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 مکانیکی نصب و مونتاژ

. باشد می نفره  8  توقف  10 حداکثر های پروژه در استفاده جهت مناسب دستگاه این که شید با داشته توجه

 حاصا   تماا   شارکت  فنای  کارشناساان  باا  باالتر توقف تعداد با هایی پروژه برای وزن سنسور انتخاب جهت

 .فرمائید
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تنظیم شروع از پیش توجه قابل موارد

دقات  بردن باال منظور به  .ن ند برخورد سقف به آخر توقف در سنسور شود دقت دستگاه نصب هنگام در  

. کنیاد  تنظای   ی ساان  طور به را ب سلها از یک هر کشش میزان دستگاه نصب از قب  حتماً ، گیری اندازه

 .کنید مح   برابر و ی سان بصورت را ب س  نگهدارنده دار شیار بست های پیچ حتماً

مح  و سنسور باالی در لطفاً ، تغذیه کاب  پارگی و ب س  سی  طول در سنسور حرکت از جلوگیری برای

.نمایید استفاده تبس یا و نگهدارنده گیره از نصب

اسات  احتیاا   نفارات  کاابین  ظرفیات  نصاف  از بایش  تعاداد  به مشخص، بار با دستگاه تنظی  منظور به  .

 .کنید آماده وزنه ، کابین ظرفیت نصف از بیش اندازه به ، نفرات حضور بجای توانید می همچنین

 وزناه  کیلاوگرم     3  اندازه به یا و نفر      حداق  باشد، نفره  8  شما کابین ظرفیت اگر مثال، عنوان به

.است احتیا 

              الکتریکی اتصاالت نحوه

 می ریزی برنامه قاب  آنها کشی سی  نحوه به توجه با دستگاه رله 2 از کدام هر که باشید داشته دقت:توجه

.باشند  

 

می باشد. GNDیا  24V*ترمینال مشترک ب ته به نوع تابلو فرمان 

 خطاها معرفی

اقدامات الزمدالی خطا

.کنید بررسی را اتصاالت و کشی سی  دیده اسیب اتصال کاب  یا اشتباه کشی سی 

شده تحریک مع و  صورت به وزن سنسور
 و م انی ی های نقشه برطبق دستگاه اتصاالت

 .شود بررسی ال تری ی

توان محدوده از بیش وزن مقدار

 دستگاه
.شود جایگزین باالتر ظرفیت با دستگاهی

 اجرا اشتباهی مشخص وزن با تنظی  مرحله

.است شده تنظی  وزن بدون دستگاه یا شده
.شود انجام مجدداً مشخص وزن با تنظی  مرحله

  کابین نمایشگر خروجی در قطعی یا اتصالی

 .دارد وجود

 کنید بررسی را کابین نمایشگر خروجی اتصاالت

 . کنید *ریست را دستگاه یا

.دستگاه مجدد تنظی  و ریست .است شده پاک حافظه از تنظیمی اطالعات

 یا است پایین بسیار دستگاه حساسیت

 .شده تنظی  ک  خیلی وزن با دستگاه

 انجام مجدداً مشخص وزن با تنظی  و صفر تنظی 

 دستگاه تعویض یا شود

* نحوه ریست یا تنظیم مجدد دستگاه به مقادیر پیش فرض کارخانه:

 

نفر   8  توقف  10 حداکثر های پروژ  در استفاد  جه  مناسب دستگا  این که شید با داشته توجه

 فنای  کارشناساان  باا  بااالتر  توقف تعداد با هایی پروژ  برای وزن سن ور انتخاب جه  .باشد می

 .فرمائید حاص  تماس شرک 
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+24 DC
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 HOLD +
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Cabin Display

     

     

    

    

      

        

     

        

    

    

اهمیس نر LCK Models  :  2RM

یکشم
 مرق

 فنب
 یبآ
 یتروص
 یا  وهق

 دیفس
 یرت کاخ

  س
Cabin Display درز

- FULL LOAD

- FULL LOAD

- OVER LOAD

- OVER LOADRelay 2

MM M

 ثانیه 2 را دکمه

 نگهدارید

مرتبه   را دکمه

 فشار دهید

مرتبه 3 را دکمه

 فشار دهید

FLLترمینال 

(GNDیا 24vمشترک) ترمینال

OVLترمینال 

(GNDیا 24vترمینال مشترک)
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M M M
 هب ندش دراو یارب
 هین ا  2 اهرتماراپ
دیرادهگن

