
AE-MAESTRO
Kontaktörsüz (STO) Tümleşik  Asansör Kumanda Sistemi

Contactorless (STO) lntegrated Lift Controller 



GOOD DESIGN

AE-MAESTRO, Aybey Elektronik'in 
1993 yılından günümüze kadar asansör elektroniği 
alanında edinmiş olduğu tecrübe ve uzmanlığın birleşimi 
ile geliştirilmiş ve Good Design tasarım ödülü kazanmış 
bir Tümleşik Asansör Kumanda Sistemidir. 

• Kontaktörlerden kaynaklanan parazitlerin ortadan kalkması
• Kumanda tablosu hammadde maliyetlerinde tasarruf
• Kumanda tablosunda titreşimsiz ve gürültüsüz çalışma

Neden Kontaktörsüz Çalışma (STO)?

• Motor sürücü transistörlerinin [IGBT) ömrünün uzaması
• Kumanda tablosu kablolarında yarı yarıya azalma
• İşçilik süresinde kısalma

• Reduction of electromagnetic interference sources
• Provides cost reduction of the materials used
• Significant noise and vibration reduction

• Extends the life of motor driving transistors (IGBT)
• Quantity of cables used in control panel is halved
• Provides labor reduction

AE-MAESTRO is an lntegrated 
Lift Control System that has been developed 
with the combination of Aybey Elektronik's 
experience and expertise in lift electronics since 
1993 and has won a Good Design award. 

Why Safe Torque Off (STO)?
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AE-MAESTRO ile konforun keyfini çıkartın...
 
• Kompakt ve ödüllü tasarım 
• Asansör Kumanda Sistemi, Motor Sürücü, RFI Filtre, Kurtarıcı 
 İzolasyon Devresi ve DC Şok Bobini'nin kusursuz birleşimi 
• Açık Çevrim ve Kapalı Çevrim çalışabilme özelliği 
• Kontaktörsüz (STO) Tasarım 
• Dişlisiz ve Redüktörlü makineler ile çalışabilme özelliği 
• Çift mikroişlemcili yapısı sayesinde 4m/s hıza kadar kusursuz 
 performans 
• Kullanıcı dostu TFT El Terminali 

Enjoy comfort with AE-MAESTRO... 

• Compact and award-winning design 
• Perfect integration of Lift Controller, Motor Driver, RFI Filter, 
 Rescue System lsolation Circuits and DC Choke Coil 
• Supports Open-Loop and Closed-Loop applications 
• Contactorless (STO) design 
• Ability to work with geared and gearless machines 
• Perfect performance up to 4m/s thanks to its dual-processor 
 architecture 
• User-friendly TFT Hand Terminal 

AE-MAESTRO
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AE-MAESTRO
kendi web sitesinde

Genel Bilgiler

Teknik Dökümanlar

Hata Kodu Arama Motoru

Güncel Yazılım Sürümleri

Sertifikalar

General Features

Technical Features

Error Code Search Engine

The Latest Softare Version Information

Certificates

aemaestro.com
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Bulut üzerinden
Asansöre Erişim (IOT)

Access to the
Lift via cloud Sytem

AE-MAESTRO
Bulut Teknolojisi üzerinden 
kolaylıkla erişim sağlanabilir.

Easy access to AE-MAESTRO
via cloud technology.



AE-MAESTRO Direkt Duruş Sayesinde; 

• Asansör hızı ne olursa olsun seyir hızını gidilecek
 mesafeye göre en uygun şekilde seçer ve asansörün
 tam olarak kat hizasında durmasını sağlar.
• Sürüklenme mesafesini ortadan kaldırır.
• Seyahat süresinin kısalmasını sağlar.

With Direct Landing Feature, AE-MAESTRO; 

• Regardless of the car speed, it automatically 
 calculates the optimum travel speed for given 
 distance and ensures that the lift stops 
 exactly at floor level.
• Eliminates creep distance.
• Reduces the travel time.
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Akıllı TFT El Terminali
• Kabin üstü ve kabin butonyeri üzerinden seri haberleşme 
 (CANBus) hattına bağlanarak cihazı kumanda etme
• Parametre ayarlarını izleme ve değiştirme
• SD kart ile kolay yazılım güncelleme
• Hata inceleme
• Seyir grafiği gözlemleme

Smart TFT Hand Terminal 
• Control the device trough the serial communication 
 (CANBus) port in car operating panel and cartop
• Monitoring and editing parameters
• Easy software update with SD Card
• Error analysis
• Travel graphs
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Headquarter: AYBEY ELEKTRONİK SAN.TİC.A.Ş. 

Sanayi Mah. Hızır Reis Cad. No:26/2 Pendik - İstanbul / Turkey 

+90 (216) 394 50 55 (pbx) 

sales@aybey.com 

www.aybey.com

 

AYBEY ELEKTRONİK GmbH 

Dietrich-Benking-Str. 39 44805 Bochum / Deutschland 

+49 (0) 234 957 890 00

sales@aybey-elektronik.de

www.aybey-elektronik.de 

AE-MAESTRO


