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 طبقه بالابر 8مشخصات برد 

 :AZ108Bمدل 

 فرمان الکتریک

 AZ108Bبرد  یکل اتیخصوص

 

 .  کندیرا  قبول نم دیجد یدکمه جواب کامل ندهد، فرمان دکمه کیتا به درخواست  -1

 . ردیپذیرا م دیجد یو بعد فرمان دکمه کندیصبر م هیدر طبقه، چند ثان ستیعد از هر اب -2

   (P ، 1 ، 2 ، 3 ، 0000)یا  (00000، 4 ، 3 ، 2 ، 1)نشان دادن طبقات در نمراتور به صورت نحوه  -3

  ریزی بر اساس سفارش میباشد. نامهقابل بر         

 ریطبقه وصل و در سا نیترنییدر پا LSDدارد.   ( LSD) نییپا ییشناسا سنسور یبرا یورود یک -4

 است.   یاجبار LSD چینصب سوئطبقات قطع است.  

 :  شودیانجام م یمکان تیموقع ییابتدا عمل شناسا ستم،یر موقع روشن کردن سد

 برخورد کند و LSD دیبه کل نیکاب که ییتا جا کندیحرکت م نییقطع باشد، به سمت پا LSDاگر 

 .  دهدیرا نشان م pیا 1 یو نُمراتور، طبقه ستدیایم LEVEL دنید آن را وصل کند. سپس با

ود ش ندستگاه روشو در این حالت   طبقه قرار داشته باشد، نیترنییو پا LSDسنسور  نیب نیاگر کاب

 قطع شود.    LSDتا  کندیبه سمت بالا حرکت مکابین 
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 .      دهدیرا نشان م 1یا  2 یو نمراتور، طبقه ستدیایدوم م یطبقه LEVEL  دنیسپس با د

توقف پس از ند،یرا نب LSDقطع شدن  یول ندیرا بب LEVELبه سمت بالا،  کیاگر در حرکت اتومات

 .  دهدیزن را نشان مچشمک 3شماره  یو خطا شودیمدر طبقه بالاتر متوقف 

 ترنییپا برسد، از آن حد LSD چیبه سوئ نیهرگاه کاب ن،ییبالابر به سمت پا یِدر حالت حرکت دست

 .  دهدیزن را نشان مصفر چشمک یو خطا ستدیایم رود،ینم

 دنیباشد و در صورت چسب HIGH در زمان توقف دیکنتاکتورها دارد که با یتست سلامت یبرا یورود کی -5

 زن نشان داده خواهد شد.  چشمک 1شماره  یکنتاکتور، خطا

 است .   HIGH کیدارد که در حالت اتومات یدست ای کیعملکرد اتومات صیتشخ یبرا یورود کی -6

 یباتن طبقهبا نگاه داشتن پوش نییاست، حرکت به سمت پا LOW یورود نیکه ا یدر حالت دست

 .  شودیدوم انجام م یباتن طبقهاول و حرکت به سمت بالا با نگاه داشتن پوش

 ( وجود دارد.  J6و  J5 ی)کانکتورها یرقم کی نمراتور کیفعال کردن  یبرا یخروج یهیپا 7 -7

 از کنتاکت کنتاکتورها استفاده شود.   دینشان دادن جهت با ینما ندارد و براجهت یبرا یایخروج -8

یز استفاده نبرای حرکت بالا و پایین این امکان وجود دارد که برای ایمنی بیشتراز یک کنتاکتور مشترک  -9

 کیجهت و کنتاکتور مشترک  یقطع و وصل کنتاکتورها نیب، نمود .در صورت استفاده از این امکان 

 جهت و بعد کنتاکتور یدر شروع حرکت، ابتدا کنتاکتورها شهیکه هم یدارد به طور وجود یزمان یفاصله

 .  شوندیجهت قطع م یاول کنتاکتور مشترک و بعد کنتاکتورها ست،یو در موقع ا شوندیمشترک وصل م