 ندرک ادیپ یارب
 دن  ر ن دروم رتماراپ

دیهد راشف راب

 ندش  راخ یارب
 دیرادهگن هینا  2

 یسررب
ریدا م

 ای ندش دراو
نداد ریی ت

 ریی ت
ماقرا

 باختنا
 قر

 ریخ  یارب
 راب 2 راد م
دیهد راشف

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 )دهد یم ناشن ار  دش  داد  یخشت نزو راد م( نزو رگشیامن

 اگتسد تا خشم

 اگتسد تامی نت

راب هفا ا و  ماک  یفر  یاه ه ر تامی نت

نار ج ری نز تامی نت

لانگیس تامی نت

نیباک رگشیامن یجورخ تامی نت

دیرادهگن هینا  2 یلصا یاهرتماراپ هب ندش دراو یارب

: تنظیم جزئیات

استفاده نمود. T2و T1می توان از زمان  جهت ایجاد تأخیر در فعال بودن دستگاه )اندازه گیری وزن(

 گیری انداز  تا کند می سپری Hold سیگنال شدن فعال از پس دستگا  زمانیکه مدت 

 )بر حسب ده  ثانیه( .دهد ان ام را وزن

.دهد ان ام را گیری انداز  تا کند می سپری Hold سیگنال برداشتن از پس دستگا  زمانیکه مدت 

)بر حسب ده  ثانیه(  

 : موبایل وسیله به دستگاه تنظیم

 WRTC – NG آداپتور باید دستگاه پیشرفته ام انات از استفاده برای

(Wireless RemoTe Control – New Generation) به LCK
NG   برنامه و شود وص Dinacell 

Tools شود نصب تاپ لپ یا گوشی روی. 

. کنید دانلود Apple Storeیا  Google Playاز توانید می را Dinacell Tools برنامه

: Dinacell Tools برنامهو   WRTC – NG امکانات

 .آنالین بصورت دستگاه پارامترهای مقدار مشاهده( 1

 .دور راه از دستگاه کردن کالیبره و تنظی ( 2

 .دور راه از نصب عمل رد و کارایی تست و امتحان( 3

 .کند ثبت Pdf فرمت با تواند می را پارامترها و تنظیمات تمام(  

 . Email طریق از تنظیمات و عمل رد گزارش فایلهای ارسال(  

.موبای  گوشی یک در مختلف پروژهای تنظیمات کردن ذخیره قابلیت(  

 .مداوم صورت به Dinacell Tools برنامه رسانی بروز(  

نحوه عملکرد کلیدها و منوی دستگاه:

( ثانیه10) زنچشمکحالتدراگر.شودزدهدوباردکمهبایدپارامترییامقدارهرذخیرهبرای:توجه

2وزنمشاهدهوپارامترهاازشدنخار برای. شدنخواهدذخیرهپارامتریامقدار ، نشودزده       دکمه

.نگهداریدرادکمهثانیه

اتوماتیکصورتبهنشود،دادهدستگاهرویتغییریگونههیچدقیقه1ازبعداگردستگاهباکارهنگام:توجه

.دهدمینشانراشدهدادهتشخیصوزنمقداروخار هاپارامتراز

منوی کلی پارامترها:
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M

M

M

M

 )دنوپ ای مرگولیک ( نزو یریگ  زادنا دحاو باختنا

  :SuSPE 

 رارق  ه یوربور ار هنزو رداک و نیباک( رفص  ی نت
 راد م و دینک ی اخ ار نیباک یور و  خاد   داد
 ).دینک باختنا سوکعم  رامش یارب ار هینا 

 یفر    % 60  زا  یب(  خشم نزو اب  ی نت
).دوش هتشا گ نیباک یور ای  خاد نزو نیباک

 ی نت راکدوخ تروص هب رتماراپ نیا( راکدوخ  ی نت
 هیلک رتماراپ نیا یتسد ریی ت تروص رد.دش دهاوخ
).دوش  ی نت  رابود دیاب و هتفر نیب زا تامی نت

