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 تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور
 

 

 

 

 راهنمای نصب و عیب یابی
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 3 --------------------------------------------------- یکش میس و نصب   1بخش

 UPS .......................................................... 3سیم کشی تابلو سه فاز بدون -1-1

 UPS ............................................................... 4سیم کشی تابلو سه فاز با  -1-2

 5 --------------------------------------------------- تابلو برد با ییآشنا   2بخش

 5 ................................................................. ینال های تراول کابلجدول ترم -2-1

2-2- LED 6 ............................................................................. آنها تیوضع و ها 

 8 ............................................................................ آنها عملکرد و ها یشست -2-3

 Program PRMTR ................................................ 9ی  منو با ییآشنا -2-4

 9 ..................................................................................... نمایشگر با ییآشنا -2-4

 11 ----------------------------------------------------تنظیمات برد تابلو   3بخش

3-1-  Program PARAMTR   P1 >> P4 ........................................ 11 

3-1-1- P1: Main Setup  P1.1 >> P1.15 ------------- 11 

3-1-2- P2: Floor Setting P2.1 >> P2.8  ------------- 12 

3-1-3- P3: Time Setting  P3.1 >> P3.19  ----------- 13 

3-1-4- P4: Fault Setting  P4.1 >> P4.8  ------------ 15 

 MU,MD ------------------------------ 15چیدمان آهنربا با دو سنسور    4بخش

 17 ------------------------------------------------آنها مفهوم و خطاها    5بخش

 18 ------------------------------------------------------ فیوزهای تابلو   6بخش
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 ینصب و سیم کش: 1بخش  

  UPSبدون  تابلو سه فازسیم کشی  -1-1

 

 .به سه فاز برق شهر وصل می شود R,S,Tترمینال های  -1

 .به نول برق شهر وصل می شود Nیا  MPترمینال  -2

به یکی از سه فاز اصلی ورودی قبل از جعبه سه فاز  CAR.F)یا  LIGHTفیوز ( RLترمینال  -3

 .موتور خانه وصل می شود

 .ساختمان بسته می شود EARTHارت در بدنه تابلو  به ( یا محل اتصال)  Eترمینال  -4

 .وصل می شود UPS Nو سیم نول به ترمینال  UPS Rبه ترمینال  Rترمینال -5

 .وصل شود R,S,Tبه ترمینالهای  RP,SP,TPترمینال های  -6

 

 برای ایمنی بیشتر و عملکرد بهتر سیستم، می بایست ارت به سیستم :هشدار  

 .وصل شود 
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  UPSبا جعبه  تابلو سه فازسیم کشی -1-2
 

 

1-UPSR و UPSN   به ترمینال هایUPSR  وUPSN  جعبهUPS  و خروجیUPS  وصل

 .شود

2-R,S,T  تابلو ازR,S,T  جعبهUPS گرفته شود. 

 .وصل شود UPSبه ترمینالهای هم نام جعبه  CM,EI,PW1,PW2ترمینال های -3

 .وصل شود (فاز ورودی) UPSجعبه  L1,L2,L3به  ,RP,SP,TP ترمینالهای-4
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 آشنایی با برد تابلو :2بخش 

 جدول ترمینال های تراول کابل -2-1

 

 *T15  وT14 419 , 419لو ، در مسیر ترمینال های با سیم کشی مربوطه در تابA  سری

 .شده می باشند و با کلید ریکال در ارتباط می باشند

                                                

 شماره تراول شرح

 T1 ارتباط سریال

 T2 ارتباط سریال
GND T3 

 T4 405ولت رویزیون  24برگشتی 
 T5 406ولت پایین رویزیون  24برگشتی 

 T6 407ال رویزیون ولت با 24برگشتی 
 T12 ولت 24

، سوئیچ دریچه (استپ قارچی)توقف اضطراری رویزیون: نی کابینسری ایم 400

 و کنتاکت درب کابین اضطراری کابین
T7 

400A سوئیچ (استپ قارچی)توقف اضطراری رویزیون: نی کابینسری ایم ،

 و کنتاکت درب کابین دریچه اضطراری کابین
T8 

RL :222 ثابت فاز T9 

N :نول T10 

 T13 فاز درب داخل کابین

 T14 *میکروسوئیچ پاراشوت

 T15 *میکروسوئیچ پاراشوت

 T18 ترمینالی آزاد برای مصارف مورد نیاز. CON1Aدر  T18متصل به ترمینال 

 MU MUسنسور لول و دور انداز 

 MU MDسنسور لول و دور انداز 
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2-2-LED ها و وضعیت آنها 

