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مشخصات برد  8طبقه بالابر
مدل AZ108B:
فرمان الکتریک

خصوصیات کلی برد AZ108B

 -1تا به درخواست یک دکمه جواب کامل ندهد ،فرمان دکمهی جدید را قبول نمیکند.
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بعد از هر ایست در طبقه ،چند ثانیه صبر میکند و بعد فرمان دکمهی جدید را میپذیرد.
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نحوه نشان دادن طبقات در نمراتور به صورت ( )00000، 4 ، 3 ، 2 ، 1یا ()0000 ، 3 ، 2 ، 1 ، P
قابل برنامه ریزی بر اساس سفارش میباشد.

 -4یک ورودی برای سنسور شناسایی پایین ( )LSDدارد LSD .در پایینترین طبقه وصل و در سایر
طبقات قطع است .نصب سوئیچ  LSDاجباری است.
در موقع روشن کردن سیستم ،ابتدا عمل شناسایی موقعیت مکانی انجام میشود:
اگر  LSDقطع باشد ،به سمت پایین حرکت میکند تا جایی که کابین به کلید  LSDبرخورد کند و
آن را وصل کند .سپس با دیدن  LEVELمیایستد و نُمراتور ،طبقهی 1یا  pرا نشان میدهد.
اگر کابین بین سنسور  LSDو پایینترین طبقه قرار داشته باشد ،و در این حالت دستگاه روشن شود
کابین به سمت بالا حرکت میکند تا  LSDقطع شود.
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سپس با دیدن  LEVELطبقهی دوم میایستد و نمراتور ،طبقهی  2یا  1را نشان میدهد.
اگر در حرکت اتوماتیک به سمت بالا LEVEL ،را ببیند ولی قطع شدن  LSDرا نبیند ،پس ازتوقف
در طبقه بالاتر متوقف میشود و خطای شماره  3چشمکزن را نشان میدهد.
در حالت حرکت دستیِ بالابر به سمت پایین ،هرگاه کابین به سوئیچ  LSDبرسد ،از آن حد پایینتر
نمیرود ،میایستد و خطای صفر چشمکزن را نشان میدهد.
 -5یک ورودی برای تست سلامتی کنتاکتورها دارد که باید در زمان توقف  HIGHباشد و در صورت چسبیدن
کنتاکتور ،خطای شماره  1چشمکزن نشان داده خواهد شد.
 -6یک ورودی برای تشخیص عملکرد اتوماتیک یا دستی دارد که در حالت اتوماتیک  HIGHاست .
در حالت دستی که این ورودی  LOWاست ،حرکت به سمت پایین با نگاه داشتن پوشباتن طبقهی
اول و حرکت به سمت بالا با نگاه داشتن پوشباتن طبقهی دوم انجام میشود.
 7 -7پایهی خروجی برای فعال کردن یک نمراتور یک رقمی (کانکتورهای  J5و  )J6وجود دارد.
 -8خروجیای برای جهتنما ندارد و برای نشان دادن جهت باید از کنتاکت کنتاکتورها استفاده شود.
 -9این امکان وجود دارد که برای ایمنی بیشتراز یک کنتاکتور مشترک برای حرکت بالا و پایین نیز استفاده
نمود .در صورت استفاده از این امکان  ،بین قطع و وصل کنتاکتورهای جهت و کنتاکتور مشترک یک
فاصلهی زمانی وجود دارد به طوری که همیشه در شروع حرکت ،ابتدا کنتاکتورهای جهت و بعد کنتاکتور
مشترک وصل میشوند و در موقع ایست ،اول کنتاکتور مشترک و بعد کنتاکتورهای جهت قطع میشوند.
 -10یک ورودی برای تست اتصال مدار ایمنی (سری استاپ) دارد به طوری که اگر مدار ایمنی قطع شود
خطای شماره  2را به صورت چشمکزن نشان میدهد و فرامین حرکتی را قطع میکند .اگر اتصال مجدداً
برقرار شود ،خطا رفع میشود ولی حرکت مجدد ،مستلزم درخواست حرکت توسط پوشباتنهاست.
 -11به صورت پیشفرض ،عملکرد بُرد برای پاسخگویی به  4طبقه است به طوری که ترمینال  J3ورودی
پوشباتنها و ترمینال  J7ترمینال خروجی برای خودنگهدار پوشباتنهاست .اگر هر کدام از ورودیهای
 J3فعال شوند ،خروجی نظیر آن در  J7نیز فعال میشود ( LOWمیشود).
این برد توانایی پاسخگویی تا  8طبقه را هم دارد؛ لیکن برای پاسخگویی به بیش از  4طبقه ،امکان
خودنگهداری برای پوشباتنها وجود ندارد (مگر اینکه برد کمکی نصب شود).
 -12یک ورودی برای سنسور  LEVELدارد .این سنسور باید به صورت عادی وصل باشد یعنی وقتی بالابر
 LEVELمیشود،کنتاکتش باز شود و ولتاژ  24ولت از برد قطع بشود همچنین وقتی که بالابر LEVEL
نیست ،کنتاکت آن بسته شود و  24ولت را به برد وصل کند.
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 -13برای  levelطبقات میتوان هم از لیمیت سویچ استفاده کرد و هم از سنسور مدادی(آهنربایی) لیکن با
توجه به اینکه برای سویچ شناسایی از لیمیت سویچ استفاده میشود ،برای  levelپایین ترین طبقه
میتوان از کنتاکت باز همان لیمیت سویچ استفاده کرد.
