• Nitelikli ürün, uygun fiyat ve sınırsız müşteri
memnuniyeti kalite politikamızın değişmez kuralıdır.
• Sürekli devam eden Ar-Ge çalışmalarıyla teknolojik
yenilikleri takip etmek firma prensibimizdir.
• Takım arkadaşlarımızın verimliliğini artırmak için belirli
zamanlarda firma içi eğitimlerle gelişmelerini sağlamak
temel ilkemizdir.
• Yeni teknolojilerden faydalanarak sektöre yön vermek
vazgeçilmezimizdir.
• Qualified products, competitive prices and unlimited
customer satisfaction are inalterable provisions of our
quality policy.
• Nonstop practise of R&D and adaptation to technological
innovations are our company principles.
• Providing regular educational programs to increase
personal development of our team mates is our primary
guideline.
• Leading the sector by profiting by new technologies is
our inevitable goal.

(1) Kumanda Panosu
(2) Dişlili/Dişlisiz Tahrik Makinası
(3) Hız Regülatörü
(4) Acil Stop Butonu
(5) Acil Kurtarma Kapısı Kontağı
(6) 3 Faz Ana Besleme
(7) Paraşüt Fren
(8) Revizyon Kutusu
(9) Alt ve Üst Tekerlekli Sınır
Şalterleri
(10) Güvenlik Sensörü
(11) Alt ve Üst Sınır Şalterleri
(12) Kabin Lambası
(13) Kabin Fanı
(14) Kabin ve Kabin Kapısı
(15) Kabin Butonu
(16) Boy Fotosel
(17) Fiş/Kilit/Toprak Bağlantı
Soketleri
(18) Kat Kapıları
(19) Kat Kasetleri
(20) Kabin / Karşıağırlık Tamponu
Kontağı
(21) Hız Regülatörü Halat Gergi
Kontağı
(22) Kuyu Dibi Panosu
(23) Kuyu Dibi El Kumanda
Butonu
(24) Interkom Telefonu

(1) Lift Control Panel
(2) Geared/Gearless Traction Machine
(3) Overspeed Governor
(4) Emergency Stop Button
(5) Emergency Trap Door Contact
(6) 3 Phase Main Power Supply
(7) Safety Gear
(8) Inspection Box
(9) Bottom and Top Whell Type Limit Switches
(10) Safety Sensor
(11) Bottom and Top Limit Switches
(12) Cabin Light
(13) Cabin Fan
(14) Cabin and Cabin Door
(15) Cabin Operating Panel
(16) Light Curtain
(17) Door/Lock/Earth Connection Sockets
(18) Landing Doors
(19) Landing Opertaing Panels
(20) Cabin/ Counterweight Buffer Contact
(21) Ov. Governor Tension Pulley Contact
(22) Pit Connection Box
(23) Pit Manuel Control Unit
(24) Intercon Phone
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TAKÇALIŞTIR

Complete Pre-Wiring System
• Quick and Faultless Connection
• Easy Commissioning
• Intuitive Sensible Easy Structure
• Full Compliance to Standards

KABİN BAĞL.

TRAVEL CABLE CON.

CABIN CONNECTIONS

YASSI KABLO BAĞL.

Komple Hazır Tesisat Sistemi
• Hızlı ve Hatasız Bağlantı
• Devreye Alma Kolaylığı
• Sezgisel Anlaşılır Basit Yapı
• Standartlara Tam Uyum

PLUG& PLAY

REVİZYON SETİNE DİREKT
BAĞLANTI

MONTAJ KOLAYLIĞI
EASY INSTALLATION

DIRECT CONNECTION TO THE
INSPECTION BOX

KUYU DİBİ PANOSU
PIT CONNECTION BOX

GÜVENLİK KONTAKLARINA BAĞLI LEDLER
İLE KOLAY ARIZA TAKİBİ
EASY FAILURE TRACKING WITH SAFETY
CIRCUIT CONTACT LEDS

KOMPLE HAZIR TESİSAT SİSTEMİ • COMPLETE PRE-WIRING SYSTEM •
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Tüm pano tiplerine uygulanabilir.

It can apply to all type of control panels.

