b00-b06 – 55  خروجی های بردPM709 در جعبه ریویزیون. 

 ( : DOOR MENU) منو در  [ 12]
DOOR1-60:  در این منو تنظیم باز یا بسته بودن در  برای هر طبقه انجام می گیرد که به

معنی است که آن طبقه فرمان باز و بسته شدن در  بودن بدین  1می باشد در حالت  14تعداد 

و این کنترلر . را قبول می کند و وقتی که روی صفر تنظیم شده باشد در  همیشه بسته می باشد

 .می تواند دو در  را نیز پشتیبانی کند
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 YASKAWAدفترچه راهنمای تابلو فرمان با درایو 

 ( : ERROR HISTORY MENU) منو خطا [ 72] 
خطا دراین  12نمای  آنها می باشد و حداکثر در این منو خطاهای کنترلر ذخیره می گردد وامکان 

برای پاك کردن خطا ها . در ضمن ساعت و تاریخ خطا نیز ذخیره  می گردد . کنترلر ذخیره می گردد

 .کافیست دوبار کلید اینتر را فشار دهید

 
 ( : PASSWORD MENU) منو رمز ورودی [ 82]

رقمی می باشد که در ابتدا این  1که به صورت در این منو شما می توانید کلمه عبور را وارد کنید 

 .می باشد 00000کلمه عبور
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 :تنظیمات نهایی برای اتومات کردن تابلو

 
بعد از تکمیل عمل تیونینگ موتور و اطمینان از این عمل تابلو فرمان را در حالت رویزیون 

 .قرار دهید

ا ت مربوط به تابلو فرمان طبق نقشه های ارایه شده سیم کشی داخل چاه آسانسور و اتص

بعد از ....(.اتصا ت سری ایمنی ، دوراندازها و سیم کشی شستی ها و ) را انجام دهید 

 .تکمیل سیم کشی ها ،حال تابلو فرمان آماده شناسایی اتومات می باشد

به طوری که سنسور لولینگ . برای این کار  زم است که کابین را در طبقه اول تراز کنید

کنید، در  ONرا   Learning[17]سپس تابلو را اتومات کرده و پارامتر . باشدروشن 

این حالت کابین با سرعت رویزیون شروع به حرکت کرده و تابلو فرمان با شمارش 

پالسهای انکودر، فاصله بین طبقات را اندازه گیری کرده و تعداد طبقات را بدست می 

 .آورد

ت به صورت خود کار می ایستد و آماده استفاده می کابین پس از رسیدن به آخرین طبقا

 .باشد

 .خالصه توضیحات پارامتر ها را در ذیل مشاهده می فرمایید
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 پارامتر های کنترلر
10 - CONFIG 

 توضیحات نام ردیف
پی  

 فرض

11 ADDRESS 
اگر آسانسور دارای اختالف . تنظیم آدرس آسانسور ها

 .طبقه باشد باید این عدد زوج باشد
1 

12 CONNECT 
OFF : آسانسور در حالت نرمالON  : در وضعیت

 آزمای 
OFF 

13 SPEED 
<1.5 m/s  1.6<انتخا  ی  سرعت m/s  انتخا  دو

 انتخا  سه سرعت 2m/s<سرعت 
<1.5 
m/s 

14 FLOOR DIS 
0~64, A~Z , -1~-9, 1B, 2B, B1, B2, B3,F1, G1, 

G2, P1, P2, P3,GF,3B, P4, P5, B4, B5 
 

15 DATE تنظیم تاریخ کنترلر  

16 TIME تنظیم زمان کنترلر  

17 LEARNING ON : شناسایی بطور اتوماتی  

18 
MANUALL 

DOOR 

ON : باید شستیDC را نگه دارید تا در  بسته شود. 

OFF : باید شستیDC  ی  بار فشار دهید تا در  بسته

 .شود
ON 

1A CONVERT سرعت ها عوض می شود با توجه به انتخا   داریو خروجی.  

