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Serial Scanchip
Todos os comandos Scanchip foram desenvolvidos visando a qualidade e a
facilidade de instalação, então criou-se o SERIAL, com comunicação de
quatro linhas, correspondentes:

0 V - Saída de 0 Volts.
24 V - Saída de 24 Volts.
CKE - Saída de transmissão de dados do Sistema Serial,
chamada de Pavimento e/ou Cabina.
DTE - Saída de transmissão de dados do Sistema Serial,
chamada de Pavimento e/ou Cabina.

Para ligar as placas seriais (IPD’S, gongos, placa serial de cabina,
SCCE 0400...) deve-se usar esses dois modelos de chicotes:

CORES PADRÃO :
OV = FIO PRETO
24V = FIO VERMELHO
CKE= FIO AZUL
DTE= FIO AMARELO

Placa de chamada de cabina
A placa serial SCCE-0116 é responsável por até 20 chamadas de cabina,
carregador de bateria, iluminação de emergência, sirene para alarme, chave
ascenssorista, botão não pare, botão fecha porta, botão abre porta, serviço
independente e chave liga / desliga.
Fornecemos também o modelo de placa de cabina que há as mesmas
funções como serviço independente, ascensorista... Porem atende
até 10 paradas código dela é SCCE - 0117.

Entradas e saídas
SERIAL

*SOMENTE PARA COMANDOS
MODELO SERIAL II, e SERIAL III

* PLACA NÃO DISPONÍVEL EM COMANDOS P4, C4, SERIAL COMPACT E C4 PLUS PH5, VER ESQUEMA ELÉTRICOS DE TAIS

Indicadores de Posição
Todos os IPD´s e Setas Scanchip são seriais e fornecidos com chicote de interligação com as placas
seriais de pavimentos/cabinas, veja os esquemas abaixo:
Cabo para IPD de Cabina
: Para ligar o indicador de posição (IPD) na cabina, é necessário plugar
uma extremidade do chicote no IPD e a outra na placa serial de cabina (SCCE0116).

IPD LCD

IPD´s de LCD
Monocromático Azul (64 x 114 mm)

IPD 55 MM

Programação LCD:

Cabina - SCCE 116 V1

. Data; . Horário; . Mensagens Aleatórias; . Imagens; . Logos
. Sinal Sonoro de gongo e três tipos de Setas;
* Maiores informações verifique o
manual do IPD LCD

Cabo Serial

Cabo Serial

Cabo Serial

Cabo Serial

IPD LCD 2,5
Polegadas SCCE 0048-V1

Indicador de Posição Matricial
de Ponto

Cabo Serial

Cabo Serial

IPD- 50mm Matricial de Ponto
SCCE - 247-V1

30 mm (SCCE0049)
CN1 e CN2 são as entradas do Serial
Esta placa possui jumpers para seleção do tipo de seta

(J2) para alteração do tipo de seta.

Indicador de Posição Seguimento

Cabo Serial

Cabo Serial

IPD- Seguimento - 55 mm

IPD Seguimento 20mm
VERTICAL- SCCE 053-V1

IPD Seguimento 20mm
HORIZONTAL - SCCE 054-V1
Cabo Serial

Cabo Serial

Cabo Serial

INDICADOR DE PAVIMENTO E CHAMADA
30 mm Indicador e chamada de pavimento
SCCE 0449-V2

CN-6

Conector CN-4 e CN-6 são conectores
da alimentação serial

CN-4

Chicote para botão VEGA

NA

COM
FIO PRETO

FIO BRANCO
24V
L
FIO VERMELHO

Conector KK
Para botão VEGA

Borne de ligação de botão
Para outras marcas

Chamadas de Pavimentos
Chamada de pavimento e Indicador de pavimento 20mm ( segmento)

SCCE0401-V1
Bornes de Ligação:
Conector CN1 – Entrada / Saída da linha serial.
Conector CN2 – Entrada / Saída da linha serial.
Conector CN3 – Borne para ligação dos botões de chamada.
+24V: Alimentação do Led
SOBE: Retorno do botão de chamada de subida
DESCE: Retorno do botão de chamada de descida
CD: Saída para botão de chamada para cadeirantes
0V : Geral de chamada
Conector J1 – Saída serial.

