
 
 ساخت اسپانیا  LCKمدل    Over Load Dinacellتنظیمات  راهنماي فارسی

 
 LCK نقشه سیم بندي

+48V   24+ یا 
 منفی

 قرمز
 مشکی

 Full Loadرله مربوط به 
(AL – C) 

 بنفش
 آبی

 Over Loadرله مربوط به 
(AL – S) 

 صورتی
 قهوه اي

Hold خاکستري 
 سفید

 زرد زمین
 سبز متصل به جایی نمی باشد

 
  Full Load  (AL – C(رله مربوط به 

C –AL   
 حالت تیغه هاي آن در اثر برنامه ریزي عوض می شود .

 
  Over Load  (AL – S(رله مربوط به 

S  –AL  
 حالت تیغه هاي آن در اثر برنامه ریزي عوض می شود .

 

 باشد .قابل تغییر می    (CONF): حالت نرمال تیغه هاي رله در پارامتر  توجه
 Hold   220: این پارامتر با اتصال وروديV    دیجیتال یا آنالوگ شروع به کار میکند .   24تا 

اندازه گیري وزن در هنگام حرکت کابین باعث قطع و وصل شدن تیغه رله شده و ممکن است که خطایی براي حرکت آسانسور 
 ایجاد کند.

ور سنجش وزن از کار افتاده و رله ها وضعیت خود را حفظ می کنند تا هنگام حرکت آسانسدر  Holdبا فعال کردن ورودي 
 برداشته شود .البته باید توجه داشت که این ورودي در زمان توقف کابین قطع شود .   Holdزمانی که ورودي از روي ترمینال 

 
 کلیدهاي مربوط به دسترسی به پارامترها : 

 امترها میباشد .دستگاه داراي منوهایی براي تنظیم پاراین 
   

M          :به تمام پارامترهاي تنظیمی دسترسی پیدا کرد ، براي بازگشت به وضعیت نمایش وزن  ، می توان با فشردن این دکمه
 ثانیه نگه دارید.  2را به مدت    Menu را فشار داده تا به انتهاي پارامترها برسد و یا اینکه دکمه  Menuچندین بار کلید 

 



 مورد نظر رفته و مقدار آن را تغییر داد .  : با فشردن این کلید میتوان به داخل پارامتر         
 

 : با فشردن این دکمه میتوان مقدار پارامتر مورد نظر را تغییر داد .          
 

 نمایش دهی پارامتر ها :  جدول
 

  1520    حالت نمایش وزن

      

 Menu                                                                                                                                              Mدکمه 

   

    Full Load AL-C   اختار حالت

  

        Over load                                                                                                                    AL-Sاختار حالت 

 

           CERO                                                                                                                                        صفر  حالت دستگاه تنظیم

   

 PESO                                                                                        با مقدار بار مشخص                                  یم تنظ

 

  CELL                                                                                                                           تنظیم خودکار سنسور

 

 CADO                                                                                                                                                            زنجیر جبران

 
 Confه نمایش                                                                                                      حالت تغییر تیغه هاي رله و وضعیت صفح

  
 
 

 تنظیم دستگاه : 
 و وزن نمایش داده شده بر روي آن ضروري میباشد .این قسمت براي معرفی سیگنالهاي رسیده از دستگاه و مقدار 

 :تنظیم به صورت نرمال 
 از منوي تنظیمی شوید . Ceroالف) وارد پارامتر 

  ب) کابین را خالی و دکمه   ثانیه شروع به چشمک زدن خواهد کرد .  10به مدت    Ceroرا فشار دهید . صفحه نمایش 
 



 
 

 PESOارامترها صفحه نمایش شروع به شمارش معکوس کرده و بعد از اتمام شمارش پ     M         ج )با فشردن دوباره دکمه
 را در صفحه نمایش میدهد . 

نشده و را فشار ندهید ، مقدار پارامتر ذخیره    M     صفحه نمایش ، دکمه  اگر قبل از اتمام حالت چشمک زدن:   توجه
 را نمایش خواهد داد .  Ceroدستگاه دوباره پارامتر 

 
 تنظیم نمایید.)تنظیم با وزن مشخص : (حتما قبل از تنظیم این پارامترصفر را 

 از منوي تنظیمی شوید .  PESOالف ) وارد پارامتر 
بار نامی آسانسور  %50را فشار دهید . (توصیه میشود حداقل  ب ) درون کابین را با مقدار بار مشخص پر کرده و دکمه              

 را در داخل کابین قرار دهید .)
                                                                                                                                                                               مه هاي               ج ) مقدار وزن قرار داده شده را به وسیله دک                                                           و                     و بر روي دستگاه وارد کنید . 

 
را دوبار فشار دهید . ( دستگاه شروع به شمارش کرده و بعد از پایان       Mد ) براي ذخیره کردن مقدار پارامتر دکمه         

 نمایش داده میشود .  CELLشمارش مقدار آن را ذخیره میکند.) سپس بر روي صفحه پارامتر 
 را نمایش میدهد.  PESOرا دوبار فشار ندهید ، عملیات ذخیره نشده و صفحه دوباره پارامتر     M     اگر شما دکمه: توجه 

  
 تنظیم خودکار دستگاه : 

 را همانند حالت نرمال تنظیم کنید .  CEROدر ابتدا پارامتر  -1
 

را میتوانید از روي    CELLکنید . (مقدار پارامتر وارد         و         و    ي                              هارا به وسیله دکمه   CELLمقدار پارامتر  -2
 )   EX :CELL=3200برچسب قرار گرفته بر روي سنسور نگاه کنید . (مثال 

