درباره آلتون آسانسور

About Alton Elevator

شــرکت آلتون آسانســور در ســال  1384در زمینه طراحی و تولید سیســتم
هــای کنترلــی و الکترونیکــی آسانســور فعالیــت خــود را آغاز نموده اســت.
بــه پشــتوانه دانــش و تخصــص فنــی تیــم طراحــی و تولیــد ،ایــن شــرکت
طــی ســال هــای گذشــته موفــق بــه تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت بســیار
بــاال و قیمتــی مناســب شــده اســت.
طــی ســالهای اخیــر بهــره گیــری از جدیدتر یــن تکنولــوژی شــعار اصلــی
تیــم تحقیــق و توســعه بــوده اســت ،بــه طور یکــه تمامــی محصــوالت ایــن
شــرکت بــا پردازنــده هــای فــوق ســر یع  32بیتــی  ARMســاخت شــرکت
( Philips(NXPکــه مخصــوص سیســتم هــای صنعتــی مــی باشــد،
طراحــی و تولیــد شــده انــد .ایــن کنترلــر امــکان برقــراری ارتبــاط از طر یــق
 Canbusبــا تمامــی محصــوالت جانبــی را دارد کــه معتبرتر یــن پروتــکل
ارتباطــات صنعتــی ،خصوصــا در زمینــه آسانســور مــی باشــد .کلیــه تابلــو
فرمانهــای ایــن شــرکت قابلیــت اتصــال بــه شــبکه مخابــرات ایــران و دارای
 4G GPRSو  SMSو ارتبــاط کامــا دو طرفــه مــی باشــند ،اســتفاده
از فیلترهــای پــر قــدرت نویزگیــری و اجــرای ملزومــات  EMCاز دیگــر
مشــخصه هــای محصــوالت ایــن شــرکت اســت.
شــرکت آلتــون آسانســور در راســتای پیشــبرد اهــداف بلنــد مــدت خــود کــه
همانــا تولیــد نــاب و در عیــن حــال انبــوه مــی باشــد اقــدام بــه تاســیس
کارخانــه ای بــا مســاحت  1800متــر مربــع در شــهرک صنعتــی زاگــرس واقــع
در کیلومتــر  16جــاده مخصــوص کــرج نمــوده کــه شــامل  1400متــر مربــع
فضــای تولیــد و انبــار و  300متــر مربــع ســاختمان اداری مــی باشــد.

•اولین تولید کننده تابلو فرمان با قابلیت اتصال به اینترنت
•اولین تولید کننده تابلو فرمان با تکنولوی  ARMدر ایران
•اولین تولید کننده تابلو فرمان با راهنمای گویا

•اولین تولید کننده تابلو فرمان مجهز به تلفن داخل کابین و موتورخانه
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تابلو فرمان درایودار با  UPSمخصوص آلتون آسانسور VVV F G ea r b ox

با درایو  QMAارتقاء یافته
قابلیت کارکرد با موتورهای تک دور Close Loop

قابلیت راه اندازی انواع موتورهای گیربکس دار  3فاز و تک فاز موجود در بازار
ارائه حرکتی بسیار نرم در شروع حرکت و توقف
مجهز به سیستم نجات اضطراری و کارکدک  8رشته CANBUS
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جایگزین مطمئن برای برق سه فاز

ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز
Three Phase

ﺑﺮق ﺗﮏ ﻓﺎز ﺷﻬﺮی
One Phase
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تابلو فرمان هیدرولیک مجهز به سیستم نجات اضطراری

Hydraulic

جهت راه اندازی انواع آسانسور هیدرولیک
استفاده از برد  HYD-PWRبا طراحی جدید جهت سازگاری با انواع شیرهای برقی
امکان راهاندازی انواع پاور یونیتهای هیدرولیک موجود در بازار
ارائه حرکتی بسیار نرم در شروع حرکت و توقف
مجهز به سیستم نجات اضطراری و کارکدک  8رشته CANBUS
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جایگزین مطمئن برای برق سه فاز

ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز
Three Phase

ﺑﺮق ﺗﮏ ﻓﺎز ﺷﻬﺮی
One Phase
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تابلو فرمان گیربکس با  UPSمخصوص
آلتون آسانسور

