AE-MAESTRO
Tümleşik Asansör Kontrol Sistemi

KURULUM KILAVUZU
Redüktörlü Motorlu Uygulamalarda Hazır Tesisat
Sistemi

Doküman Adı

: AE-MAESTRO Asansör Kumanda Sisteminde Redüktörlü
Motorlu Uygulamalar İçin Kurulum Kılavuzu

Doküman Kodu

: AEM-INSTR-GR

Doküman Versiyon

: 1.08f

Standart

: EN81-1 & EN81-20/50

Yazılım Versiyon

: 2.20u (Kumanda Kartı) / 2.20g (Motor Sürücü)
www.aybey.com

A.ÖNSÖZ
Bu doküman, hazır tesisat sistemlerde asansör kumanda panosunun kurulumuna kılavuzluk etmek için
yazılmıştır. Asansörün elektrik tesisatının kurulumuna rehberlik etmektedir. Bu kılavuz AE-MAESTRO
Tümleşik Asansör Kontrol Sistemi ve TFT El Terminali kullanım kılavuzlarıyla birlikte kullanılmalıdır.
Hazır tesisatlı sistem, kurulumu daha kolay ve daha hızlı hale getirmek için tasarlanmıştır. Kabloların yanlış
bir sokete ya da terminale bağlantısı sonucu oluşabilecek herhangi bir kısa devre durumunun önüne
geçilmesi açısından tüm kablolar kendi tak-çalıştır konnektörlerine sahiptir. Tüm kablo ve kablo grupları
üzerinde bilgilerinin yazılı olduğu etiketler bulunur. Herhangi bir yanlış bağlantıyı önlemek için ilgili soket
veya klemens bağlantısını yapmadan önce etiketleri kontrol edin.

UYARI !
 Bu belge hızlı kurulum dokümanıdır ve cihazla ilgili tüm bilgileri içermez.
 Daha ayrıntılı bilgi için Tümleşik Asansör Kumanda Sistemi ve TFT El Terminali kullanım
kılavuzlarına bakın.
 Bu kılavuzun kapsamı yalnızca elektriksel parçalarla sınırlıdır.
 Kurulum sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
 Herhangi bir soketi veya klemensi bağlamadan önce etiketlerini kontrol edin.
 Sistemin bağlantılarını düzgün bir şekilde tamamlamadan ve test etmeden önce asansörü normal
modda bırakmayın.
 Montaj aşamasından sonra asansör normal kullanıma açılana kadar akü başlıklarını çıkartınız.
 Bu kılavuz bir öneri niteliğindedir. Güvenlik önlemlerini almak kullanıcının sorumluluğu
altındadır.
EK BÖLÜMLER:
EK01-KAT SEÇİCİ AYARI
EK02-KABİN KASETİ
EK03-KAT KASETİ
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KUYUDAKİ ELEKTRİKSEL KOMPONENTLER

1. Asansör Kumanda Panosu
2. Pano Hareket Kumandası
3. Kabin Üstü Hareket Kumandası
4. Kabin Üstü Acil Aydınlatma (EN81-20)
5. Revizyon Kutusu
6. Baypas Işıklı Alarm (EN81-20)
7. Kuyu Dibi Ünitesi ve Hareket Kumandası
(EN81-20)
8. Kuyu Revizyon Reset Anahtarı (EN81-20)
9. Frenleme Direnci
10. Makine Yanı Stop Butonu (EN81-20)
11. Kabin Limit (Sınır Stop) Anahtarı
12. ML1-ML2 Manyetik Şalteri
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KUYUDA VE MAKİNE DAİRESİNDE KULLANILAN KOMPONENTLER
Hazır Tesisat Revizyon
Kutusu

Kabin elektrik tesisatını
kontrol eder

Kuyu Dibi Stop, Priz,
Alarm Kutusu

KDM Kuyu Dibi Kontrol
Ünitesi

Kuyu dibi tesisatını
kontrol eder (EN81-20).

Kumanda panosuna
bağlanır (EN81-1).

Revizyon Hareket
Kumandası

Panoda, kabin üstünde
ve kuyu dibinde kabini
hareket ettirmek için
kullanılır (Kuyu dibi
kumandası sadece
EN81-20’de vardır.)

Stop Butonu

Baypas Işıklı ve Sesli
İkaz Cihazı

Frenleme Direnci

Makine dairesinde
asansörü durdurmak
için kullanılır (EN81-20).