 به صورت خودکار تنظیم میشود .   LCKسپس دستگاه  -3
 

 رله هاي هشدار
ث تغییر حالت رله هاي دستگاه میشوند . براي تنظیم عملکرد مورد نیاز میتوانید به وسیله ي پیغام هاي هشدار ، باع

 صفحه کلید آنها را برنامه ریزي کنید . 
ALC    نشان دهنده ي حالت :Full Load   هنگامی که وزن داخل کابین به مقدار مورد نظر آسانسور می باشد،

 شان دادن وزن کامل ، تغییر میکند . تنظیمی رسید،حالت تیغه هاي رله براي ن
ALS  نشان دهنده حالت :Over Load  آسانسور میباشد . هنگامیکه وزن داخل کابین به مقدار مورد نظر تنظیمی

 ) تغییر میکند . Over Loadرسید ، حالت تیغه هاي رله براي نشان دادن اضافه بار (
 امکانات اضافه :

Conf وجی را فراهم میکند . : امکان تنظیم حالت رله خر 
 
 
 
 



 
 
 

 وضعیت حالت رله
ON CONF = 0 
ON CONF = 1 
OFF CONF = 2 
OFF CONF = 3 

 

 
 تنظیم حالت کم مصرف : 

از مصرف کننده هاي اصلی دستگاه میباشد که به چشم نمی آید براي به حداقل رساندن مصرف ، صفحه نمایش یکی 
شده و در هنگام شروع به کار صفحه نمایش به صورت چرخشی شروع صفحه نمایش به صورت اتوماتیک خاموش 

 میشود.
 زمانهایی که دستگاه حداقل مصرف انرژي را دارد :

دقیقه نمایش میدهد. اگر هیچ دکمه اي فشرده  3هنگامیکه دستگاه رابه برق وصل میکنید ، دستگاه وزن را به مدت  -1
 ل مصرف انرژي قرار میگیرد .نشود ، به صورت خودکار دستگاه در حالت حداق

 د از آخرین باري که دکمه اي فشرده شود .یک ساعت بع -2
 ثانیه نگه دارید .  2را به مدت        Mوزن را نشان میدهد ، دکمه   هنگامی که دستگاه -3

 براي خروج از حالت کم مصرف یک دکمه را به دلخواه فشار دهید .  توجه :
 

 مشخصات الکتریکی : 
Model      :        LCK 
Nominal  :        Tension  :   24-48Vdc 
Nominal  :        Current :  <100 MA 

 : معرفی خطاها
Err 1  . دستگاه دچار صدمه شده است : 
Err 2  ( . دستگاه به صورت معکوس و یا ناقص وصل شده است ) اشباع منفی : 
Err 3  توان بار تحمیل شده است .) : اشباع مثبت (به دستگاه بیش از حد 
 الزم است که دستگاه تعویض و رنج باالتر جایگزین شود . –نکته           
Err 4  ( .این خطا در هنگامی که دستگاه بدون بار تنظیم شده باشد رخ میدهد ) ، نمایش جهت : 
 تنظیم حالت صفر و تنظیم با بار مشخص را دوباره انجام دهید.-نکته         
Err5   . از بین رفتن اطالعات تنظیمی : الزم است که پارامتر هاي تنظیم را دوباره وارد کنید : 

 
 قتی که خطایی رخ میدهد رله ها عمل کرده و از حرکت آسانسور جلوگیري میکند. و  توجه :

 
 )راهنماي تنظیم (قدم به قدم

 این قسمت مراحل تنظیم دستگاه را نشان میدهد . 



دقـت بـر روي سنسور را بـا  -1
 سیم بکسل نصب کنید .

سیم کشـی دسـتگاه را بـر  -2
 حسب رنگ نشان داده شده انجام دهید . 

 
 

 پارامتر هاي تنظیمی را اعمال کنید . -3
 

 تنظیم سریع دستگاه : 
کردن پارامتر تنظیمی و براي ورود بر روي پـارامتر دکمـه      را براي مشخص     M    دکمه -1 را فشار دهید .     

                                                  
ــاي -2 را و              فشار دهید . ــه ه ــیم دکم ــراي تنظ                           ب

 
 را دوبار فشار دهید .    M براي ذخیره کردن پارامتر دکمه  -3
 

 پارامترهاي الزم جهت تنظیم دستگاه : 

A  : تنظیم هشدارهاي رله : 

 Full Loadمقدار بار دلخواه را ثبت کنید . سیس حالت رله را براي اعالم  هشدار وزن کامل  ALCداخل پارامتر   -1

 تنظیم کنید .

 مقدار بار دلخواه را ثبت کنید . سپس حالت رله را براي هشدار اضافه بار تنظیم کنید .   ALSداخل پارامتر  -2

 تنظیم حالت صفر : 

 یانی قرار دهید .کابین را در طبقات م -1

 داخل کابین جهش کنید تا کابین از حالت ایستا خارج شود . چندین بار در  -2

 آن را فعال کنید .  Mرفته و با فشردن دکمه     CEROکابین را خالی از بار کنید . سپس بر روي پارامتر  -3

 تنظیم خودکار دستگاه : 

 وارد کنید .    CELLمقدار نوشته شده بر روي برچسب سنسور را در پارامتر 

 در دستگاه : تنظیم وزن مشخص 

 وزن نامی کابین )  %50مقدار وزن مشخص را درون کابین قرار دهید . (حداقل  -1

وارد کنید . سپس براي            و              مقدار بار قرار داده شده را به وسیله دکمه هاي   PESOداخل پارامتر  -2

 بار فشار دهید .  2را     Mذخیره و شمارش دستگاه دکمه 



 الزم به ذکر است که قبل از تنظیم پارامترهاي وزن ،حتما حالت صفر دستگاه را تنظیم کنید .  توجه :

 