VVVF Yaskawa inverter

با درایو یاسکاوا L1000A
قابلیت کارکرد با موتورهای تک دور Close loop
مجهز به سیستم نجات اضطراری یکپارچه داخل جعبه
ارائه حرکتی به مراتب نرمتر در شروع حرکت و توقف
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درایـــو طراحـــی شـــده ویـــژه شـــیر  BLAINبـــرای افزایـــش ســـرعت
آسانســـور هیدرولیـــک و کاهـــش شـــدید مصـــرف بـــرق

SPEED

ENERGY

YASKAWA L1000H
)(for Hydraulic

EV4 valve BLAIN

Temperature
Sensor

Motor + Pump
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برد CAR56

CAR56

برد کارکدک تا  56طبقه مجهز به کارت حافظه SD CARD
قابلیت پخش انواع موز یک با فرمت های  WAVEو MP3
دارای کارت حافظه جانبی از نوع  SD CARDو امکان ارتقاء حافظه به ظرفیتهای بیش از 64Gb
قابلیت پخش  100ها موز یک متناسب با سلیقه مشتری و تغییر موز یک در آغاز هر بار استارت
طراحی برد بصورت  4الیه
مجهز به قویتر ین فیلترهای  EMCجهت حذف و رفع نویزهای تراول کابل و شستیهای احضار
نمایش وضعیت کنتاکت پاراشوت و قابلیت پل کردن آن
12
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در آسانسور آهنگ دلخواهتان را گوش دهید
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برد GC56

افزایش طبقات سرویس دهی تا  56طبقه
بکارگیری پردازنده بسیار قدرتمند از خانواده ARM

امکان سرویس دهی تا  56طبقه کلکتیو دان و یا  29طبقه کلکتیو سلکتیو
اتصال از طر یق کن باس( )CANBUSبه تابلو فرمان و جعبه رویز یون
دارای حفاظتهای قوی الکترونیکی در برابر انواع اتصال کوتاه
مجهز به قویتر ین فیلترهای  EMCجهت حذف و رفع نویزهای شستیها
14
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آلتون آسانسور همراه شما در ساختمان های بلند مرتبه
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برد کارفون

Carphone Monitoring

یکــی از قابلیتهــای ایــن بــرد کــه پشــت پنــل شســتی داخــل
کابیــن نصــب میشــود ،مونیتور ینــگ ورودیهــا ،خروجیهــا
و ورود بــه منــوی تنظیمــات تابلوفرمــان میباشــد.
امکان نمایش تمام  LEDهای برد اصلی به شکل گرافیکی
مشاهده  LCDبرد اصلی و در اختیار داشتن دکمههای آن به صورت کامال  Liveبا گرافیک بسیار باال
نمایــش گرافیکــی بخشهــای مختلــف تابلــو فرمــان شــامل :رلههــا و کنتاکتورهــا ،ورودیهــای ،24 V
ورودیهــای  ،110 Vاحضــار کابیــن ،احضــار طبقــات در جهــت بــاال و پاییــن
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تنظیم و مشاهده تابلو فرمان از داخل کابین
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برد کارفون

Carphone Monitoring

از قابلیتهـای ایـن بـرد که پشـت پنل شسـتی داخـل کابین
نصـب میشـود تلفـن بـه خـارج از سـاختمان و برقـراری
مکالمـه صوتـی میباشـد.
تطابق  100درصدی با استاندارد  EN 81-28برقراری تماس تلفنی با کیفیت صدای عالی بدون محدودیت
امکان تعر یف  5شماره تماس اضطراری جهت برقراری اتوماتیک تماس در مواقع اضطراری
قابلیت شماره گیری از داخل کابین آسانسور و مکالمه تلفنی با بیرون از ساختمان
مجهز به قویتر ین فیلترهای  EMCجهت حذف و رفع نویزهای مخابراتی بر روی  LCDو صدای بلندگو
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عدم نیاز به تلفن ثابت برای اخذ تاییدیه استاندارد

