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 به نام خدا

افتخار دارد با روند رو به رشد خود در صنعت آسانسور با تولید پکیج تابلو فرمان، شاسی و نمایشگرهای آسانسور گامهای  آسانسور اوربیتال     

از  موثری در ارتقاء کیفیت محصوالت خود بردارد. در این راستا با در اختیار داشتن مهندسین با تجربه، پس از بررسی های کامل برروی بسیاری

خارجی و داخلی، محصوالت خود را دارای قابلیت هایی همانند با کیفیت ترین تابلو فرمانهای خارجی طراحی نموده است. اخذ مدرک محصوالت 

10002 ISO ،ISO9008 و افزایش رضایت مشتریان  ایران در راستای ارتقاء کیفی محصوالت و دریافت استاندارد اجباری از اداره کل استاندارد

تکنولوژی روز دنیا و قابلیت انعطاف در طراحی این محصوالت سعی فراوان گردیده تا مواردی چون سادگی نصب، و همچنین  است.صورت گرفته 

 در نصب رعایت شود.

 

 ،گرامی همکار

 نقشه و دفترچه این مطالب حوصله، و با دقت لطفاً است. شده گردآوری آسانسور اوربیتال تابلوهای اندازی راه و نصب برای ضمیمه، دفترچه این

 .باشید داشته مطلوبی نصب کیفیت تا گذاشته مورد اجرا را شده اشاره موارد کنید وسعی کنید مطالعه را ها

 .گردد جلوگیری جانی ومالی آسیب و خطر ایجاد از تا داده قرار نظر مد را دفترچه در شده ذکر ایمنی موارد شود می تأکید

 

 متمرکز می باشد. مشتریان در صورت نیاز به خدمات مستقیما با مرکز پشتیبانی شرکت تماس حاصل مینمایند.خدمات پس از فروش اوربیتال 

ساعته پاسخگوی مشتریان بوده و در صورت نیاز بهخدمات حضوری موقعیت جغرافیایی اهمیت نداشته و حضور به  24مرکز پشتیبانی یصورت 

 موقع بعمل خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.orbitalelevator.com 

 

 زیر ارسال نمایید: E-mailلطفا نظرات خود را به آدرس 

orbitalelevator@yahoo.com 

 021 77063602-77378279دفتر مرکزی: 
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 نکات و تذکرات ایمنی

 استفاده مناسب ارت از حتماً درسیستم نویز کاهش منظور به همچنین و آسانسور کابین و موتور بدنه تابلو، شدن دار برق از جلوگیری برای *

.نمائید

 و افراد بدنه، به باال ولتاژهای اتصال صورت در تا کنید وصل تابلو به را آن بودن، سالم از اطمینان حصول از پس و کنترل را ارت سیم ابتدا *

.شوند محافظت الکتریکی شوک از تابلو

 صورت در) .نمایید متصل ساختمان ارت به را تابلو ارت سپس و تابلو ارت به مناسب قطر با سیمی توسط را کابین و گیربکس موتور بدنه *

 جداگانه ارت دارای بایست می آسانسور) .نکنید استفاده ارت عنوان به ساختمان نول از وجه هیچ به ساختمان، در استاندارد ارت چاه نداشتن

 (.باشدEN 81  استاندارد مطابق

.نمائید برق وصل به مبادرت کار صحیح انجام از کامل اطمینان از پس و کرده قطع را برق تابلو، الکتریکی اندازی راه درحین همیشه *

 و دیدن آسیب نهایت در و آنها شدن ذوب ترمینال، سوختن جرقه، بروز باعث ضعیف اتصاالت .کنید محکم را ترمینالها به ها سیم اتصاالت*

(.کنید استفاده وایرشو از). گردد می مدار شدن قطع

  باشد. شده قطع تابلو برق که زمانی حتی باشد، می دار برقهمواره S2 ترمینال که باشید داشته توجه *

 های بخش در خرابی سبب که جرقه تست نظیر سنتی روشهای بکارگیری از الکتریکی خطوط و سیمها بودن دار برق از اطمینان جهت *

.کنید استفاده تست المپ یا تستر متر، مولتی از حتماً آن جای به و کنید خودداری جداً شد، خواهد کشی سیم و تابلو الکترونیکی و الکتریکی

 نمائید خودداری جداًی ا شیشه فیوزهای جای به افشان های سیم بردن ازبکار الکترونیکی بردهای به خسارات و سوزی آتش از اجتناب برای *

.نمایید جایگزین را مناسب آمپر با سالم فیوزهای فقط و

 باعث است ممکن زیرا نمائید، اجتناب پتانسیومترها تنظیم از غیر تابلو بردهای داخل در ابزارها سایر یا و گوشتی پیچ مورد بی بردن کار به از* 

 .شود برد آسیب و جرقه وایجاد اتصالی

 .گیرد انجام نقشه با مطابق دقیقاًً باید ایمنی مدار اتصاالت*

 قسمت این) نمائید. پرهیز جداً آنها به زدن دست از لذا باشد می باال ولتاژ دارای شهر برق شبکه به اتصال هنگام به تابلو قدرت های قسمت *

( .میباشدL6، L5،  S4,S7 ترمینالهای موتور، کند و تند دور به مربوط ترمینالهای کنتاکتورها، اتصاالت مینیاتوری، فیوزهای اتصاالت شامل ها

 میباشد.68 ،69 ،66 ،71 ترمینالهای اصلی برد رویهمچنین 

 .نکنید استفاده الکتریکی پل از ایمنی مدار معیوب قسمتهای حذف برای گاه هیچ *

 گردد. در شرایط ویژه که مجبور به پل کردن مدار ایمنی هستید، تمامی موارد احتیاط را رعایت تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری *

ولت 110( را با فا صله چندین سیم خالی از سیمهای دیگر تراول کابل مخصوصا سیمهای دارای ولتاژ CAN BUSترمینالهای مربوط به سریال ) *

 قال دهید.ولت انت220و 

 به صورت مجزا استفاده نمایید. رشته 12از دو کابل  های گذرانویز حذف جهت حتی االمکان مهم:نکته 
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 مینالهای تابلومعرفی تر

 اندازه ترمینال توضیحات نام ترمینال ردیف

1 T،S،R 6 سه فاز ورودی 

2 MP 6 نول 

3 W،V،U 6 موتور 

4 GND 6 یا زمین ارت 

5 S2 4 کابین روشنایی تغذیه جهت برق تابلوی از مستقیم فاز ورودی ترمینال 

6 S4 4 آسانسور موتور فن فاز 

7 S7 4 آسانسور موتور فن فاز 

8 BM-،BM+ 4 مگنت ترمز 

9 V110 4 ولت( 110)ایمنی  مدار ابتدای 

 4 کابین استپهای برگشت 72 10

 4 کابین و ثابت استپهای مشترک 90 11

 4 کابین استپهای برگشت 71 12

 4 طبقات کنتاکت درب برگشت 66 13

 4 کابین درب شاخه دو برگشت 69 14

 4 استپ سری مدار طبقات و انتهای کنتاکت قفل درب برگشت 68 15

16 V24 4 مشترک تغذیه سنسورها 

17 CA1 4 دورانداز اجباری پایین 

18 CAN 4 دورانداز اجباری باال 

19 4BS  4 فیدبک ترمزسنسور 

20 FIR 4 سنسور وضعیت آتش 

21 AL FIR 4 آالرم وضعیت آتش 

22 FTO 4 سنسور حرارتی موتور 

23 GND 4 یا زمین ارت 

 4 تراول کابل 1،2،...،13 24

25 B2،B1 6 مقاومت ترمز 

 

 نکات مهم:

 میباشد. GNDمشترک سنسور حرارتی موتور، ترمینال  *

با فا صله چندین سیم خالی از سیمهای دیگر تراول کابل  راها آن بوده و( CAN BUSمربوط به سریال )تراول کابل  4و  3 ،2، 1های ترمینال *

 .انتقال دهیدولت 220ولت و 110مخصوصا سیمهای دارای ولتاژ 
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 کارکدکمعرفی ترمینالهای 

 اندازه ترمینال توضیحات نام ترمینال ردیف

1 L5 4 فاز ثابت کابین 

2 L6 4 فاز موقت کابین 

3 FAN 4 فن کابین 

4 MP 4 نول 

5 AL 4 زنگ اضطراری 

6 LM 4 المپ اضطراری 

7 C 4 بستن درب 

8 CA بستن درب دوم  

9 O 4 بازکردن درب 

10 OA بازکردن درب دوم  

11 CM 4 مشترک درب 

12 CMA مشترک درب دوم  

13 72I،72O 4 کنتاکت پاراشوت 

14 V24 4 مشترک تغذیه سنسورها 

15 1CF 4 سنسور ایست طبقه 

16 CF3  4 دوراندازسنسور 

17 FUL 4 حداکثر ظرفیت کابین 

18 OVL 4 حداکثر بار کابین 

19 PHC 4 فتوسل 

20 5KT 4 کنتاکت حد باز شدن درب کابین 

21 6KT 4 کنتاکت حد بسته شدن درب کابین 

 4 تراول کابل 1،2،...،13 22
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 راهنمای نصب سنسورهای مغناطیسی

 به را نیاز مورد اطالعات سنسورها این .دارند سنسور تعدادی به نیاز آسانسور چاه در کابین موقعیت از اطالع جهت کننده کنترل های سیستم

 با .است مغناطیسی سنسورهای از استفاده آنها از یکی که دارد وجود مختلفی روشهای اطالعات این انتقال جهت کنند می منتقل فرمان تابلو

 بی) کند می عمل خودنگهدار بصورت و دهد می وضعیت تغییر آهنربا قطبهای از یک هر مقابل از عبور پساز مغناطیسی سنسور اینکه به توجه

 باشد. می دیگر های نمونه از تر سهل مراتب به طبقه راست ایست نقطه و دوراندازی لحظه تنظیم امکان لذا (استابل

 :است زیر شرح به سنسورها این اندازی راه و نصب در مهم نکات 

 .نمائید نصب کابین یوک روی توقف و دورانداز سنسورهای -1

عبور کند کنتاکت آن بسته   )مشکی( Sآهنربا )قرمز( عبور کند کنتاکت آن باز میشود و اگر از مقابل قطب  Nاگر سنسور از مقابل قطب  -2

 خواهد شد.

آهنربای مشکی در وسط قرار  2قرمز در باال و پایین، آهنربای  2گرفته میشود.  عدد آهنربا در نظر4 ،سنسور توقف() 1CFبرای سنسور  -3

 باشد. 5Cmمیگیرند. حداقل فاصله بین آهنربای قرمز تا مشکی باید 

 

 .گردد می استفاده آهنربا 2 فقط طبقه ترین پائین و باالترین در :تذکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آهنربای مشکی در وسط قرار  1 ،آهنربای قرمز در باال و پایین 2گرفته میشود.  عدد آهنربا در نظر3 ،(دورانداز) CF3برای سنسور  -4

 باشد. 5Cmباید  آهنربا 3میگیرند. حداقل فاصله بین 

 

 