 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

P
ri

m
a
t

 

CPUOK الت نرمالح غیر فعال غیر فعال ارتباط سریال بین کابین و تابلو 

+24V غیر فعال غیر فعال فعال ولت 24تغذیه 

+3.3V  غیر فعال غیر فعال فعال ولت 3/3تغذیه 

DL1 عدم احضار احضار احضار طبقه اول  -

DL2 عدم احضار احضار احضار طبقه دوم  -

DL3 عدم احضار احضار احضار طبقه سوم  -

DL4 عدم احضار احضار احضار طبقه چهارم  -

DL5 عدم احضار احضار احضار طبقه پنجم  -

DL6 عدم احضار احضار احضار طبقه ششم  -

DL7 عدم احضار احضار احضار طبقه هفتم  -

DL8 عدم احضار احضار احضار طبقه هشتم  -

DL9 عدم احضار احضار احضار طبقه نهم  -

DL10 عدم احضار احضار احضار طبقه دهم  -

DL11 عدم احضار احضار ازدهماحضار طبقه ی  -

DL12 عدم احضار احضار احضار طبقه دوازدهم  -

FIRE وصل قطع سنسور آتشنشان - 

4BS وصل قطع سوییچ عملکرد ترمز موتور - 

PTC قطع وصل سنسور حرارتی - 

UAL غیر فعال غیر فعال فعال حرکت جهت باال 

DAL غیر فعال غیر فعال فعال حرکت جهت پایین 

MU  سنسورMU غیر فعال غیر فعال فعال 

MD  سنسورMD غیر فعال غیر فعال فعال 

CONT  قطع وصل 401تا  419سری ایمنی از - 

LOCK 
سری ایمنی قفل درب کابین و 

 طبقات
 - قطع وصل

DLS غیرفعال غیر فعال فعال دورانداز پایین 

ULS غیرفعال غیر فعال فعال دورانداز باال 

T4(405) غیرفعال فعال غیر فعال رویزیون 

T6(406) غیرفعال غیر فعال فعال رویزیون جهت باال 

T7(407) غیرفعال غیر فعال فعال رویزیون جهت پایین 

FB قطع وصل فیدبک - 

Up  رلهUp غیر فعال فعال - 

DOWN  رلهDown غیر فعال فعال - 
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 .روشن باشند تابلو در حالت نرمال می باشد 407و  406،  405زمانیکه  *

 

 

 

 

 

 چشمک زن خاموش روشن شرح نام برد

P
ri

m
a
t

 

HIGH  رلهHI غیر فعال فعال - 

MID  رلهMID غیر فعال فعال - 

LOW  رلهLow غیر فعال فعال - 

BR  رلهBR غیر فعال فعال - 

RUN  رلهRun غیر فعال فعال - 

M
in

i 
S

e
ri

a
l

 

Cpu_Ok  وضعیتCPU حالت نرمال غیر فعال غیر فعال 

RC غیر فعال فعال رله مگنت درب باز کن  -

Light غیر فعال فعال شنایی اتوماتیکرله رو  -

Door درب بسته درب باز رله درب  -

OL  نرمال اوور لود Over Load  -

Do  شستیDo   نرمال Door 

Open 
 -

Dc  شستیDc Door Close نرمال  -

C1 عدم احضار احضار احضار توقف اول  -

C2 عدم احضار احضار احضار توقف دوم  -

C3 عدم احضار احضار وماحضار توقف س  -

C4 عدم احضار احضار احضار توقف چهارم  -

C5 عدم احضار احضار احضار توقف پنجم  -

C6 عدم احضار احضار احضار توقف ششم  -

C7 عدم احضار احضار احضار توقف هفتم  -

C8 عدم احضار احضار احضار توقف هشتم  -

C9 عدم احضار احضار احضار توقف نهم  -

C10 عدم احضار احضار احضار توقف دهم  -

C11 عدم احضار احضار احضار توقف یازدهم  -

C12 عدم احضار احضار احضار توقف دوازدهم  -
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 شستی ها و عملکرد آنها-2-3

کار کردن با برد شستی برای عملیات های مختلف و  6از 

استفاده شده است که می توانند در منوهای مختلف، 

عملکرد متفاوتی داشته باشند ولی به طور کلی عملکرد 

 : آنها به صورت زیر می باشد 

 