Kodlanmış kablo ve klemensler
Coded cables and terminals

Fonksiyonlarına göre farklı renklerde klemens kartları ve kablolar
Makine dairesi klemens kartı ve kabloları KIRMIZI
Kuyu klemens kartı ve kabloları YEŞİL
Kabin klemens kartı ve kabloları MAVİ
Different colour terminal boards and cables according to their functions
Machine room connections terminal board and cables are RED
Shaft connections terminal boards and cables are GREEN
Cabin Connactions terminal board and cables are BLUE

Tüm tesisat tek bir kutu içinde
All cables are in a box

Kuyu lambası kumanda panosundan,
kabin üstünden ve kuyu dibinden
kontrol edilebilir.
Shaft lights can control from control
panel, over the cabin and in the pit.

Hazır tesisat paketi içerisinde kuyu lambaları ve kabloları bulunmamaktadır.
Shaft lights and cables does not include to the complete pre-wiring package.
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Aura Kat ve Kabin Kasetleri
Aura LOP’s & COP’s

Modüler ve genişletilebilir yapı.
TFT display’de slayt gösterisi.
Opsiyonel olarak mp3 çalar kartı.
5.000.000 basma mekanik ömürlü butonlar.
Kabin pozisyonu ile kapı açılıyor, kapı kapanıyor sesli anons
Butona basınca ve asansör kayıt alınca sesli sinyal.
Engelli kişiler için erişilebilirlik özellikleri, EN81-70
Modular and expandible structure.
Slideshow on TFT display.
Optional mp3 board
Mechanical life of push buttons are 5.000.000 cycles.
Voice announcer for floor position, doors open and close.
Auidable feedbacks when pressing any button and the lift accept a call.
Accessibility features for disability persons, EN81-70

Değiştirilebilir butonlar.
Replaceble push buttons.

Tek kablo ile bağlantı.
Connection with a single socket.

7 inç TFT ekran (800x480 piksel) veya kayar noktalı ekran
7 inch TFT display (800x480 pixel) or dot matrix display
Dot matrix
(800x480 pixel) TFT 7 inch

KOMPLE HAZIR TESİSAT SİSTEMİ • COMPLETE PRE-WIRING SYSTEM •
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Hız Kontrol Cihazı
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Hız Kontrol Cihazı
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Ekomini Tek/Çift Hızlı Asansör Kumanda Panosu
Ekomini Single/Double Speed Lift Control Panel
Ekomini

Birinci Tek/Çift Hızlı Asansör Kumanda Panosu
Birinci Single/Double Speed Lift Control Panel
Birinci

Birinci Hidrolik Asansör Kumanda Panosu
Birinci Hydraulic Lift Control Panel
Birinci

Paralel Bağlantılı / Seri Haberleşmeli
Revizyon Setleri

Parallel Connection / Serial Communication
Inspection Boxes

8
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Tek/Çift Hızlı Kurtarıcılı Asansör Kumanda Panosu

Single/Double Speed Lift Control Panel with Rescue

Hız Kontrollü Kurtarıcılı Asansör Kumanda Panosu
VVVF Lift Control Panel with Rescue
VVVF

Makine Dairesiz Dişlisiz
Asansör Kumanda Panosu

MRL Gearless Lift Control Panel

MRL

KUMANDA PANOLARI • LIFT CONTROL PANELS •
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birİNCİ Asansör Kumanda Kartı
birINCI Lift Controller
birINCI

EN81-20 UYUMLU
COMPATIBLE

• Komple hazır tesisat sistemine uyumludur.

• It is compatible to complete pre-wiring system.

• 32 durağa kadar tüm trafik sistemlerinde çalışır. • It works up to 32 stops at all kind of traffic
systems.
• Tek hızlı, çift hızlı, VVVF, MRL ve hidrolik tüm
asansör sistemlerine uygulanabilir.
• It controls all kind of elevators like single speed/
double speed, VVVF, MRL and hydraulic.
• Canbus ile kabin, kuyu dibi, kabin kasedi ve kat
kasetleri ile haberleşir.
• It communicates with cabin, pit, COP and LOP
over Canbus.
• Kapı ön açma ve kapı açık seviyeleme
fonksiyonları mevcuttur.
• It has got door pre-opening and open door releveling features.
• Dubleks olarak çalışabilir.
• Dublex group control exists.
• Gray kod, sayıcı ve enkoderli olarak çalışabilir.
• It works at gray code, counter and shaft copy
• İkinci kapı desteği vardır.
modes.
• Çıkarılabilir tuştakımı vardır. Parametreler
tuştakımına kopyalanarak taşınabilir.
• Dahili faz sıralı motor koruma fonksiyonu vardır.
• EN81-1/2+A3 uyumludur. Liftinstituut
sertifikalıdır.
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• Second cabin door support.
• It has got unpluggable keypad. Parameters can
be copy/paste to/from keypad.
• On board phase protection relay exist.
• Compatible with EN81-1/2+A3. Certified by
Liftinstituut.