Kabin altında
kullanılır(EN81-20).

Kumanda Panosunda
bağlanır

Manyetik Şalterler

Flexible Takozu

Şerit/Yuvarlak Mıknatıs

Kuyu Limit Anahtarı

Kabin üstünde kullanılır

Kabine monte edilir

Ray üzerine yerleştirilir

Kabin üstünde kullanılır

MAKİNE DAİRELİ KUMANDA PANOSUNUN MONTAJI
Makine Daireli kumanda panosu redüktörlü
motorların kontrol sistemi için kullanılır.
Kumanda panolarını havalandırma delikleri açıkta
kalacak şekilde monte etmeye dikkat ediniz.
Vida ve sabitleme aparatını kullanarak metal
panoyu aşağıda gösterildiği gibi duvar monte edin.
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Kuyu Revizyon Reset
Anahtarı

Kuyu dibi giriş katında
kullanılır (EN81-20).

ŞEBEKE BESLEME BAĞLANTILARI

Şebeke L1/R, L2/S, L3/T besleme kablolarını ve Nötr
kablosunu terminallere bağlayın.

MOTOR KABLO BAĞLANTILARI

1. Motor kablolarını kumanda panosu üzerindeki U, V, W
terminallerine bağlayın.
2. Bunun için verilen blendajlı motor kablolarını kullanın.
3. Kabloların blendajlarını kumanda panosundaki toprak
barasına bağlayın.

FRENLEME DİRENCİ BAĞLANTISI
1. Frenleme direncini duvara veya kumanda panosu üzerine
monte ediniz.
2. Frenleme direncini kumanda panosunun içine koymayın.
3. Asansör işlemdeyken ısınacağını ve çevreye ısı yayacağını
unutmayın. Çalışma sırasında dokunmayın.
4. Frenleme direnci kablolarını kumanda panosundaki XKBRK2 klemensi üzerindeki frenleme direnci terminalleri
olan P+, BR’ye bağlayın.
5. Kabloların blendajını kumanda panosu içindeki
topraklama barasına bağlayın.
6. Uygun frenleme direncini bağlamadan motoru kesinlikle
çalıştırmayınız. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

KUMANDA PANOSU HAREKET KUMANDASI BAĞLANTISI
Hareket kumandasını, kumanda panosundaki HTKL kartı
üzerindeki XK-PREV1 ve XK-PREV2 soketlerine bağlayın.
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FREN, TERMİSTÖR VE MAKİNE YANI STOP BAĞLANTILARI
1. Motor freni, termistör ve makine yanı stop bağlantıları
kumanda panosundaki XK-BRK2 klemens grubuna yapılır.
2. Motor termistörünü kumanda panosundaki T1 ve T2
klemenslerine bağlayın.
3. Eğer motorda termistör yoksa T1 ve T2’yi köprüleyin.
4. Fren bobinini ve fren kontağını şekilde gösterildiği gibi
ilgili klemenslere bağlayın.
5. Makine yanı stop butonunu 110 ve 110A klemenslerine
bağlayın (EN81-20).

KUMANDA PANOSU ÇIKIŞ TERMİNALLERİ VE SOKETLERİ
Sistem hazır tesisattır. Bu yüzden kumanda panosuna çok az sayıda doğrudan bağlantı vardır. Bağlantılar
çoğunlukla soketleri takarak veya harici cihazları etiketli boş klemenslere bağlayarak yapılır. Kumanda
panosunun çıkış terminalleri aşağıdaki çizimde gösterilmiştir. Soketler belirli görevler için gruplar halinde
düzenlenmiştir.
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•
•
•
•

Motor tanıtım (ototuning) işlemine başlayabilmeniz için güvenlik devresinin kapalı olması gerekir.
Güvenlik devresi, kumanda panosundaki HT-KL kartı üzerinden ilk kurulum kablolarıyla köprülenmişse,
kurulum işlemi tamamlandıktan sonra bu kabloları çıkartın!
Eğer Tuning işleminden önce güvenlik devresi HT-KL kartı üzerinden köprülenmemişse ve kabin henüz
kurulmamışsa, kabin tesisatını (revizyon kutusu) geçici olarak kumanda panosu yanında
bağlayabilirsiniz.
Böylece güvenlik devresi kapatılacak ve tuning işlemi başlatılabilecektir.