 (ENTER)شستی ورود 

 :با فشردن این کلید می توانید عملیات زیر را انجام دهید 

 ذخیره مقدار منوها( 3  ار منوهاتغییر مقد( 2ورود به منوها               ( 1

 

 (ESCAPE)شستی برگشت 

 انصراف از تغییر دادن مقدار منو( 2  برگشت از منوها( 1

 

     (LEFT – RIGHT)شستی راست و شستی چپ

برای تغییر مقدار یک پارامتر عددی و حرکت به راست و یا چپ بر روی ارقام جهت تغییر هر یک 

 .اده می شوداز آنها از این شستی ها استف

 

 (UP)شستی باال 

 افزایش مقدار پارامترها ( 2  تغییر منوها در جهت افزایش( 1

 

           (DOWN)شستی پایین

 کاهش مقدار پارامترها( 2  تغییر منوها در جهت کاهش( 1
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 Program PRMTRمنوی آشنایی با-2-4

 : رتند از زیر منوهای آن عبا. کلیه تنظیمات برد در این منو قرار دارد

1 )Main Setting  :تنظیمات پایه و اصلی در این منو قرار دارند. 

2 )Floor Setting :  دمی شوبا انتخاب هر طبقه کلیه پارامترهای مربوط به همان طبقه تنظیم. 

3 )Time Setting  :در این منو زمان عملکرد های مختلف را می توانید تنظیم نمائید. 

4 )Fault Setting  :زیر خطاها را فعال یا غیر فعال کنید و در  از برخیر این منو می توانید د

 .خطای آخر قابل مشاهده است 12تعداد  Fault Historyمنوی 

 .قرار دارد 3در بخش  Program PRMTRشرح کامل زیر منوها و تنظیمات منوی  :توضیح 

 

 آشنایی با نمایشگر-2-5

 

 
 

 :ز تم که عبارتند اسوضعیت کلی سی -1

 شرح نام عالمت ردیف

1 M Manual تابلو در حالت رویزیون می باشد 

2 A Automatic تابلو در حالت نرمال می باشد 

3 C Correction تابلو در وضعیت شناسایی می باشد 
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 :عملکرد های سیستم که عبارتند از  -2

 شرح نام عالمت ردیف

1 ST Standby رار داردتابلو در حالت آماده به کار ق 

2 UP Up حرکت در جهت باال 

3 Dn Down حرکت در جهت پایین 

4 DC Door Close بسته شدن درب 

5 DO Door Open باز شدن درب 

9 SP Speed شناسایی سرعت حرکت 

12 BL Blink مد استراحت 

12 PS Passenger زمان خروج مسافر 

 ها CPUقطع بودن ارتباط   * * 13

14 ??  CPU  ارتباط هستندبرقراری در حال ها 

 

 تاریخ -3

 .شاخص طبقه ای که کابین در آن می باشد -4

 MUتعداد شمارش پرچم  -5

 MDتعداد شمارش پرچم  -6
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 تنظیمات برد تابلو: 3بخش 

3-1-Program Parameter P1 >> P4 

3-1-1-15>> P1. 1P1.   etup: Main S P1 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل –حداکثر  پیش فرض