ASANSÖR KUMANDA KARTLARI • LIFT CONTROL BOARDS •
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ekoMİNİ Asansör Kumanda Kartı
ekoMINI Lift Controller
ekoMINI

• 8 durağa kadar tüm trafik sistemlerinde çalışır.
• Tek hızlı ve çift hızlı tüm asansör sistemlerine
uygulanabilir.
• Sayıcı modunda çalışabilir.
• Çıkarılabilir tuştakımı vardır. Parametreler
tuştakımına kopyalanarak taşınabilir.
• Dahili faz sıralı motor koruma fonksiyonu vardır.
• OPT1A ile 8 dijital giriş/çıkış ilave edilebilir.
• OPT1B ile 2 röle çıkışı, 2 dijital giriş ilave
edilebilir.

• It works up to 8 stops at all kind of traffic
systems.
• It controls single speed and double speed
elevators.
• It works in counter mode.
• It has got unpluggable keypad. Parameters can
be copy/paste to/from keypad.
• On board phase protection relay exist.
• 8 digital input/output can be add with OPT1A
option board.
• 2 relay output and 2 digital input can be add
with OPT1B option board.

ASANSÖR KUMANDA KARTLARI • LIFT CONTROL BOARDS •
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GüvenCE Kurtarıcı Kartı

GuvenCE Lift Rescue
 لوحة األنقاذ غوفانجةGuvenCE
• Panoiçi ve panodışı olarak kullanılabilir.
• Panoiçi uygulamalarda birINCI kumanda kartı ile birlikte bağlantısı çok kolaydır.
• UPS desteği ile Kurtarma işlemini gerçekleştirir.
• 1500VA UPS ile 11kW’a kadar motorlara uygundur. (Daha büyük motorlar için
daha büyük UPS gereklidir.)
• Tüm kapı tipleri için (elektronik devresi olmayan trifaze motorlu kapılar hariç)
standart bir aynı tip pano ile çalıştırmak mümkündür.
• Sesli anons özelliği mevcuttur.
• It can be work inside of the panel and outside of the panel.
• Connection of GuvenCE rescue system is very easy with birINCI Controller inside
the panel.
• Rescue operation can be done with UPS supply. It is suitable for up to 11kW @
380V motors with 1500VA UPS. (For bigger motors, it needs bigger UPS’s.)
• Completely identical panels can be work with all kind of doors (except the
doors which has got 3 phase motor without electronic controller)
• Warning voice announcement is present.
امكانية األستخدام الداخلي والخارجي
في حالة األستخدام الداخلي تعمل اللوحة مع اللوحة األم بيرينجي بكل سهولة
UPS تقوم بعملية األنقاذ بأستخدام ال
 كيلوواط في حال استخدام11  مالئمة ألستطاعة محركات تصل الىUPS 1500 بسعةVA
 لمحركات اكبر تحتاج ل أكبرUPS
مالئمة لجميع انواع األبواب وامكانية الربط مع اي بانيل بأسثناء األبواب ثالثية الفاز التي ليس لها دارة
ألكترونية
تتضمن خاصية النداء الصوتي

TeleKON Seri Haberleşme Kartı

TeleKon Serial Communication Board
 لوحة األتصال التسلسليTeleKon-Modbus
• TeleKon Seri haberleşme kartı revizyon setine bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
• Modbus protokolü ile çalışır.
• Sadece iki kablo il haberleşme sağlanır.
• Kabin çağrıları, göstergeleri, kabin lambası, tam yük, aşırı yük, vb. sinyaller seri
haberleşme üzerinden kumanda kartına aktarılır.
• It is designed to fixing it in the inspection boxes.
• It is running on Modbus protocol.
• It can be run with only 2 cable.
• Cabin calls, displays, car light, full load, overload etc. signals can be controlled
with TeleKon Serial communication board.
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FOTOronik AF16/46 Boy Fotoseli
FOTOronik AF16/46 Light Curtain

FOTOronik AF16/46

* 16 kızılötesi alıcı / verici ile hassas koruma.
* Düz ve çapraz tarama modu.
* 3 metre etkin çalışma mesafesi
* Direkt güneş ışığı gören ortamlara uygun.
* 11,8mm profil kalınlığı
* Dayanıklı kablolar ile soketli kolay kurulum.
* Her türlü kapıya uygun.
* SMD elektronik elemanlar ile güvenilir sistem.
* Sensitive protection with 16 infrared transmitter / receiver.
* Straight and cross scanning modes.
* 3 meter effective working distance.
* Immune to interference from sunlight.
* 11,8mm profile thickness.
* Easy commissioning with unpluggable sockets and durable cables.
* Suitable for all type of doors.
* Reliable system with SMD electronic components.