FLEX KABLOLARIN PANO BAĞLANTILARI
Flex kablo terminalleri HT-KL kartı üzerindedir.
Kabin ile kumanda panosu arasında biri 12’li diğeri 24’lü
olmak üzere iki adet flex kablo vardır.
Kurulum sırasında kabin daha kurulmamışsa, revizyon
kutusunu makine dairesinde tabloya bağlayarak
çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde ototuning işlemi
esnasında güvenlik devresi kontakları kapalı olacaktır.

1- 24’lü flex kabloyu alın ve aşağıda belirtilen terminalleri
kumanda panosundaki HT-KL kartındaki ilgili soketlere
bağlayın.
-XK-FLX1-1
-XK-FLX1-2
-XK-FLX1-3

2- 12’li flex kabloyu alın ve XK-FLX2 ile işaretlenmiş
terminalleri, kumanda panosunda bulunan HT-KL
kartındaki ilgili sokete bağlayın.

KABİN ELEKTRİK TESİSATI KURULUMU
1. Revizyon kutusunu kabinin üstüne yerleştirin.
2. Flexible kabloların iki ucu da konnektörler bağlanmış
şekilde gelmektedir.
3. Revizyon kartında PWL ve PWH adında iki kart
bulunmaktır.
4. Flexible kabloyu revizyon kutusunun içindeki PWL ve
PWH kartlarının ilgili terminallerine C01-FLEXIBLE
KABLO BAĞLANTILARI proje şemasında gösterildiği gibi
bağlayınız.
5. PWH altta olan karttır ve güvenlik devresi ile 220/230V
sinyallerini barındırır.
6. PWL üstte olan karttır ve kabin kontrol sistemi olarak işlev
görür.
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7. 24’lü flex kablonun diğer ucunu alın ve aşağıda
işaretlenmiş terminallerini kabin üstü revizyon
kutusundaki PWL ve PWH kartlarındaki ilgili soketlere
bağlayın.
-XH-HV3
-XL-LV2
-XH-HV1
-XH-HV2

8. 12’li flex kablonun diğer ucunu alın ve XL-LV1 ile
işaretlenmiş terminallerini kabin üstü revizyon
kutusundaki PWL kartındaki ilgili soketlere bağlayın.

KABİN KASETLERİNİN BAĞLANTILARI
1. Alya Serisi Kabin Kaseti Bağlantısı
a) CON(A) etiketli kablonun bir ucunu PWL kartının
ConA soketine diğer ucunu ise ALYA kabin
kasetindeki ConA soketine bağlayın.
b) Eğer kabininizde iki tane kabin kaseti varsa, ikinci
ALYA kabin kasetinin ConA soketinden PWL
kartının CON(B) soketine bağlantı yapın.
2.

Diğer Kabin Kasetlerinin Bağlantısı

a) CON(A) etiketli kablonun bir ucunu PWL kartının
ConA soketine diğer ucunu ise kabin kasetinin
içindeki PWS kartının ConA soketine bağlayın.
b) Eğer kabininizde iki tane kabin kaseti varsa, ikinci
kabin kasetinin içindeki PWS kartının ConA
soketinden PWL kartının CON(B) soketine bağlantı
yapınız.
Kabin panellerinin mekanik ve elektriksel montajı için Ek'teki
EK02-KABİN KASETİ bölümüne bakın.

KABİN DEVRESİ BAĞLANTISI
Diğer kabin bağlantılarını, aşağıda projenin devre şeması sayfalarında gösterildiği gibi revizyon kutusuna
bağlayın: C02-KABİN ÜSTÜ BAĞLANTILAR PWH ve C03-KABİN ÜSTÜ BAĞLANTILAR PWL
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KAT KASETİ BAĞLANTISI
1. Kat kaseti (LOP) kılavuzunu okuyunuz. Bkz. Ek-3
2. Kat kasetleri seri olarak bağlıdır ve haberleşme için her birinin farklı bir
kat tanımlama numarası olmalıdır.
3. Bütün kat kasetleri numaraları kaydedilmiş olarak teslim edilir.
4. Kayıtlı kat numaraları üzerindeki etiketlerde mevcuttur.
5. Herhangi bir kat kasetinin kat numarasını, Ek'teki EK03-KAT KASETİ
talimatlarını izleyerek istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
6. Kat kasetlerini EK-03'teki talimatlara göre ilgili katların duvarına
sabitleyin.
7. XK-CB soketini kontrol sistemine bağlayın.
8. Bütün kasetlerini XK-CB kablosuna bağlayın.
9. Kuyu dibi kartı (SPT) kullanılmayan sistemlerde hattın sonuna bir
sonlandırma direnci takılmalıdır.