قطع شود  یمنیکه اگر مدار ا یاستاپ( دارد به طور ی)سر یمنیتست اتصال مدار ا یبرا یورود کی -10

اگر اتصال مجدداً  .کندیرا قطع م یحرکت نیو فرام دهدیزن نشان مرا به صورت چشمک 2شماره  یخطا

 هاست.  باتنحرکت مجدد، مستلزم درخواست حرکت توسط پوش یول شودیبرقرار شود، خطا رفع م

 یورود  J3 نالیکه ترم یطبقه است به طور 4به  ییپاسخگو یعملکرد بُرد برا فرض،شیبه صورت پ -11

 یهایهاست. اگر هر کدام از ورودباتنخودنگهدار پوش یبرا یخروج نالیترم J7 نالیها و ترمباتنپوش

J3 آن در  رینظ یفعال شوند، خروجJ7  شودیفعال منیز (LOW شودیم  .) 

طبقه، امکان  4از  شیبه ب ییپاسخگو یبرا کنیطبقه را هم دارد؛ ل 8تا  ییپاسخگو ییبرد توانا نیا

 شود(. )مگر اینکه برد کمکی نصبها وجود ندارد باتنپوش یبرا یخودنگهدار

 بالابر یوقت یعنیوصل باشد  یبه صورت عاد دیسنسور با نیدارد. ا LEVELسنسور  یبرا یورود کی -12

LEVEL که بالابر  یوقت نیولت از برد قطع بشود همچن 24باز شود و ولتاژ  شود،کنتاکتشیمLEVEL 

 ولت را به برد وصل کند.  24کنتاکت آن بسته شود و  ست،ین
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میتوان هم از لیمیت سویچ استفاده کرد و هم از سنسور مدادی)آهنربایی( لیکن با  طبقات   levelبرای  -13

پایین ترین طبقه   levelسویچ استفاده میشود، برای  توجه به اینکه برای سویچ شناسایی از لیمیت

 میتوان از کنتاکت باز همان لیمیت سویچ استفاده کرد.

ورودی برای کنترل اتصال دوشاخه  3به همین منظور  .میباشد  این برد قابلیت کنترل انواع دربها را دارا -14

درب طبقات ، قفل درب کابین ، و قفل درب طبقات را دارد. در ضمن یک رله فرمان بازو بسته شدن درب 

  یز دارد.ن

 تایمر روشنایی می باشد. برد مجهز به رله -15

  خرابی کنتاکتر ها توسط برد کنترل می شود. -16

 بُرد:   یاندازو راه نصب

 .  کندیو نرمال کار م یبرد به دو صورت  دست نیا

 .  دیرفتن استفاده کن نییبالا و پا یبرا  2و  1احضار  یهااست از دکمه یکاف یحالت دست در

ابتدا  شود،یمشخص شده( فعال م NR)که با علامت  J1 نالیولت به ترم 24نرمال که با اعمال حالت 

 .  ستدیایم طبقه   levelدر  ،ییشناسا دیکل یو پس از مشاهده بردیطبقه م نیترنییرا به پا نیکاب

 ییشناسا دیمشخص شده و با بسته شدن کل LSDو با علامت  J1 نالیدر ترم ن،ییپا ییشناسا دیکل

که  ی. در صورتندی( را ببLevelطبقه ) دیکل دیو در حالت وصل  با شده  وصل نیپ نی، به ا24ولتاژ 

  .ستدیایم 2 یو در طبقه دیآیبالا م نیکاب روشن شود ستمیباشد و س نییپا نیکاب

 و کندیتمام کنتاکتورها عبور م یبسته یهانالیمشخص شده است از ترم CFCکه با نام  J1 1 نیپ

   و برای کنترل صحت عملکرد کنتاکتورها تعبیه شده است. شودیوصل م 24به ولتاژ 

از کار  ستمیبچسباند و باز نشود، س نیاز کنتاکتورها پلات کیاست که اگر هر  یدر حالت نیپ نیکاربرد ا

 .  کندیم یو اعلام خراب افتدیم

وصل  J10 نالیترم  2و 1ولت تامین میگردد که به پایه های  19 ترانس  کی قیبرد از طر نیا یهیتغذ

   میشود.