EN 81-28

Emengency Calls
The purpose of this standard is to improve
Communication in emergency situations in elevators.it
eliminates the risk of due to malfunctions in elevator
installation. This is accomplished by fitting all elevators with
an emergency call system. This alarm system must be capable of
establishing a two-way voice communication between people in an
elevator cabin and a remote emergency (rescue) service. The EN8128 standard thus applies to all new and modemized elevators.
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برد کارفون

Carphone Monitoring

یکــی دیگــر از قابلیتهــای ایــن بــرد عملکــرد کارکــدک شــامل
نمایــش نمراتــور و شســتی لمســی داخــل کابیــن مــی باشــد.
این برد پشت پنل شستی داخل کابین نصب میشود
بکارگیری مدرتر ین و جدیدتر ین نوع پردازنده های ARM
دارای  LCDرنگی  8اینچی از نوع  TFT-LEDبا قابلیت نمایش بیش از  16میلیون رنگ
صفحه لمسی مقاوم با شیشهای به ضخامات  1میلیمتر
سیمکشی آسان و سوکتی تنها با سه کابل شبکه LAN
دارای حافظه جانبی  USBجهت پخش تصاویر زمینه به دلخواه کاربر()Back Ground
قابلیت پخش انواع موز یک  Waveو  Mp3به صورت Stereo
امکان نصب سیم کارت و برقراری تماس تلفنی
20
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حذف سیم کشی جعبه رویزیون تا شستی داخل کابین
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دایرکت اپروچ

Direct approach

یکی از قابلیتهای برد  Encoder Panelدایرکت اپروچ می باشد
تنظیم هوشمند سرعت بر اساس فاصله طبقات
حذف پیاده روی و فرود مستقیم Direct Approch
توانایی  LEARNچاه و حذف دورانداز طبقات
برقراری ارتباط  Canbusیا  Modbusبا انواع درایو
قابلیت همسطح سازی مجدد کابین با تراز طبقه با درب باز
باز کردن درب قبل از رسیدن به طبقه (ADO (Advance Door Opening
اتصال مستقیم انکودر و تبدیل کردن هر درایو  OPENبه Close
مجهز به پردازنده قدرتمند  ARMو اجرای تمام موارد  PIDدر کنترل آسانسور
22

www. a l t o n e l e v a t o r .com

ﻟﻤﺲ ﺗﺎزهی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی!

نیازی به چیدن دقیق آهن ربا نیست ،هوشمند سر ِلول توقف کنید.

MODBUS

موتور گیربکس+انکدر

درایــو  QMAطراحــی شــده مخصــوص
آلتــون آسانســور یــا هــر گونــه درایــو دیگــر

برد Encoder Panel
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دید به موتور

Motor View

یکــی از قابلیتهــای بــرد Encoder Panel
دیــد بــه موتــور اســت کــه در اســتاندارد
آسانســورهای گرلــس (MRLبــدون موتورخانه)
الزامــی میباشــد.
قابلیت اتصال به انواع درایوهای موتور گرلس نظیر  YASKAWA, ZIEHL-ABEGG, GEFRANو …
نمایش جهت و سرعت حرکت کابین و  RPMموتور
محافظت از موتور در برابر  OVER SPEEDشدن در حالت نجات اضطراری
کنترل و نمایش وضعیت سنسور لول  1CFروی LCD
دارای رله مستقل جهت برآورده کردن الزامات استاندارد ملی برای آسانسورهای گرلس و MRL
تمام پارامترهای مربوط به  MOTOR VIEWاز طر یق صفحه کلید و نمایشگر قابل تنظیم میباشند.
24
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تطابق با استاندارد

برد Encoder Panel

تابلو فرمان MRL

موتور گرلس

25

)UCM Unintended Car Movement

یکــی از قابلیتهــای بــرد  Encoder Panelحفاظــت از کابیــن
در برابــر حــرکات ناخواســته یــا همــان  UCMمــی باشــد.
قابلیت اتصال به انواع گاورنرهای مخصوص UCM