 12 – 2 12 تعریف تعداد طبقات
Floor 

Number 
P1.01 

 VVVF نوع موتور
1- VVVF 

2- Two Speed 
Motor Type P1.02 

 :وضعیت رفتن به طبقه پارک بعد از مد استراحت 

 .فعال باشد -1

 .غیر فعال باشد -2

Disable 
1- Enable 

2- Disable 

Parking 

Status 
P1.3 

 Park Floor P1.4 12 – 1 1 یین طبقه پارکتع

 :وضعیت درب در حالت پارک 

 درب باز -1

 درب بسته -2

Open 

Door 

1- Open Door 

2- Close Door 
Doors Park P1.5 

 تعیین طبقه پارک اضطراری

 (فعال شدن سنسور آتش نشان ) 
1 1 – 12 

Fire Park 

FL 
P1.6 

ین نسبت به محدود کردن تعداد شستی های داخل کاب

 ظرفیت کابین
10 1 – 12   Person 

Car 

Capacity 
P1.7 

 :حالت چشمک زن نمراتورهای طبقات 

 چشمک زن -1

 دائم روشن -2

Active 
1- Active 

2- Inactive 

Segment 

Blink 
P1.8 

 :ورودی سه فاز جهت عملکرد نجات اضطراری

 سیستم نجات اضطراری فعال است-1

 فقط عملکرد کنترل فاز دارد-2

Disable 
1-Enable 

2-Disable 
Evacuation P1.9 

 :فرمان جهت حرکت به درایو در حالت نجات اضطراری

 جهت باال -1

 جهت پایین -2

Up 

Move 

1- Up Move 

2- Down Move 
EVA Direct P1.10 

 :تعریف سیستم شستی داخل کابین 

 حالت عادی شستی -1

 ی اشتباه با فشار مجدد همان شستیپاک کردن شست -2

کابین بصورت چشمک  طبقات در داخل نمایش احضار -3

 زن

Normal 

1- Normal 

2- Call Erase 

3- Hall Show 

Car Call 

Mode 
P1.11 
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3-1-2-8P2 : Floor Setting   P2.1 >> P2. 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 :انتخاب طبقه مورد نظر 

پارامترهای مربوط به می توانید  با انتخاب هر طبقه

تنظیم   P2.11 الی P2.2منوی  درهمان طبقه را 

 .نمائید

1 1 – 12 Select Floor P2.1 

 :نوع پاسخ دهی به احضار طبقات 

 از باال به پایین -1

 از پایین به باال -2

 طبقه به طبقه -3

Full 

1- Down 

2- Up 

3- Full 

Collective P2.2 

 تعریف خروجی نمراتور 

SEG1  :یکان نمراتور 

SEG2  :دهگان نمراتور 
 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 

,9,-,G,F,A,P,E,L 

,H,d,h,r,b 

7Segment P2.3 

 :تعریف نوع درب 

 درب تمام اتوماتیک -1

 درب نیمه اتوماتیک -2
Auto 

1- Automatic 

2- Semi Auto 
Door Type P2.4 

 :وضعیت درب در حالت پارک 

 درب باز -1

 درب بسته -2

Open 

Door 

1- Open Door 

2- Close Door 
Park Door P2.5 

 :فعال یا غیر فعال بودن شستی طبقه 

 .فعال باشد -1

 .غیر فعال باشد -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Hall Call P2.6 

  :فعال یا غیر فعال بودن شستی داخل 

 .فعال باشد -1

 .باشدغیر فعال  -2
Enable 

1- Enable          
2- Disable 

Car Call P2.7 

 :فعال یا غیر فعال بودن سنسور حرکتی 

 .فعال باشد -1

 .غیر فعال باشد -2

First 

Flag 

1- First Flag 

2- Second Flag 
Low Command P2.8 

 : طبقاتم شستی تعریف سیست

 (سون سگمنت)نمراتورهای معمولی  -1

 CANBusنمراتورهای  -2

Parallel 
1- Parallel 

2- CANBus 

Hall Call 

Mode 
P1.12 

  0 کدگذاری جهت غیرفعال کردن تابلو
Service 

Call 
P1.13 

 Counter Reset P1.14 

 Factory Default P1.15 (1111) تنظیمات کارخانه
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3-1-3-19P3 : Time Setting   P3.1 >> P3. 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

زمان روشن بودن المپ داخل کابین 

 پس از توقف
50 5 – 200 s Car Light Time P3.1 

زمان رفتن به مد استراحت پس از 

 خاموش شدن المپ داخل کابین
100 5 – 250 s Park Time P3.2 

 s 100 – 1 5 مقدار زمان فرمان باز شدن درب
Door Open 

Time 
P3.3 

 s 100 – 1 15 ان بسته شدن دربمقدار زمان فرم
Door Close 

Time 
P3.4 

مدت زمان حرکت آسانسور از اولین تا 

 آخرین توقف
200 1 – 1000 ms Traveling Time P3.5 

 0 تاخیر در بررسی کامل بودن مدار قفل
0 – 3000 ms 

0 – 30 * 100 

Lock 

Debouncer 
P3.6 

تاخیر در بررسی کامل بودن مدار دو 

 اکتشاخه کنت
0 

0 – 3000 s 

0 – 30  100 

Cont 

Debouncer 
P3.7 

بین باز شدن تا بسته  مدت زمان ما

 شدن درب
0 

0 – 50 s 

Step 1 s 

Passenger 

Time 
P3.8 

تاخیر در زمان برداشتن فرمان حرکت 

 پس از رسیدن به لول در جهت باال
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 
Up Stop Delay P3.9 