1B DIFFER FL  22 برای حالت دوبلکس و گروهی. اختالف طبقه 

1C SOFTWARE  ورزن کنترلر  

1D PULSEE PR 128 تعداد پالس 

20 - TIME 

21 STOP 3.00 تاخیر در ایستادنS 

22 START 0.50 تاخیر در شروع حرکتS 

23 BRAKE 0.5 تاخیر در باز شدن ترمزS 

24 DOOR OPEN   2  (باحد  )تاخیر در باز شدن درS 

25 DOOR CLOSE   5 (باحد  )تاخیر در بسته شدن درS 

26 
OPEN 

PROTECT 
 8S مدت زمان نگه داشتن فرمان باز در  حالت بدون حد

27 
CLOSE 

PROTECT 

مدت زمان نگه داشتن فرمان بسته در  حالت بدون 

 حد

8S 
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28 RINGING  فرکانس خروجیBUZZER   8S 

29 GONG  مدت زمان نگه داشتن  خروجیGONG 1S 

2A SPEED STOP 0.9 تاخیر بعد از دیدن سنسور لولS 

2B 
FLOOR 

PROTECTION 
 13S حداکثر زمان طی کردن ی  طبقه

2C TIME 1  بعد از این زمان خروجیBUZZER  10 .فعال می شودS 

2D TIME 2  خطایی اگر در این مدت زمان اسانسور حرکت نکندE11 60 .میزندS 
2E TIME 3 00 شیب است  در حالت ریویزیونS 

2F RUN TIMES تعداد استارت اسانسور.  

30 - STATION 

31 BASE  1 طبقه پارك 

32 FIRE HOUSE 1 طبقه پارك هنگام ات  سوزی 

33 HIGHEST 8 .تعداد طبقات 

34 WAIT 1 3 قابل استفاده در دوبلکس 

35 WAIT 2 

 در  تمام اتوماتی    : 0+

 در  نیمه اتوماتی   2+ :

 بدون در  داخل  :  +8

 کنسل نکردن شستی داخل : 32+

 

36 
REPLAY 

STATION 
  امکان کنسل کردن شستی ها

40 - CALL 

41 UP CALL  احضار جهت با  

42 DOWN CALL احضار جهت پایین  

43 CAR CALL احضار داخل کابین  

50 – I / O 

51 INPUT ورودی های برد کنترلر اصلی  

52 OUTPUT خروجی های برد کنترلر اصلی  

53 X01 – X06  ورودی های کارتI-CALL  

54 A00 – A13  ورودی های بردPM709  

55 B00 – b06 
 PM709خروجی های برد 

 

 

60 - DOOR 

61 DOOR 1   1کنسل  و فعال کردن در  
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62 DOOR 2  2 کنسل  و فعال کردن در  

70 - HISTORY 

71 
ERROR 

HISTORY 

Ex  :  کد خطا هاF  :  طبقه 

S  :سرعت هنگام خطا 

T  :زمان وقوع خطا 

 

80 - PASSWORD 

81 PASSWORD 2222پی  فرض . رمز  ورودی  

90 – PULS MONITOR 

91 CURRENT تعداد پالس فعلی را نشان می دهد.  

92 RUN_IN 4/1  پالس های مگنت است.  

93 DEL.1 DIS  متر بر ثانیه 1مقدار دور انداز برای سرعت  

94 DEL.2 DIS  متر بر ثانیه 1.1مقدار دور انداز برای سرعت  

95 DEL.3 DIS  متر بر ثانیه 2مقدار دور انداز برای سرعت  

96 FLOOR مقدار پالس های طبقات  

97 DEL.V2 PER   

98 DEL.V3 PER   

99 RUN V2 DIS   

9A RUN V3 DIS   

9B 
DOOR 

LENGTH 
  

A0– INPUT SELECT 

A01 TOUCH ورودی پرده نوری .ON :  تیغه بازOFF :تیغه بسته ON 
A02 BRAKE فیدب  ترمز .ON :  تیغه بازOFF :تیغه بسته OFF 
A03 FIRE  ورودی آت .ON :  تیغه بازOFF :تیغه بسته ON 
A04 CONTACT فیدب  کنتاکتور .ON : باز  تیغهOFF :تیغه بسته ON 
A05 OVERLOAD ورودی اضافه بار .ON :  تیغه بازOFF :تیغه بسته ON 
A06 GOJNG BACK  00 (دقیقه. )مدت زمان برگشت به پارك 

A07 DISTRUB PR  فعال کردن، کنسل  شستی ها درLIGHTLOAD  

A08 DISTURB NU تعداد شستی های که می شود در حالت با  نگه داشت.  