قابلیت اتصال مستقیم به انواع انکودر و یا خروجی های درایوها
کنترل سرعت کابین در  4زون سرعت با قابلیت برنامه ر یزی
نمایش سرعت و جهت حرکت آسانسور به صورت آنالین
قابلیت فعالسازی پاراشوت در هر دو جهت و آزادسازی مجدد آن
امکان تغذیه از باطری و یا  UPSجهت حفاظت از کابین حتی هنگام خاموش بودن تابلو فرمان آسانسور
کامال منطبق بر ویرایش استاندارد  A3از نسخه جدید  EN81اروپا
طراحی شده با پردازنده های قدرتمند و فوق سر یع ARM
تمام پارامترهای مربوط به  UCMاز طر یق صفحه کلید و نمایشگر  LCDقابل تنظیم میباشند.
26
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جلوگیری و حفاظت از آسانسور در برابر حرکات ناخواسته

تابلو فرمان آلتون آسانسور
کنترل پاراشوت

برد Encoder Panel

اتصال به پورت USB
بـــرد اصلی ()GSM20

سیم انکودر روی گاورنر
27

البی المپ یا گانگ طبقه

Lobby Lamp

(برد کنترل نشانگر حضور کابین)
ایــن بــرد در داخــل تابلــو فرمــان نصــب مــی شــود و دارای رلــه هــای قدرتمنــد  220V/7Aمیباشــد کــه بــه
ازای هــر طبقــه ،یــک رلــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه محــض ورود آسانســور بــه هــر طبقــه رلــه متناظــر بــا آن طبقــه روشــن مــی شــود و بــا خــروج کابیــن از
هــر طبقــه رلــه (بــا زمــان قابــل تنظیــم از طر یــق منــو) خامــوش میشــود.
کنتاکــت هــای بــاز و بســته رلــه هــا در اختیــار نصــاب بــوده و مــی تــوان روشــنایی راه پلــه و پاگــرد ،نمایشــگر
حضــور کابیــن (بــا هــر ولتــاژی) و گانــگ یــا اعــام ورود کابیــن بــه هــر طبقــه را راه انــدازی کــرد.
بــا آپدیــت اینترنتــی تابلــو فرمانهــای آلتــون آسانســور بــه نســخه هــای باالتــر  VIRA7.0از ایــن ویژگیهــا
در منــوی  L29بهــره منــد شــوید.
28
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مطابقت با استاندارد و امکان نصب سریع المپ نشانگر حضور کابین در هر طبقه

EN81:
A safty rules for the construction and installation of lifts.
Lifts for the transport of persons and goods

29

فتوسل دیجیتال  USBدوکاناله

چشمیهای محدب و پرداخت شده در دو رنگ طالیی (الکتروالک) و نقرهای(کروم)
قابلیت عملکرد به صورت دو فتوسل کامال مستقل مناسب برای آسانسور دو درب
دارای دو رله  220V/7Aبه ازای هر کانال مجزا
دارای میکروکنترلر با نرم افزار هوشمند
بکارگیری سنسورهای قدرتمند مادون قرمز
امکان تیون اتوماتیک قدرت جهت افزایش طول عمر چشمی ها
با برد موثر  2متر مناسب آسانسور های مسافربر

30
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سهولت نصب و تعویض به روش سوکتی حتی روی کابین قدیمی

دارای فیلترهای  day lightجهت کارکرد حتی در تابش نور خورشید و تار یکی مطلق
حذف رفلکس محیط و امکان نصب در کابین های استیل براق
بکارگیری سوکت های  usbجهت جلوگیری از خطای نصب و استحکام فوق العاده
ولتاژ تغذیه  20تا  35ولت  DCیا AC

31

 UPSمخصوص آلتون آسانسور

UPS

جهــت روشــن کــردن انــواع درایــو و کنتــرل موتــور اعــم
از گیربکــس و گرلــس در حالــت نجــات اضطــراری

دارای پیشــرفته تر یــن سیســتم جبــران ســازی و فیدبکهــای دقیــق از خروجــی  UPSبــرای تامیــن ولتــاژ
و جر یــان لحظــه راه انــدازی موتــور
مجهــز بــه یکــی از قویتر یــن پردازندههــای  ARMو دارای تجهیــزات رگوالســیون اتوماتیــک ولتــاژ
Automatic Voltage Regulation

32
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تابلو فرمان و  upsقدرتمند هر دو در یک جعبه