KAT KAPISININ BAĞLANTISI
1. Kapı kontaklarını bağlamak için XK-KK soketini kumanda panosundaki
XK-KK terminallerine bağlayın.
2. Her katta, aşağıdaki resimde gösterilen boştaki beyaz konnektörün
bağlantısını sökün ve bu kabloları kapı kontaklarına bağlayın. Burada
kullanılan kablonun üzerinde LKK/A-B etiketi bulunmaktadır.
3. Topraklama kablosunu (Yeşil-Sarı) kat kapısı panelinde bulunan
topraklama klemensine bağlayın.
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KUYU DİBİ BAĞLANTILARI ( EN81-20/50 Standardı için)

•

•

•

•
•

XK-KDM-SF1 ve XK-KDM-PWR kablolarını, bağlantı
şemasında gösterildiği gibi kuyu dibi kontrol ünitesi
ile kumanda panosu arasına bağlayın.
Kat kasetlerini birbirine bağlayan XK-CB kablosu ile
zemin kattaki kat kasetini KDM kuyu dibi ünitesine
(SPT kartı) bağlayın.
Diğer kuyu dibi ekipmanlarını, kumanda panosunda
yer alan proje şemasında gösterildiği gibi KDM
kutusunun terminallerine bağlayın.
KRR anahtarını kapı kasasına veya yanındaki bir duvara
yerleştirin. Bu anahtar kuyunun dışında bulunmalıdır.
KRR anahtarının konumu, kuyu revizyondan çıktıktan
sonra değiştirilmelidir. Aksi takdirde sistem normal
moda geçmez.

KUYU DİBİ BAĞLANTILARI ( EN81-1 Standardı için )

•

XK-KDM-SF1 kablolarını kumanda panosundan kuyu
dibine indirin ve kuyu dibi ekipmanlarını proje
şemasında gösterildiği gibi bağlayın.
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REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR İÇİN ENKODER BAĞLANTILARI
1.
2.
3.
4.
5.

Cihaz redüktörlü motorlar için enkoderli (kapalı çevrim) veya enkodersiz (açık çevrim) çalışabilir.
Eğer cihaz enkodersiz yani çalışacaksa bu bölümü atlayabilirsiniz.
Cihazın ön kapağını açın.
Kullanılacak enkoderin veri listesine (datasheet) göre kablo bağlantılarını yapın.
Enkoderin besleme voltajını, etiketi üzerinden veya enkoderin veri listesinden okuyun. Bu bilgiye
bağlı olarak besleme voltajı kablolarını cihazın 5V ve 15V terminallerine bağlayın.

1- 15V (24V) BESLEME GERİLİMLİ ENCODER

2- 5V BESLEME GERİLİMLİ ENCODER

•
•

Sistem el hareket kumandası üzerinden revizyon moduna alın.
Kontrol sistemini enerjilendirmek için sigortaları açın.
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ÖN LED PANELİ
•
•

Cihazın ön kapağına yerleştirilmiş bir led panel bulunmaktadır.
Bu led panel bazı önemli değişkenlerin durumu hakkında bilgi
verir.
• LED panel genelde kat numarasını görüntülemek için kullanılır.
• Ancak, E03- LED DISPLAY parametresi üzerinden ayarlanarak diğer
değişkenleri izlemek için de kullanılabilir.
• Sistemin durumunu gösteren iki LED sütunu arasında bir led bar
yerleştirilmiştir.
• Yeşil normal mod, sarı revizyon modu ve kırmızı hata durumu
anlamına gelir.
• Herhangi bir hareket durumunda led yanıp söner.
120…140 güvenlik devresi bu bölümdeki ledlerden görüntülenebilir.