Yaskawa L1000A Hız Kontrol Cihazı
Yaskawa L1000A Inverter
L1000A

• Kontaktörsüz EN81’e uygun kullanım için sertifikalı.
• Dişlisiz ve dişlili motor kontrolü için gelişmiş sürücü teknolojisi.
• Dişlisiz asansörler için mükemmel çözüm, kalkış esnasında yaşanan kaydırma
sorununu (rollback) engeller ve konforlu bir kalkış sağlar.
• Dişlisiz motorlarla, makine kasnağını döndürmeden durağan auto-tuning
yapabilme olanağı.
• Kolay yönü bulma işlevi sayesinde küçük boy UPS ile kata getirme olanağı.
• Özel asansör parametreleri sayesinde kolay devreye alınma ve üstün seyahat
konforu.
• Uzun IGBT ömrü: tam yük altında 3 milyon kalkış.
• EN81 certification to using it without motor contactor.
• Advanced motor & drive technology for geared/gearless motor control.
• Perfect for gearless lifts, rollback prevention without load sensor assures shock
free start.
• Stationary auto-tuning for gearless PM motors.
• Emergency rescue operation with UPS thanks to easy direction detection.
• Easy commissioning and advanced travel comfort with special lift parameter set.
• Long IGBT life: 3 millon start under full load.

ELEKTRONİK KARTLAR • LIFT ELECTRONICS •
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Firewall Güvenlik Sensörü
FireWall Safety Sensor

FireWall

Aşırı akım ve aşırı gerilim korumalı güvenli çift çıkış kanalı.
Over current and over voltage protected dual Safety Channel output.

ECK16 Ek Çağrı Kartı

ECK16 Call Expansion Board
ECK16 Ek

Çağrı giriş sayısı yetmediği durumlarda, Ek Çağrı Kartı yardımıyla giriş kapasitesi arttırlabilir.
Call input capacity can be expandable with ECK16 Call expansion board for various application

KSK Kapı Köprüleme Kartı
KSK Door Bridging Boards

Kapı açık seviyeleme ve kapı ön açma fonksiyonları için geliştirilmiştir
It is designed for door preopening and releveling features

Revizyon Kartı

Alarm & Emergency Board
Derin deşarj korumalı akü şarj devresi, acil durum aydınlatma devresi ve alarm ve
gong devresi vardır
It has got deep decharge protected battery charger, emergency light circuit, alarm
and gong circuit

OSes Anons Kartı

Oses Announce Card
• Tüm pano sistemlerine uygulanabilen anons kartıdır
• It is an voice announcement board which can apply all type of control systems
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OPT - 1A Opsiyon Kartı
OPT - 1A Option Board

OPT - 1A

• Fonksiyonları ayarlanabilen 8 dijital giriş/çıkış kartıdır
• It is 8 digital input/output board with adjustable functions.

OPT - 1B Opsiyon Kartı
OPT - 1B Option Board
OPT - 1B

• Fonksiyonları ayarlanabilen 2 röle çıkış, 2 dijital giriş kartıdır.
• It is 2 relay output and 2 digital input board with adjustable functions.

OPT - 2C Opsiyon Kartı
OPT - 2C Option Board

OPT - 2C

• Tüm artımsal enkoder tipleri ile uyumlu enkoder kartıdır
• Encoder board which compliance with all type of incremental encoders

OPT - 3A Opsiyon Kartı

OPT - 3A Option Board
OPT - 3A

• ModBus seri haberleşme kartıdır
• ModBus serial communication board

OPT 3B Opsiyon Kartı

OPT - 3B Option Board
OPT - 3B

• Hazır tesisat sistemleri için CanBus seri haberleşme kartıdır.
• CanBus serial communication board for pre-wiring systems.

ELEKTRONİK KARTLAR • LIFT ELECTRONICS •

15

Paket Çözümler

birINCI Lift Controller
 لوحة التحكم بالمصعد بيرينجيbirINCI
Asansöre ait tüm elektriksel malzemeleri paket olarak sunabilmekteyiz.
We are able to offer all electrical equipments of elevators as a package.
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