قابل ارائه در  3رنج  1.8KVAو  2.5KVAو  3.2KVAکه برای درایوهای تا توان  18kwکاربرد دارد.
نصب به صورت داخلی ( )INTERNALدرون تابلو فرمان و یکپارچه (عدم نیاز به جعبهای مستقل و سیم کشی آن)

33

فــــون پنل

Phone Panel

پنل تماس تلفنی برای چاه آسانسور
برقراری تماس تلفنی اتوماتیک در شرایط اضطراری ،تنها با نگهداشتن دکمه تماس به مدت  3ثانیه
اجرای کامل موارد استادارد EN 81-28

دارای حافظه برای شماره گیری تا  5شخص متفاوت
دارای بلندگو و میکروفون بسیار قوی برای مکالمه ای با کیفیت
قابلیت اتصال به برد  Car Phoneو استفاده از ماژول موبایل ،سیم کارت و آنتن موجود در آن برد
34
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دیگر نیازی به تلفن ثابت برای آسانسور نیست

35

تابلو فرمان کامپکت آلتکس

Altex Compact

اولین و تنها تابلو فرمان کامپکت در ایران دارای تاییدیه"دانش بنیان" از معاونت فن آوری ر یاست جمهوری
امکان تنظیم پارامترهای درایو و آسانسور به طور هم زمان و از روی یک  LCDو KEYPAD

قابلیت اضافه شدن  UPSداخلی حتی بعد از نصب
کارکرد به دو صورت  OPENو  CLOSEبا منحنی حرکت نرم ،بدون اختالف سطح در هر دو حالت
عملکرد فوقالعاده با انواع موتورهای گیربکس دار و GEARLESS

دارای  IGBTیکپارچه قدرتمند سری  KT4از برند  INFINEONآلمان
بکار گیری جدیدتر ین متودهای کنترل موتور نظیر FOC , DTC

قابلیت ارائه در دو مدل تکفاز برق شهر و سه فاز ورودی
مجهز به  SIMCARDو دارای تمام ویژگیهای منحصر به فرد سخت افزاری و نرم افزاری تابلو فرمانهای
آلتون آسانسور

36
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اولین و تنها تابلو فرمان کامپکت در ایران دارای تاییدیه دانش بنیان

از معاونت فن آوری ریاست جمهوری

نمایندگی ها و خدمات پس از فروش
تهران

آقای زرشکن

0912 2861903

021 66790355

تهران

آقای رحیمی

0912 5760830

021 66394090

تهران

آقای سیمران

0912 3258917

021 44444421

آذربایجان غربی

آقای فدای ایران

0914 1462385

0901 8954041

اصفهان

آقای بدری

0913 1273194

0901 8954042

خوزستان

آقای خلف زاده

0613 2256230

0901 895 4044

آذربایجان شرقی

آقای خرم روز

0413 3201587

0901 895 4045

کرمانشاه

آقای مرادی

0833 763056

0901 895 4046

مازندران

آقای منصوری

0114 3273106

0901 895 4048

خراسان رضوی

آقای رسولی

0915 1279700

0901 895 4049

همدان

آقای سراوکی

0918 8110642

0901 895 4050

قزوین

آقای محمدی

0283 2249810

0901 895 4051

زنجان

آقای لطفی

0912 7729181

0901 895 4053

شیراز

آقای نوروزی

0917 108 5471

071 36230660

یزد

آقای بیدکی

0353 8412582

0901 895 4055

قم

آقای آناهید

0253 7203043

0901 895 4056

شماره تماس های کارخانه و خدمات پشتیبانی

38

همراه پشتیبانی ساعات اداری:

0912 9334265

همراه پشتیبان  24ساعته:

0912 9334267

همراه پشتیبانی امور کدها:

0912 9334268

0912 9334266

ثابت پشتیبانی(خط ویژه):

021 46870937

* شمارههای جدید(پشتیبانی):

021 40440095

021 40440096

دفترکارخانه( 10خط):

021 46872005

فکس:

انتقادات و پیشنهادات(مدیرعامل):

021 46873001

021 46872015
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گواهی نامهها -استاندارد CERTIFICATE -
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