EL TERMİNALİ
•

El Terminali, parametreleri ayarlamak ve cihaz yazılımında
uygulanan servisleri devam ettirmek için kullanılmalıdır.
• Bu işlemler asansör çalışırken yapılmamalıdır.
• El terminali cihazın ön kısmına takılabildiği gibi CAN Bus üzerinden
kabinde ve kuyuda da kullanılabilir.
• Cihazın yazılımı el terminali kullanılarak güncellenebilir. Program
dosyası bir SD karttan aktarılır.
• Diğer talimatlara geçmeden önce AE-MAESTRO El Terminali
kılavuzunu okuyun. Asansör hareketlerini izlemek, parametreleri
düzenlemek ve işlemleri gerçekleştirmek için buna ihtiyacınız
olacaktır.
• Ancak, örnek olarak kat sayısının nasıl değiştirileceği aşağıda
açıklanacaktır.
• Kumanda kartı 2.20u ve motor sürücü 220g yazılımlarıyla çalışmak
için el terminali yazılımı 2.20t veya üstü olmalıdır. Lütfen buna
dikkat ediniz.
Ana ekran, asansör hakkında aşağıdaki değerleri gösterir:
• Kabinin gerçek zamanlı seyahati
• Güvenlik hattı
• Kabin konumu
• Kabin hızı
• Kapı durumu
• Mevcut çağrılar
• Asansörün durumu hakkında bir mesaj satırı
• Bazı önemli giriş ve çıkışlar
1. Menüye girmek için ENT butonuna basın.
2. Bu ekranda yön oklarını kullanarak hareket edebilirsiniz.
3. Bir uygulamaya veya alt menüye girmek için ekranın altındaki yön
tuşlarını kullanarak ilgili simgeye gelin ve simge renklendiğinde
ENT tuşuna basın...
4. Örneğin, Parametreler'i seçin ve parametre simgesi renkli hale
geldiğinde ENT tuşuna basın.
5. Böylece parametre menüsüne gireceksiniz.
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•

Parametreler menüsünde, yukarı ve aşağı okları kullanarak
ANA PARAMETRELERİ seçin ve ANA PARAMETRELER
renklendiğinde ENT tuşuna basın.

•

Diğer parametre gruplarını da benzer şekilde seçebilirsiniz.

Daha sonra yön ok tuşlarıyla kat sayısını değiştirmek için yukarıda
açıklandığı gibi ANA PARAMETRELER listesindeki A01-DURAK
SAYISI'nı seçin ve ENT tuşuna basın.

1. Karşınıza çıkacak olan ekranda kat sayısı görüntülenecektir.
2. Ayarlamak istediğiniz kat sayısını aşağı yukarı yön oklarını
kullanarak seçiniz.
3. Sonrasında ise seçiminizi kaydetmek için ENT tuşuna basın.
4. Böylelikle A01 parametresi 2.basamakta ayarlanan şekilde
kaydedilmiş olur.
5. Diğer parametreleri görmek ve değiştirmek için bu yöntemi
kullanabilirsiniz.
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PARAMETRELERİN YÜKLENMESİ VE KAYDEDİLMESİ
•
•
•
•
•

Cihazın parametre ayarları SD karta kaydedilip sonrasında tekrar
yüklenebilir.
Böylece parametre dosyası yedeklenebilir, başka bir cihaza
aktarılabilir veya SD karttaki dosyadan geri yüklenebilir.
Parametreleri SD karttaki bir dosyaya kaydetmek için el
terminalindeki İÇE AKTAR yardımcı programını kullanın.
SD karttaki bir dosyadan parametreleri geri yüklemek için el
terminalindeki DIŞA AKTAR yardımcı programını kullanın.
Dışa Aktar ve İçe Aktar yardımcı programları CAN-BUS üzerinden
çalışmaz yalnızca el terminali cihaza takılıyken çalışır.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cihaz yazılımı el terminali kullanılarak güncellenebilir.
Cihaza yüklemek istediğiniz program dosyasını SD karta
kopyalayın.
SD kartı el terminalindeki yuvaya takın.
El terminalini cihaza yerleştirin.
Güncelleme işlemi CAN-BUS üzerinden gerçekleştirilemez.
Özellikler (Utilities) simgesini seçin.
Cihazın içinde iki adet işlemci bulunmaktadır. Bu nedenle,
güncellemek için ICM Yükle veya ICS Yükle simgesini seçmelisiniz.
El terminalini güncellemek için, el terminali üzerindeki F1
butonuna basılı tutulur ve sonrasında el terminaline enerji verilir.
Açılan ekranda istenilen yazılım ok tuşları ile seçilir ve ENT
butonuna basılır.
Olası bir hareketi engellemek için en yakınınızdaki STOP
düğmesine basın.