:ZEro

:LoAd

:CELL

:UnitS

) 4:1   3:1   2:1   1:1 (  یلعت  ت یس عون باختنا

دن یم  مش  هک یمقر ریی ت همکد قر باختنا و اهرتماراپ هب ندش دراو همکد Mدیهد راشف راب 2 راد م  ریخ  یارب

M

M

M

M

دن یم  مش  هک یمقر ریی ت همکد قر باختنا و اهرتماراپ هب ندش دراو همکد Mدیهد راشف راب 2 راد م  ریخ  یارب

M

M

M

M

M

M

M

M

 : Add  

  :Id  no 

  :Equip  

  :VEr

  :HAr -V 

  :Api

  :VOLt

  :rESEt

 اگتسد هک ش سردآ

 اگتسد ییاسانش دک

 اگتسد لدم

 اگتسد یرا فا مرن هخ ن

 اگتسد یرا فا  خس هخ ن

 اگتسد هک ش هخ ن

 اگتسد یدورو هی  ت ژات و راد م

)ددرگیم زاب هی وا ریدا م هب تامی نت( اگتسد   یر

(:Info)دستگاه مشخصات

: ( CALib ) دستگاه تنظیمات

جزئیات تنظیم:

که شویدر با اضافه و کام  ظرفیت های رله تنظی   پارامتر وارد مشخص وزن با تنظی  از بعد 

 : کنید اجرا دقت به را زیر مراح  باید

آبی و بنفش اتصال صورت در.) شوید پارامتر وارد کام  ظرفیت وزن مقدار کردن ثبت برای -1

AL1  .)بار یک با کام  ظرفیت مقدار کردن وارد از بعد رله این تیغه بودن بسته یا باز انتخاب برای 

 را دلخواه حالت پارامتر این کمک به شود، می داده نمایش  پارامتر  دکمهMزدن

 . کنید ذخیره

و صورتی های سی  اتصال درصورت.)شویدپارامتر وارد بار اضافه مقدار کردن ثبت برای -2

 بارزدن 1 با بار اضافه مقدار واردکردن از بعد رله این تیغه بودن بستهو  باز انتخاب برای(. AL2ای قهوه

.کنیدراذخیرهدلخواهپارامترحالتاینکمکشود،بهمیدادهنمایشپارامترMدکمه

جبران زنجیر تنظی  پارامتر وارد( جبران زنجیر وجود صورت در)ها رله تنظیمات از بعد 

 :  کنید اجرا دقت به را زیر مراح  باید که شوید

.کنید انتخاب را  گزینه د،شوی   پارامتر زنجیروارد تنظیمات کردن فعال برای -1

.کنید وارد  پارامتر در را زنجیر وزن حداکثر -2

 :   Hold تنظیم و عملکرد چگونگی
 و ری  اصط اک و طبقه هر در بارگیری دلی  به وزن تشخیص پایین و باال سمت به آسانسور حرکت مدت در

 ورودی در(AC یاDC  - 230تا  2) ولتاژ که وقتی. است گیری اندازه قاب  سختی به م انی ی تحرکات

Hold ثبت را شده داده تشخیص وزن آخرین و کند نمی گیری اندازه را وزن دستگاه شود، می گرفته کار به 

 . شود برداشته Hold ورودی ولتاژ که زمانی تا کند می

 ولتاژ نباید وقتی و است حرکت آماده و شده بسته کابین درب که باشد داشته ولتاژ Hold ورودی باید وقتی

 ورودی توانید می شما منظور همین به. شود می باز کابین درب و رسیده طبقه سر به کابین که باشد داشته

Hold می جبران زنجیر قسمت در پارامترموجود 2 این وسیله به .بگیرید کابین درب شاخ دو کنتاکت از را 

:  کرد اصالح را وزن سنجش توان
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: دستگاه تنظیمات مراحل جزئیات

تعلیق سیست  نوع ووزن گیری اندازه واحد انتخاب پارامتر به شدن وارد بعداز

: کنید اجرا دقت به را زیر مراح  باید که رسید می صفر تنظی  پارامتر  به 

باید حالت این در. گیرد قرار وزنه کادر روبروی که ای گونه به کرده منتق  طبقات وسط به را کابین -1