برداشتن فرمان حرکت تاخیر در زمان 

 پس از رسیدن به لول در جهت پایین
0 

0 – 5000  

0 – 50 100ms 

Down  Stop 

Delay 
P3.10 

 10 زمان تاخیر در دور انداختن یک طبقه
0 – 60 

 100 ms 

Mid Speed 

Delay 
P3.11 

جهت  ADOدر صورت نبود مدار 

توقف نرم آسانسور این پارامتر را مقدار 

 دهید

0 
0 – 60 

100 ms 
ADO Time P3.12 

 s 50 – 0 10 تاخیر در شروع مد نجات اضطراری
EVA STR 

Delay 
P3.13 

تاخیر در فرمان حرکت در سیستم 

 نجات اضطراری
5 0 – 30 s 

EVA Run 

Delay 
P3.14 
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 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

تاخیر در اعالم طبقات پس از دور 

 انداختن
1 0 – 10 s 

Announce 

Delay 
P3.15 

تاخیر در مگنت کمان درب نسبت به 

 فرمان درب
1 0 – 10 s RC Delay P3.16 

تاخیر در شروع به کار پس از روشن 

 شدن
5 0 – 60 s Drive Initial P3.17 

Lift On/Off In Weekly   P3.14.1>>P3.14.7 

 P3.18 سانسور به صورت خودکارآتنظیم زمان روشن یا خاموش شدن 

 :یکشنبه 

ساعت   On Timeمی توانید با گزینه

 Off Timeروشن شدن و گزینه 

ساعت خاموش شدن آسانسور را در روز 

 .یکشنبه تنظیم نمائید

None None,1 , . . , 23 Sunday  

  None None,1 , . . , 23 Monday دوشنبه

  None None,1 , . . , 23 Tuesday سه شنبه

  None None,1 , . . , 23 Wendnesday چهارشنبه

  None None,1 , . . , 23 Thursday پنجشنبه

  None None,1 , . . , 23 Friday جمعه

  None None,1 , . . , 23 Saturday شنبه

 Calendar P3.19   تنظیم ساعت و تاریخ 
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3-1-4-8.4.1 >> P4: Fault Setting   P 4P 

 توضیحات
 مقادیر

 کد نام
 حداقل -حداکثر  پیش فرض

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Travel Time 

Fault Code : E6 
P4.1 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Opening 

Fault Code : E8 
P4.2 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Load Fault 

Fault Code : OL 
P4.3 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Over Heat Fault 

Fault Code : OH 
P4.4 

 Fault 
1- Not Used 

2- Fault 
Door Photocell 

Fault Code : PH 
P4.5 

 Not Used 
1- Not Used 

2- Fault 
Three Phase P4.6 

خطای 12مشاهده 

 آخر
 f1 >> f10 Fault History P4.7 

  
1- Yes(Enter) 

2- No(Escape) 
Clear Fault History P4.8 

 

  MDو  MUنربا با دو سنسور چیدمان آه: 4بخش 

برای انجام راحت تر چیدمان آهنرباها در دو طرف ریل بهتر است ابتدا متناسب با متراژ لول 

را در یک طرف ریل چیده و پس  MUطبقات و همچنین سرعت آسانسور به نوبت اول آهنرباهای 

رباها در دو طرف ریل چیدمان همزمان آهن. را بچینید MDاز اتمام در طرف دیگر ریل آهنرباهای 

 .امکان ایجاد خطا را همراه می باشد

رباهای آهنو  تایی مربوط به لول طبقات 4هایآهنرباهمانطور که در شکل مشاهده می کنید 

 .دور انداز می باشندمشکی مربوط به  با کادرتایی 3

 

این است بسیار مهم می باشد  MU,MDکه در چیدمان سنسور نکته ای : 1 توجه

هیج جایی به غیر از سر طبقات نباید روبروی هم قرار بگیرند و با  MDو  MUکه 

یعنی به هیچ عنوان دور اندازها نباید روبروی یکدیگر قرار گرفته . هم خاموش شوند

 .باشند
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جایگاه آهنرباهای دور انداز در دو طرف ریل به فواصل آنها از آهنرباهای : 2توجه 

قرار  MUباالتر از دورانداز  MDکه اگر دور انداز سرطبقات بستگی دارد بدین منظور 

 .بگیرد مشکلی ایجاد نمی شود

 .است m/s1،cm 161فاصله دورانداز برای آسانسور با سرعت : 3توجه

برای لول گیری دقیق سر طبقات و دوری از ایجاد خطاهای احتمالی در توقف : 4توجه

 رد نظر دو پیشنهاد ارائهسر لول های موو اختالف پیاده روی در دو جهت کابین 

 .می شود 
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  مفهوم آنهاخطاها و : 5بخش 