Güncelleme işlemine başlamadan önce kumanda panosunu
revizyon moduna almalısınız.
Ekranda yüklemek istediğiniz dosyayı YUKARI ve AŞAĞI ok tuşlarını
kullanarak seçmelisiniz.
Dosyayı seçtikten sonra yüklemeye başlamak için ENT tuşuna
basın.
İşlem süresince sistemi kapatmayın.
Yazılımı yükledikten sonra sistemi kapatıp yeniden başlatmalısınız.
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KURULUM PARAMETRELERİ
•

AE-MAESTRO, genel parametrelerin çoğunu ayarlamak için
kullanılabilen etkileşimli bir kurulum menüsüne sahiptir.
Bu menüyü kullanmak sistemin kurulumunu kolaylaştırır.
Önceki seçimlere bağlı olarak istenen parametreleri tek tek
ayarlamanız istenecektir.
Öncelikle sistemi revizyon moduna alın.
Kuruluma başlamak için SETUP simgesine tıklayın.

•
•
•
•

•
•
•

Kurulum menüsü A15 KURULUM MODU PARAMETRESİ ile başlar.
Kurulumu başlatmak için A15=1 olarak ayarlanmalıdır.
Sistem henüz kuyuya düzgün bir şekilde kurulmadığından kurulum
modu bazı hataları bypass eder.
Manyetik şalter, mıknatıs ve benzeri ekipmanların yerleşimi için
bu özelliğe ihtiyacınız olacaktır.
Kurulum modu yalnızca revizyon modundayken aktif olur. Sistem
revizyon modundan çıktığı anda A15 Kurulum Modu 0 olur.
Kurulum modu başlatıldığında sisteminiz ve motor özellikleriyle
ilgili parametreler girmeniz istenecektir.
Bu menüden ESC tuşuna basarak çıkabilirsiniz.
ENT butonuna bastığınızda bir sonraki parametre ekranı
görüntülenecektir.
A03 MOTOR TİPİ parametresinde;
1. Açık çevrimli uygulamalar (enkodersiz) için 0-Asenkron Açık
Çevrim’i seçin.
2. Kapalı çevrimli uygulamalar (artımsal enkoderli) için 1Asenkron Kapalı Çevrim’i seçin.
Ardından ENT tuşuna basın.

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Her ekranda uygun parametreleri seçin.
Böylece kurulum çalışmasına başlamak ve motoru çalıştırmak için
kumanda tablosundaki gerekli parametreler ayarlanacaktır.

•

Konfor zamanlama ve özel fonksiyonlarla ilgili daha fazla
değişiklik yapmanız gerekecektir.

•

Kurulum tamamlandıktan sonra istediğiniz zaman bu
parametreleri değiştirebilirsiniz.
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TUNING
•

Tuning işlemi enkoder ofset pozisyonu ve motor
karakteristiklerini elde etmek için yapılmalıdır.
• Hareket kumandası üzerindeki anahtar 1 konumuna (revizyon)
alınmış olmalıdır.
Ardından tuning modunu durarak tuning olarak ayarlayın.
M18 TUNING MODU
0- Durarak Tuning
Bu tuning işlemi motorda herhangi bir hareket olmadan
gerçekleştirilmelidir.

TUNING İŞLEMİNİN BAŞLATILMASI
1. Tuning işleminin gerçekleşmesi için asansör revizyon modunda
olmalı ve güvenlik devresi kapalı olmalıdır.
2. Tuning işlemine başlamak için SERVİSLER menüsünden R04
TUNING alt menüsüne giriniz

Aşama 1
1. El kumandası üzerindeki mavi ORTAK butonuna tuning
işleminin sonuna kadar basılı tutun.
2.

İşlemi başlatmak için el terminali üzerinden YUKARI veya
AŞAĞI ok butonuna basın.

Aşama 2
Böylelikle tuning işlemi başlatılmış oldu.
El kumandasındaki ORTAK butonunu basılı tutmaya devam edin.
1. Hareket olmayacağı için frenler etkinleştirilmez.
2. Ancak, frenler motoru sabit tutmak için iyi ayarlanmazsa motor
döner ve ayarlama işlemi başarısız olur.
3. Bu nedenle, çalışma sırasında frenler kontrol edilmelidir.
İşlem sırasındaki olası hatalar
MOTOR BAĞLANTI HATASI:
•
•

Cihaz çıkışında motorun üç faz sargısı görülmüyor.
Motor ve cihaz çıkışı arasındaki kablolar ve bağlantılar kontrol
edilmelidir.

ENABLE HATASI:
• Bu hata çalışma sırasında herhangi bir nedenle güvenlik hattı kesilirse
ortaya çıkar. ORTAK butonunun bırakılması bu hataya neden olabilir.