 کابین کفش های بودن ازاد و کابین بودن خالی از. باشید داشته را کابین روی از رفتن کنار ام ان

 .کنید حاص  اطمینان

شوید، مقدار زمان شمارش مع و  را مشخص کنید. وارد پارامتر با فشردن دکمه -2

ثانیه( 10موالً ع)م

مدتMدکمه -3 به حالت نمایشگر این کند.10را بزنید. در می زدن چشمک ثانیه شروع به

. پس  را فشار دهید. صفحه نمایش شروع به شمارش مع و  تعیین شده می کندMهممجدداً دک- 

بر روی صفحه مشاهده می شود. توجه داشته باشید اگر  از اتمام شمارش مع و  پارامتر

شد.،دوباره زده نشودMثانیه( دکمه10ر حالت چشمک زن )د پارامتر ذخیره نخواهد مقدار

دقت اجرا کنید:، باید مراح  زیررا بوزن مشخص می رسیدتنظی  بابعدازتنظی  صفر به پارامتر

.کنید پر مشخص وزن مقدار با را کابین روی یا داخ  موقعیت، همین در و کابین جابجایی بدون -1

.دهید قرار وزنه یا نفرات کابین روی یا داخ  در کابین ظرفیت  %0 از بیش شود می توصیه

شوید. مقدار وزن مشخص شده که داخ  یا روی کابینپارامتر   واردبا فشردن دکمه -2

گذاشته شده را محاسبه و وارد کنید.

مدترا بزنید.Mدکمه -3 به حالت نمایشگر کند.10دراین می زدن چشمک ثانیه شروع به

ش مع و  تعیین شده می کند. پس فشار دهید، صفحه نمایش شروع به شمارMمجدداً دکمه- 

می شود. توجه داشته باشید روی صفحه نمایش مشاهده  اتمام شمارش مع و  پارامتراز

مقدار پارامتر ذخیره نخواهدشد.دوباره زده نشود،Mثانیه( دکمه10حالت چشمک زن )اگر در

(ALArنظیمات رله های ظرفیت کامل و اضافه بار )ت

 

 

 

 

 برنامه قاب  آنها کشی سی  نحو  به توجه با دستگا  ر ه 2 از کدام هر که باشید داشته دق  :توجه

.باشند می ری ی  

 (:CHAInتنظیمات زنجیر جبران )

 

 

M

M

M

LEvEL: ماک  یفر  راد م    

rStA:
ندوبهت بایزاب  اح ی نت
 ماک یفر ه ر

M

:LEvEL

rStA:

راب هفا ا راد م    

ندوبهت بایزاب  اح ی نت
رابهفا اه ر

M

M

M

دن یم مش هکیمقرریی تهمکد قرباختناواهرتماراپهبندشدراوهمکد Mدیهدراشفراب2راد م ریخ یارب

M

M

M

M

M

M

 رتماراپ ندرک لاعف
ری نزنار ج

VALUE:

:SOF -C 

:1time 

:tyPE

 ری نز نزو رثکادح
) 600 ات 0 ( نار ج

 یرا فا مرن ه ساحم
 *ری نز راب راد م

:2time 

M

M

M

M

رد.دش دهاوخ  ی نت راکدوخ تروص هب رتماراپ نیا (نار ج ری نز راکدوخ یرا فا مرن  ی نت *
) دوش  ی نت  رابود دیاب و هتفر نیب زا تامی نت هیلک رتماراپ نیا یتسد ریی ت تروص  

T2 زا سپ  اگتسد هکینامز تدم 
 دنک یم یرپس Hold لانگیس نتشادرب
.دهد ما نا ار یریگ  زادنا ات

T1 لاعف زا سپ  اگتسد هکینامز تدم 
 ات دنک یم یرپس Hold لانگیس ندش
.دهد ما نا ار نزو یریگ  زادنا

دن یم مش هکیمقرریی تهمکد قرباختناواهرتماراپهبندشدراوهمکد Mدیهدراشفراب2راد م ریخ یارب

در صورت لزوم با شماره: 09124840825 تماس گرفته شود

mailto:info@ef-delta.com
mailto:info@ef-delta.com