 -14این برد قابلیت کنترل انواع دربها را دارا میباشد  .به همین منظور  3ورودی برای کنترل اتصال دوشاخه
درب طبقات  ،قفل درب کابین  ،و قفل درب طبقات را دارد .در ضمن یک رله فرمان بازو بسته شدن درب
نیز دارد.
 -15برد مجهز به رله تایمر روشنایی می باشد.
 -16خرابی کنتاکتر ها توسط برد کنترل می شود.
نصب و راهاندازی بُرد:
این برد به دو صورت دستی و نرمال کار میکند.
در حالت دستی کافی است از دکمههای احضار  1و  2برای بالا و پایین رفتن استفاده کنید.
حالت نرمال که با اعمال  24ولت به ترمینال ( J1که با علامت  NRمشخص شده) فعال میشود ،ابتدا
کابین را به پایینترین طبقه میبرد و پس از مشاهدهی کلید شناسایی ،در  levelطبقه میایستد.
کلید شناسایی پایین ،در ترمینال  J1و با علامت  LSDمشخص شده و با بسته شدن کلید شناسایی
ولتاژ  ،24به این پین وصل شده و در حالت وصل باید کلید طبقه ( )Levelرا ببیند .در صورتی که
کابین پایین باشد و سیستم روشن شود کابین بالا میآید و در طبقهی  2میایستد.
پین  J1 1که با نام  CFCمشخص شده است از ترمینالهای بستهی تمام کنتاکتورها عبور میکند و
به ولتاژ  24وصل میشود و برای کنترل صحت عملکرد کنتاکتورها تعبیه شده است.
کاربرد این پین در حالتی است که اگر هر یک از کنتاکتورها پلاتین بچسباند و باز نشود ،سیستم از کار
میافتد و اعلام خرابی میکند.
تغذیهی این برد از طریق یک ترانس  19ولت تامین میگردد که به پایه های 1و  2ترمینال  J10وصل
میشود.
پینهای  24ولت و زمین در ترمینال  J10هم میتوانند به عنوان خروجی استفاده شوند ،هم میتوانند
در صورت عدم استفاده از ترانس ،تغذیهی برد را از خارج آن تامین کنند.
ترمینالهای  J2و  J3مخصوص پوش باتنهای طبقات هستند و با زمین کردن هر کدام از پینهای
طبقات ،کابین به آن سمت حرکت میکند .لازم به تذکر است که به محض زدن یکی از دکمههای
طبقات ،تا زمان رسیدن به مقصد مورد نظر ،سیستم دکمهی دیگری را قبول نمیکند.
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پین  4ترمینال  J4دارای یک ورودی  24ولت مخصوص سری استاپ است و سه ورودی دیگر ،ورودیهای
درب طبقات می باشد.
قابل ذکر است که مسیر سری استاپ  24ولت است و می توان کلید  stopرا در همین مسیر قرار
داد.
این برد از قابلیت نصب نُمراتور در داخل کابین یا بیرون آن برخوردار است و از ترمینالهای  J5و J6
استفاده میکند .
نمایشگر اعلام خطا:
عدد صفر چشمک زن :این اعلام خطا در موقعی است که سیستم در حالت دستی کار میکند و
حاکی از آن است که کابین به کلید شناسایی پایین رسیده و بیشتر از آن حرکت نمیکند.
عدد یک چشمک زن :در صورتی که یکی از کنتاکتورها پلاتین چسبانده باشد و به حالت قطع
برنگردد ،این خطا اعلام میشود.
عدد دو چشمک زن :در صورتی که مسیر سری استاپ به هر علتی قطع شود (مثلا دکمهی استاپ
داخل کابین زده شود یا کلیدِ حد بالا یا پایین قطع گردد ) ،این خرابی اعلام میشود.
عدد سه چشمک زن :این اعلام خطا در صورت خرابی کلید شناسایی پایین بروز میکند.
عدد چهار چشمک زن :این خطا مریوط به زمانی است که درب لولایی باز است و تکمه احضار زده
شده باشد.
عدد پنج چشمک زن  :این خطا مربوط به زمانی است که فرمان بسته شدن درب کابین صادر شده
باشد ولی در مدت زمان تعین شده درب کابین بسته نشود.
عدد شش چشمک زن :این خطا مربوط به زمانیست که درب کابین بسته شده ولی درب یکی از
طبقات قفل نشده باشد.
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نقشه نحوه بستن کلید طبقات و شناسایی در صورت استفاده از میکرو سویچ بجای سنسور
مغناطیسی:

24v
Level 4

Level 3

Level 2
24v

Level 1
LVL
LSD
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نحوه چیدمان سنسور های طبقات و شناسایی در صورت استفاده ازسنسور مغناطیسی:

طبقه آخر

آهنربای نقطه دار
آهنربای بی نقطه

طبقات وسط

سنسور های شناسایی

طبقه پارکینگ
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نحوه سیم کشی و چیدمان سنسور های درب های مختلف:
کلید های ایمنی(سری استاپ) 24v

برد کنترل
)ESC(71

دوشاخه دربها
)AUX(66

قفل درب کابین

)CBD(69

قفلهای درب طبقات

)DFC(68
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