TUNiNG HATASI:
• Durarak tuning işleminde motorun herhangi bir hareketi bu hataya
sebep olabilir.
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•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•

•
•
•
•

Aşama 3
İşlem bittiğinde ekranda tuning işleminin tamamladığı mesajı
görülecektir.
Bu mesaj görüldüğünde ORTAK butonu bırakılabilir.
ESC butonuna basarak ana menüye dönebilirsiniz.

HAREKET TESTİ
Eğer sistem açık çevrim ise bu testi atlayın, kapalı çevrim ise devam edin.
El kumandası üzerindeki ORTAK çalıştırma butonuna basılı tutarken YUKARI veya AŞAĞI
butonlarından birine basıp hareket komutu verin.
Kabinin hareketini gözlemleyin. Motor hızlı bir şekilde döner ya da hiç dönmezse P06 MOTOR
PARAMETRELERİ içindeki M17 ENKODER YÖNÜ parametresini değiştirin.
Ardından ilk adımı bir kez daha deneyin.
Her iki yönde de normal bir dönüş gözlemlemelisiniz.
YÖN TESTİ
El kumandası üzerindeki ORTAK çalıştırma butonuna basılı tutarken YUKARI veya AŞAĞI
butonlarından birine basıp hareket komutu verin.
Kabinin hareketini gözlemleyin.
Eğer hareket yönü verilen komut yönüne göre ters ise P06 MOTOR PARAMETRELERİ içindeki M19
MOTOR YÖNÜ parametresini değiştirin.

Bundan sonra motor istenen hızda, istenen yönde çalışır ve tuning işlemi başarıyla tamamlanır.
Güvenlik devresi, kumanda panosundaki HT-KL kartı üzerinden ilk kurulum kablolarıyla köprülenmişse
bu kabloları çıkartın!
Şimdi sistemi normal çalışmaya hazırlamak için işlemleri başlatabilirsiniz.
Asansörü revizyon modunda bırakabilirsiniz.

KAPI BESLEME VE SİNYAL BAĞLANTILARI (EN81-20)
Kapı operatörü iki kablo grubuna bağlıdır:
1-XL-DS, PWL kartınki kapı kontrol sinyallerini ve inputları kapı
kartına iletir. Sinyaller:
KA çıkışı: Kapı Aç Komutu
KK çıkışı: Kapı Kapat Komutu
KO: KA ve KK’nın ortak terminali
R3: Yavaş Kapatma Komutu (EN81-20)
C3: Yavaş Kapatma’nın Ortak Terminali (EN81-20)
KL1: Kapı Kapama Limiti (EN81-20)
DTP: Kapı Kartı Motor Termostatı (EN81-20)
K1C: Kapı Sıkışma Kontağı (EN81-20)
2-XH-DR, PWH kartından besleme voltajını kapı kartına iletir.
Bunlar:
DR2: Faz
DR3: Nötr
PE : Toprak
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KAPI BESLEME VE SİNYAL BAĞLANTILARI (EN81-1)
Kapı operatörü iki kablo grubuna bağlıdır:
1.XL-DS, PWL kartınki kapı kontrol sinyallerini ve girişlerini kapı
kartına iletir. Sinyaller:
KA çıkışı: Kapı Aç Komutu
KK çıkışı: Kapı Kapat Komutu
KO: KA ve KK’nın ortak terminali
2-XH-DR, PWH kartından besleme voltajını kapı kartına iletir.
Bunlar:
DR2: Faz
DR3: Nötr
PE : Toprak

KABİN AYDINLATMASI KONTROLÜ

•

Kabin butonyeri içerisinde kabin aydınlatma kontrolü için bir
algılama sistemi bulunmaktadır.

•

Kabin ışığı yanarken (meşgul sinyali yanarken) kabin içindeki
ışık sönerse, kabinin hareketini engeller.

•

Işık dedektör sisteminin hassasiyeti, kabin butonyeri içindeki
GN02 kartı üzerinde bulunan potansiyometre ile
ayarlanabilmektedir. Fotoğrafta X ile belirtilmiştir.

