
 

  



 

  



 توضیحات  نام ردیف
1 G12   ترمینال ورودی زمین تغذیه ویژه میکروکنترلر 

 ترمینال ورودی زمین تغذیه ویژه میکروکنترلر  12+ 2
  ولت 30تا  9ترمینال ورودی تغذیه ویژه میکروکنترلر  ، محدوده  ولتاژ بین 

3 G24  ولت  24ترمینال ورودی زمین تغذیه ویژه 

 ولت ،  24ترمینال ورودی تغذیه  24+ 4
 ولت استفاده کرد  24ولت دی سی برای هر دو بخش میکروکنترلر و  24می توان از یک تغذیه 

با یک سیم به هم وصل می شوند و ترمینالهای  G24و  G12در این صورت ترمینال های 

 دیگر به هم وصل می شوند.هم با یک سیم  24+و  12+

5 UP ترمینال خروجی رله برای جهت باال 

6 DOWN ترمینال خروجی رله برای جهت پایین 

7 MP ورودی(ترمینال مشترک رله های مربوط به حرکت موتور( 

8 HIGH ترمینال خروجی رله برای سرعت تند 

9 SLOW ترمینال خروجی رله برای سرعت کند 

10 BR  به ترمز موتورترمینال رله مربوط 

 همزمان عمل می کنند.  BRو  RCرله ها مربوط به 

11 BR ترمینال رله مربوط به ترمز موتور 
 همزمان عمل می کنند.  BRو  RCرله ها مربوط به 

12 RC ترمینال رله جهت بسته شدنه رب کشویی کابین و نیز رها شدن کمان مغناطیسی 

13 RC  رب کشویی کابین و نیز رها شدن کمان مغناطیسیترمینال رله جهت بسته شدنه 

 همزمان عمل می کنند.  BRو  RCرله ها مربوط به 

14 RC ترمینال رله جهت بسته شدنه رب کشویی کابین و نیز رها شدن کمان مغناطیسی 
 همزمان عمل می کنند.  BRو  RCرله ها مربوط به 

15 LIGHT ترمینال رله مربوط به روشنایی کابین 

16 G90  تا  90ولت متناوب می باشد ،) بین  110ترمینال زمین سری ایمنی ، ولتاژ سری ایمنی معموال

 ولت(  120

17 TP4 ترمینال سری ایمنی ، بازگشت سرس استپ از کابین 

 طبقات هاي درب شاخ دو كنتاكت برگشتترمینال سری ایمنی ،  66 18

 ترمینال سری ایمنی ، برگشت قفل طبقات ، 68 19

 ترمینال سری ایمنی ، برگشت درب کابین 69 20

یک اختالف پتانسیل   G90ولت سری ایمنی ، در واقع بایستی بین این ترمینال و ترمینال  110 110 21

 ولت متناوب ، توسط یک منبع خارجی مثل ترانس ایجاد شود. 110

22 7SEG  سوکتIDC مربوط به خروجی های نمایشگر جهت اتصال به برد ترمینال 

23 CABIN  سوکتIDC مربوط به احضار کابین جهت اتصال به برد ترمینال 

24 HALL  سوکت IDCمربوط به احضار از سالن جهت اتصال به برد ترمینال 

 جهت اتصال به برد ترمینال  IDCسوکت  - 25

26 KEY +  تنظیم )افزایش( پارامترها در منو های تنظیمدکمه ی مثبت ، جهت 
 advancedهنگام بوت شدن می توان به منوی  okبا فشار دادن همزمان این دکمه ودکمه ی 

menu 
 دسترسی پیدا کرد. 

منظور از بوت شدن زمانی است که بعد از خاموش و روشن شدن ، در ال سی دی مربع های 
 سیاه رنگ از سمت راست به چپ شروع به پر کردن ال سی دی می کنند. 

27 KEY OK  دکمه یOK  این دکمه جهت تایید مقادیر و ذخیره ی آنها در منوها و تنظیمات به کار می ،

 رود.
فشار دادن این دکمه هنگام بوت شدن می توان به منوی اصلی تنظیمات دسترسی همچنین با 

 پیدا کرد.

28 KEY - دکمه ی منفی ، جهت تنظیم )کاهش( پارامترها در منو های تنظیم 

29 LCD 
CONTRAST 

 ولوم جهت تنظیم کنتراست نمایشگر ال سی دی

30 REVISION 
ONBOARD 

 



31 FUSE  بازبینی و تعمیر( از روی بردبرای فعال کردن حالت رویزیون( 

 فیوز در مسیر رله های کنترل کننده ی حرکت موتور  

32 +5 V LED نشانگر ال ای دی برای ولتاژ تغذیه 

33 CABIN LEDs نشانگرهای ال ای دی برای احضارهای کابین 

34 HALL LEDs نشانگرهای ال ای دی برای احضارهای سالن 

35 CA1 , CAN 
LEDs 

 نشانگر های ال ای دی برای دور اندازهای اجباری طبقه ی ابتدایی و انتهایی
 هنگامیکه کابین در طبقات میانی باشد بایستی هر دو ال ای دی روشن باشند