 توانندیاستفاده شوند، هم م یبه عنوان خروج توانندیهم م J10 نالیدر ترم نیولت و زم 24 یهانیپ

 کنند.   نیبرد را از خارج آن تام یهیدر صورت عدم استفاده از ترانس، تغذ

 یهانیکردن هر کدام از پ نیطبقات هستند و با زمپوش باتنهای مخصوص  J3و  J2 یهانالیترم

 یهااز دکمه یکیتذکر  است که به محض زدن  . لازم بهکندیبه آن سمت حرکت م نیطبقات، کاب

 .  کندیرا قبول نم یگرید یدکمه ستمیبه مقصد مورد نظر، س دنیطبقات، تا زمان رس
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ولت مخصوص سری استاپ است و سه ورودی دیگر ،ورودیهای  24 یورود کی یدارا J4 نالیترم 4پین 

 درب طبقات می باشد.

قرار  را در همین مسیر   stopولت است و می توان کلید  24قابل ذکر است که مسیر سری استاپ 

  داد. 

 J6و  J5 یهانالیآن برخوردار است و از ترم رونیب ای نینصب نُمراتور در داخل کاب تیبرد از قابل نیا

   .  کندیاستفاده م

  اعلام خطا: شگرینما

و  کندیکار م یدر حالت دست ستمیاست که س یاعلام خطا  در موقع نیا زن: صفر چشمک عدد

   .کندیاز آن حرکت نم شتریو ب دهیرس نییپا  ییشناسا دیبه کل نیاز آن است که کاب یحاک

  قطعچسبانده باشد و به حالت  نیاز کنتاکتورها پلات یکیکه  یدر صورت زن: چشمک کی عدد

 .  شودیخطا اعلام م نیبرنگردد، ا

استاپ  یقطع شود )مثلا دکمه یاستاپ به هر علت یسر ریکه مس یدر صورت زن: دو چشمک عدد

 .  شودیاعلام م یخراب نیقطع گردد (، ا نییپا ایحد بالا  دِیکل ایزده شود  نیداخل کاب

 .کندیبروز م نییپا ییشناسا دیکل یاعلام خطا در صورت خراب نیا سه چشمک زن: عدد

مریوط به زمانی است که درب لولایی باز است و تکمه احضار زده خطا  نیا زن: چهار چشمک عدد

 شده باشد.

فرمان بسته شدن درب کابین صادر شده : این خطا مربوط به زمانی است که  چشمک زن عدد پنج

 تعین شده درب کابین بسته نشود.باشد ولی در مدت زمان 

این خطا مربوط به زمانیست که  درب کابین بسته شده ولی درب یکی از عدد شش چشمک زن: 

 طبقات  قفل نشده باشد.
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نقشه نحوه بستن کلید طبقات و شناسایی در صورت استفاده از میکرو سویچ بجای سنسور 

 مغناطیسی:
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 سور مغناطیسی:زسننحوه چیدمان سنسور های طبقات و شناسایی در صورت استفاده ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 طبقه آخر

 طبقات وسط

 سنسور های شناسایی طبقه پارکینگ

 آهنربای نقطه دار

 آهنربای بی نقطه 
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 نحوه سیم کشی و چیدمان سنسور های درب های مختلف:

 برد کنترل 

ESC(71) 

DFC(68) 

CBD(69) 

AUX(66) 

 دوشاخه دربها

 قفل درب کابین

 قفلهای درب طبقات

24v )کلید های ایمنی)سری استاپ 