A09 FIRE MODE 

Bit0  :1   : نشان دادنF  

Bit1  :0  : حرکت بعد از فعال شدنFire                                  

   Fireبدون حرکت بعد از فعال شدن :  1

Bit2   :1  :مد روسی 

0 

AA SAFEEDGE   
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AB CONTROL MODE   

AC 
RE-

LEVELING 
ON        OFF  

AD PRE - OPEN ON        OFF  

AE PMCART ON        OFF  

AF 
OPEN 

METHOD 

 ت  در  داخل با حد+ : 2

 .شبیه هم باز و بسته شوند. دو در  داخل + : 1

 .جدا از هم کنترلر شود. دو در  داخل+ : 2

 نگه داشتن فرمان باز  تا قبل از فرمان بسته+ : 8

 .در  بدون حد باشد+ : 22

 .باشد در  در حالت پارك باز+ : 32

 

AG 
REPAIR 

OPEN 

 در حالت ریویزیون DOباز کردن در  با :  2

 باز شدن در  در لول طبقه  در حالت ریویزیون:  1

 .در  در حالت ریویزیون باز نشود:  2

 

AH GROUP ON        OFF  

AI MONITOR ON        OFF  

AJ 
ARRIVER 

LAMP 
ON        OFF  

AK 
ERROR OPEN 

TIMES 
  .دفعاتی که در  اگر خطا دهد، باز و بسته شود تعداد

AL TIME 4  تاخیر در بسته شدن در (.DELAY CLOSE )  

AM FORCE CLOSE ON        OFF  

AN TEST TIME SPARE  

AO CLOSE LAMP  (دقیقه)مدت زمان فعال شدن روشنایی اتوماتی  

AP RUN MODE 

 پی  فرض+ : 2

  PTCموتور +: 1

  DIRECT TO STOPسیستم +: 2

 نگه داشتن فرمان بسته در  در طول حرکت+: 4

 فیدب  ترمز میکانی  موتور+: 8

 

B0– leveling setting 

B06 Up Direction 
در این منو می توانید طبقات را بعد از شناسایی لول 

 .این منو برای جهت رو به با  می باشد. گیری کند

 

B07 Dn Direction  توانید طبقات را بعد از شناسایی لول در این منو می 
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 .این منو برای جهت رو به پایین می باشد. گیری کند

D0– Direct to Stop 

D01 Motor RPM  96 دور موتور  RPM 

D02 Encoder pulse 2048 پالس انکودر   

D03 Rated speed 2000 سرعت نامی آسانسور  mm/s 

D04 Actual  speed 1812 انسورسرعت دلخواه آس  mm/s 

D05 
Deceleration   شیبDeceleration  

600 
200-
900 

mm/s^2 

D06 Decel  jerk   100 80-120 mm/s^2 

D07 
Acceleration  شیبAcceleration 

600 
200-
900 

mm/s^2 

D08 Accel  jerk  100 80-120 mm/s^2 

D09 Creep speed  100  mm/s 

D10 Ins  speed  300 نسرعت ریویزیو  mm/s 

D11 Leveling speed 200 سرعت لولینگ  mm/s 

D12 Re-level speed  50  mm/s 

D13 Learn speed 300 سرعت شناسایی  mm/s 

D14 
1: Direct stop          

0: creep stop 
فعال و غیر فعال کردن 

Direct to stop 
1 

  

D15 Creep distance  0   

D16 Brake close time  25  0.02 s 

D17 Zero speed  1  mm/s 

D18 Start time  25  0.02 s 

D19 Flag length  240  mm 

D20 Flag pulse  325   

D21 Protect speed for high switch 1800  mm/s 

D22 Protect speed for low switch 1500  mm/s 

D23 Show the actual speed in high switch   mm/s 

D24 Show the actual speed in low switch   mm/s 
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 لیست خطا های کنترلر