در صورتی که هر دو ال ای دی همزمان خاموش باشند نشان دهنده ی قطع سیم ها یا مشکل 
این صورت پیغام خطای مربوطه در ال سی دی ظاهر خواد در دوراندازهای اجباری است که در 

 شد. 
36 LEF , SLF LEDs  ال ای دی های مربوط به پرچم هایlevel flag  وslow flag 

 روشن باشد. lefهنگام تراز شدن کابین در هر یک از طبقات بایستی ال ای دی 

نیز هنگام عبور از یک تراز به تراز طبقه ی دیگر بایستی دوبار روشن و  SLFال ای دی 

 سپس خاموش گردد.
37 4BS LED  ال ای دی مربوط به فیدبک از ترمز موتور ، در حالت کارکرد نرمال بعد از رها شدن ترمز

هر بایستی ال ای دی مربوطه روشن شود. و در صورت خاموش بودن پیغام خطای مربوطه ظا
 خواهد شد.

38 REV LEDs ال ای دی های مربوط به رویزیون از کابین 

39 OVL ,OVH 
LEDs 

 OVER LOAD ,OVER HEATال ای دی های مربوط به 
 در حالت نرمال بایستی ای ال ای دی ها روشن باشند.

40 OVL 
TERMINAL 

 OVER LOAD ترمینال مربوط به اضافه بار

 اتصال الکتریکی بر قرار باشد. G24در حالت عادی بایستی بین این ترمینال و ترمینال 

41 OVH 
TERMINAL 

 OVER HEAT ترمینال مربوط حرارت اضافی موتور

 اتصال الکتریکی بر قرار باشد. G24در حالت عادی بایستی بین این ترمینال و ترمینال 

42 SEVEN 
SEGMENT 
DISPLAY 
OUTPUT 
TERMINALs 

 نمایشگر سون سگمنت خروجی های ترمینال جهت

43 CAN 
TERMINAL 

 ترمینال مربوط به دور انداز اجباری طبقه ی انتهایی )آخر(
 باشد G24این ترمینال بایستی به طور نرمال بسته به 

44 LEF 
TERMINAL 

این ترمینال جهت متصل شدن به سنسور مغناطیسی می باشد که برای شخیص تراز شدن 
 بکار می رود.طبقات 

چیدمان آهن ربا ها و نحوه ی سیم بندی باید به شکلی باشد که در هنگام تراز شدن در طبقات 
  متصل باشد و ال ای دی مربوطه روشن باشد. G24این ترمینال از لحاظ الکتریکی به 

45 REVISION 
DOWN 
TERMINAL 

ترمینال از لحاظ  در حالت رویزیون از کابین ، برای حرکت به سمت پایین  بایستی این

 متصل شود. G24 الکتریکی به 

46 REVISION UP 
TERMINAL 

در حالت رویزیون از کابین ، برای حرکت به سمت باال بایستی این ترمینال از لحاظ الکتریکی 
 متصل شود. G24 به 

47 REVISION 
TERMINAL 

 متصل شود. G24 برای رفتن به حالت رویزیون بایستی این ترمینال از لحاظ الکتریکی به 

 

48 4BS 
TERMINAL 

ترمینال مربوط به فیدبک ترمز موتر ، در صورت نبودن چنین فیدبکی می توانید این ترمینال را 
 موجود روی برد ترمینال وصل کنید.  G24با یک سیم به ترمینال 

49 SLF 
TERMINAL 

مغناطیسی می باشد که جهت تشخیص پرچم های این ترمینال جهت متصل شدن به سنسور 
دوراندازی به کار می رود ، بین دو تراز دو پرچم دوراندازی نصب می شود که هرپرچم از سه 

 آهن ربا تشکیل شده
نحوه ی سیم بندی و چیدمان آهن ربا ها بایستی به نحوی باشد که هنگام عبور از پرچم این  

وصل شود . و در آن لحظه ال ای دی  G24کی به ترمینال در یک لحظه از لحاظ الکتری

مربوطه روشن خواهد شد  و پس از فاصله گرفتن از پرچم ال ای دی مربوطه  خاموش خواهد 
 شد.



50 CA1 
TERMINAL 

 ترمینال مربوط به دور انداز اجباری طبقه ی ابتدای )پایین ترین طبقه(

 باشد G24این ترمینال بایستی به طور نرمال بسته به 

51 CABIN 
REQUEST 
KEYs & LEDs 
OUTPUT 
TERMINAL 

 ترمینال های احضار کابین

52 HALL 
REQUEST 
KEYs & LEDs 
OUTPUT 
TERMINAL 

 ترمینال های احضار سالن

53 G24 
TERMINAL 

 متصل می باشد G24به  IDCاین ترمینال از طریق سیم های فلت و سوکت های 

بعضی از  پل زدنبرای کارهای تست مثل احضار ها و  G24و برای در دسترس قرار دادن 

 سنسورها 
54   

   

   
 



 
 