 مفهوم کد خطا

Safety Stop (401) Eo 

کنتاکت دو ، F4فیوز  :در هنگام حرکت آسانسور، یکی از مدارات 

، بافر بافر کادر وزنه سوئیچ حد باال، حد پائین، شاخه درب طبقات

کابین، گاورنر باال، سوییچ پاراشوت، سوئیچ قارچی ته چاه، سوئیچ 

و یا دریچه فرار اضطراری چرخ گاورنر پایین، استپ قارچی موتور 

 قطع شده است چاه

Safety Stop (402) Eo 
مدار سری ایمنی  و یا در هنگام حرکت آسانسور، قفل درب طبقات

 قطع شده استکابین 

Mec Brake Fault E5 سوئیچ ترمز موتور خراب است یا ترمز موتور باز نشده است 

Travel Time Over E6 
آسانسور در زمان تعریف شده از زمان شروع حرکت متوقف نشده 

 . است

Contactor Fault E7 عملکرد کنتاکتورها صحیح نمی باشد 

Opening Fault E8 مدار قفل درب در حالت نرمال قطع نشده است 

Safety Open (419) dE 
 :یکی از مدارات زیر قطع می باشد

 F4کلید قارچی توقف اضطراری پنل، فیوز 

Safety Open (419A) dE 

  :یکی از مدارات زیر قطع می باشد

باال و یا گاورنر بافر کادر وزنه، بافر کابین،  ،سوئیچ حد باال، حد پائین

 سوییچ پاراشوت

Safety Open (420) dE 
سوئیچ فلکه گاورنر پایین، استپ قارچی موتور  ه چاه،سویچ قارچی ت

 قطع می باشد و یا دریچه فرار اضطراری چاه

Safety Open (401) dE کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع می باشد 

Over Load oL  میکرو سوئیچ  –بار بیش از حد Over Load  کابین عمل کرده 

Motor Over Heat oH 
سنسور حرارتی موتور فعال یا خراب  –ور گرمای بیش از حد موت

 شده است

Lock Fault (400A) LE  نشده استکامل مدار سری ایمنی کابین 

Lock Fault (402) LE کنتاکت قفل درب طبقه وصل نشده است 



18 
 

 مفهوم کد خطا

Door Ph Active PH  است عمل کردهفتوسل کابین ( تنها در مدClose) 

3 Phase Lose PF از های ورودیخطای ف 

Over Current oc جریان بیش از حد 

Fire Detect FI 
سنسور آتش نشان عمل کرده )فعال شده است  FIREورودی 

 (است

Lift Off  سیستم در حالت غیر فعال می باشد 

 

  فیوزهای تابلو: 6بخش 

 توضیحات مقدار (در تابلو) نام فیوز

F0 
با  متناسب

 لوکیلووات تاب
 فاز تابلودر مسیر سه 

LIGHT  یاCAR.F 6 برای برق و روشنایی کابین استفاده شدهکه  یدر مسیر فاز آمپر 

F2 2 در مسیر تغذیه  آمپرAC  24پل دیودV 

FB 5 در مدار تغذیه ترمز آمپر 

FP(220) 5 در مسیر ترمینال  آمپرFAN2 که ولتاژ فن موتور را تامین می کند 

 ینس اصلدر مسیر تغذیه ترا آمپر 4 380
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 نام فیوز 

 (در جعبه رویزیون)
 توضیحات مقدار

F1 3 ولت جعبه رویزیون 24در مسیر  آمپر 

F2 3 در مسیر روشنایی اتوماتیک داخل کابین  آمپر(L1) 

F3 5 در مسیر روشنایی ثابت داخل کابین  آمپر(L3)  و فن کابین(FAN) 

F4 5 داخلولت تغذیه درب  222در مسیر ولتاژ  آمپر 

 

 

دفترچه  و مراجعه کرده paarlift.comدر صورت نیاز به اطالعات بیشتر، به سایت **

 **کامل را دانلود کنید

 

 :پشتیبانی و خدمات پس از فروش

  22966222-9:      تلفن    

                   22961245  

                    22961622  

                    22964621   

                     29321624664:      تلگرام    

           

 

 

 