 توضیحات کد خطا ردیف

1 E1: Security Circuit Opened 
لطفا مطابق نقشه . قطع می باشدسری ایمنی 

 .مسیر سری ایمنی را چ  کنید

2 E2: Door lock opened or error 
لطفا . قفل در  طبقات یا کابین قطع می باشد

 .قفل در  ها را چ  کنید

3 E3: Can’t find the leveling point 
لطفا سنسور . محل لول طبقه را پیدا نمی کند

 .ا چ  کنیدلولینگ و سیم کشی مربوطه ر

4 E4: Can’t find the deceleration 

point 

لطفا دور . محل دور اندازی را پیدا نمی کند

اندازهای اجباری با  و پایین و شمارش پالس 

 .های انکودر را چ  کنید

1 E5: Up limit switch opened 
. ) آسانسور با حد با  برخورد کرده است 

 (  X16 و کامپکت X23ورودی کنترلر آرم 

1 E6: Down limit switch opened 
. ) آسانسور با حد پایین برخورد کرده است 

 ( X15و کامپکت  X22ورودی کنترلر آرم 

7 E7: Deceleration Switch error 
محل دور اندازهای اجباری اول و دوم جا به جا 

 .است

8 E8: Contact not release 
طع می فیدب  کنتاکتور موتور و یا ترمز ق

 (  X12و کامپکت   X01ورودی کنترلر آرم .) باشد

9 E9:  Encoder direction error 

جهت حرکت موتور با جهت شمارش انکودر 

 A,Bورودی های پالس . کنترلر جا به جا است

 .کنترلر را جا به جا کنید

12 E10: Brake error 
. ) فیدب  سوییچ ترمز موتور قطع می باشد

 (  X13و کامپکت    X12رم ورودی کنترلر آ

11 E11: Run time error(Time 2) 

جهت و سرعت . خطا در مدت زمان حرکت درایو

بر روی داریو است ولی درایو اجازه حرکت 

ممکن است سری ایمنی ی  لحظه .نمی دهد

 . قطع و وصل شده است

12 E12: Inverter error 
لطفا خطای درایو را چ  . درایو خطا داده است

 .نیدک

13 E13: Door contact not release  فرمان باز و یا بسته به روی در  قرار دارد
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فرمان های . ،ولی در  باز و یا بسته نمی شود

 .در  را چ  کنید

14 E14: Pulses Counting error  تعداد پالس ها در محل لول طبقه با مقدار

شاید به .) ذخیره شده در کنترلر فرق دارد

شمارش پالس های .(. خوردگی باشدخاطر لیز 

 .انکودر ممکن است اشتباه باشد
11 E15: Floor counting error 

11 E16: Limit switch OFF but 

speed change ON 

آسانسور . )دوراندازهای اجباری قطع می باشد

در بین طبقات است ولی دوراندازهای اجباری 

 (قطع می باشد

17 
E18: No Inverter Ready (X02). 

after 4S 

ورودی . درایو در حالت اماده به کار نمی باشد

X02  درایو و سیم کشی . قطع می باشد

 .مربوطه را چ  کنید

18 E20: Speed change switch OFF 

in mid-floors 

بین طبقه ذخیره شده در کنترلر و طبقه ای که 

 . در حال حاضر ایستاده است؛ فرق وجود دارد

19 E21: mechanical brake not 

close 
 .سوییچ ترمز موتور قطع می باشد

22 
E22: No speed change switch in 

end floor 

آسانسور در با ترین ویا پایین ترین طبقه 

ایستاده ولی دورانداز اجباری قطع نشده 

 .است

21 
E23: Hall call push button 

blocked >30s 

شته ثانیه نگه دا 32شستی طبقه بی  از 

ممکن است شستی طبقه خرا  و . شده است

 .یا گیر کرده باشد

22 E24: Door close limit switch 

error 
 .حدهای در  قطع و یا جابه جا می باشد

23 
E31: Floor leveling sensor not 

released >3s 

ثانیه بعد از حرکت هنوز  3سنسور لولینگ ؛ 

سنسور لولینگ و یا جهت . قطع نشده است

 .آهنربا ها را چ  کنید

24 E32: Motor overheating PTC موتور فعال شده است. 

 