BAYPAS ANAHTARI (Sadece EN81-20/50 Standardında bulunur)
•

Baypas anahtarı 4 konumludur ve sadece kabin ya da kat
kapılarını baypas eder.
• 0 Konumu: Baypas yoktur. NORMAL ÇALIŞMA içindir.
• 1 Konumu: 120 ve 125 köprülenir. Bunun anlamı:
İki tane otomatik kapıya sahip sistemlerde, B tarafının kat
kapısı kontakları köprülenir.
Yarı otomatik kapılı sistemlerde, kat kapısı kontakları
köprülenir.
• 2 Konumu: 125-130 köprülenir. Bunun anlamı:
Otomatik kapılı sistemlerde, A tarafının kat kapıları köprülenir.
Yarı otomatik kapılı sistemlerde, kat kapılarının kilitleri
köprülenir.
• 3 Konumu: 130-140 köprülenir, yani A ve B tarafındaki kabin
kapısı kontakları köprülenir.
Not: Kapı kontakları kilitliyken, asansörü revizyon modunda
hareket ettirebilmek için, kapı limit anahtarları KL1 (A tarafındaki
kabin kapısı için) ve KL2 (B tarafındaki kabin kapısı için) kurulmuş
ve tanımlanmış olması gerekir.
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BAYPAS IŞIKLI ALARM KURULUMU (Sadece EN81-20/50 Standardında bulunur)

•
•

Asansör bypass konumunda hareket ettirildiğinde sesli ve ışıklı
bir ikaz verir.
Kabin altında herhangi bir yere monte edilir.

SINIR STOP ANAHTARI
•
•
•
•
•
•

Makaralı sınır anahtarını, metal sabitleme aparatını kullanarak
kabin üstüne monte ediniz.
Kablosunu revizyon kutusunun içinde bulunan PWH kartının XKLSK soketine bağlayın.
Kabini revizyon modunda el kumandasıyla kuyunun alt sınırına
getirin.
Kuyu alt rampasını yerleştirin ve sabitleyin.
Kabini revizyon modunda el kumandasıyla kuyunun üst sınırına
getirin.
Kuyu üst rampasını yerleştirin ve sabitleyin.

KAT SEÇİCİNİN KURULUMU VE KAT AYARI
•

A05 parametresinde kullanacağınız kat seçici sistemini
seçtikten sonra kat seçici kurulumu ile ilgili Ek-1'deki
dokümana gidin.

•

Kuyu anahtarlarının takılması, kat seviyelerinin öğretilmesi ve
hassas kat ayarları bu kılavuzda açıklanmıştır.

KALICI HATALARIN SİLİNMESİ
•
•
•
•

Bazı kritik hatalar, özellikle UCM (istenmeyen kabin hareketi)
hatası asansörü bloke eder ve daha fazla çalışmaya izin vermez.
Bu hatalar sistem kapatıldığında bile temizlenmez.
Bu hatalardan kurtulmanın tek yolu özel bir hata silme bölümü
kullanmaktır.
Servisler bölümüne girin ve bu kısımdan R01-UCM-HATA
SİLME’ yi seçin.
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GÜVENLİK FONKSİYONLARININ TESTİ
•
•
•

•

Yazılımda uygulanan bir dizi test rutini vardır.
Servisler menüsünden başlatılabilirler.
SINIR STOP TESTİ
Kuyu limit anahtarlarının performansı bu test kullanılarak test
edilebilir. Bu testin ayrıntılı açıklaması için cihazın kullanım
kılavuzundaki bölüm 10.2'ye bakın.
MANUEL UCM TESTİ
Bu test istenmeyen bir kabin hareketi durumunu simüle etmek
ve sistemin yanıtını görmek için tasarlanmıştır. Bu testin
ayrıntılı açıklaması için cihazın kullanım kılavuzundaki bölüm
7.4'e bakın.

ASANSÖR TEST MENÜSÜ
•
•
•
•
•
•
•

•

Asansörü normal çalışmada test etmek için özel bir yardımcı
program bulunmaktadır.
Etkinleştirmek için Test Menu simgesini seçiniz.
Kapılar ve çağrılar kolayca iptal edilebilir.
Üst kata veya alt kata çağrı yapılabilir.
İstenilen sayıda rastgele kabin hareketi otomatik olarak
gerçekleştirilebilir.
Asansör Test Menüsünün ayrıntılı açıklaması kullanım
kılavuzunda bölüm 10.1'de sunulmuştur.
Asansörün kurulumunu tamamlandıktan sonra, herhangi bir
fonksiyonun çalışıp çalışmadığını görmek için bu rutini
uygulayın.
Bu özellik daha sonra bazı çevre birimlerini etkinleştirerek veya
devre dışı bırakarak sorun giderme için kullanılabilir.
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