Atenção: A chamada do último pavimento superior deve ser obrigatoriamente
ligada no borne de descida, e a chamada do primeiro pavimento inferior
deve ser ligada obrigatoriamente no borne de subida.
* PARA COMANDOS SERIAL E SERIAL COMPACT, OS DEMAIS VER ESQUEMA ELÉTRICO

IPD LCD e CHAMADA
SCCE 0448-V1
CONECTOR KK

1

SCANCHIP
Chicote para botão

0V = PRETO
24V = VERMELHO
0V/COM
RETORNO
24V
L

24V
0V

RETORNO DESCE

24V
0V

RETORNO SOBE

NA

Para botões de outras marcas seguir exemplos

COM

24V

NA

L
Botão VEGA

Ligação Voicer Scanchip

SCCE 044 V2

Sua ligação é serial, com gravação padrão, podendo
ser modificada conforme a necessidade.
Principais conexões:

Alimentação
Serial

JP1 e JP2
* MODO DE FUNCIONAMENTO

Saída Pesador
AUTO

* Conector para alimentação serial :CN3, CN7, CN4
*Trimpot para ajuste de volume = R30
*Jumper modo de funcionamento = JP1 e JP2

* AUTO = Alimentação do auto-falante

Gongo serial (scce0042)
O Gongo Serial Scanchip possui 3 entradas / saídas com conector “minifit” e 1 com “barra modu”
para interligação com IPD ou placa de chamada. Cada placa deve ser
programada para seu respectivo pavimento, lembrando que a placa do
andar inferior recebe o endereçamento “0”, a logo acima “1”, e assim por
diante.
Todas as placas saem de fábrica com a programação já efetuada, mas
caso seja necessário a substituição de uma placa no local siga as
instruções de programação.
Programação do Gongo serial:
1 - Pressione a tecla da Placa Gongo por 5 segundos e solte. O Led irá
piscar 3 vezes indicando que a programação deve ser iniciada.
2-

Após o Led piscar 3 vezes, pressione a tecla o número de vezes
correspondente ao pavimento no qual ela será instalada. Para
programar a placa do pavimento inferior (0) não se deve pressionar a
tecla.

3-

Após ser pressionada a tecla o número de vezes correspondente ao
pavimento no qual ela será instalada, a placa fará a confirmação da
programação piscando o Led de acordo com o número programado.

SERIAL

NÚMERO DO PAVIMENTO PARA O
QUAL A PLACA FOI PROGRAMADA

1
1

TRIMPOT PARA AJUSTE DO VOLUME
E TECLA PARA PROGRAMAÇÃO

J1

J2

VEGA

J1

J2

4

6

5

FIO CINZA

7

VEGA

J1

J2

VEGA

FIO LARANJA

+12 L +24

VEGA

NC COM NO

J1

8

3

jumper

BATERIA

FIO PRETO

FIO VERMELHO

BOTÃO FECHAR PORTA

+12 L +24

+12 L +24

NC COM NO

2

FIO MARROM

FIO PRETO

LUZ DE EMERGÊNCIA

SIRENE

FIO MARROM

FIO MARROM

FIO PRETO

1

NC COM NO

BOTÃO REABERTURA DE PORTA

Botão DC

+12 L +24

FIO VERMELHO

FIO PRETO

FIO VERMELHO

FIO PRETO

FIO VERMELHO

CHAVE ASCENSORISTA

BOTÃO SIRENE

NC COM NO

+12 L +24
NC COM NO
FIO PRETO

Botão de chamada
FIO AZUL

FIO VERMELHO

CHAVE NÃO PARE

CHAVE SISTEMA
INDEPENDENTE

CHAVE LIGA E
DESLIGA

VEGA

FIO AMARELO

FIO CINZA

FIO VERDE

FIO CINZA

FIO VERDE
FIO LILÁS

FIO LILÁS

FIO LILÁS COM LISTRAS BRANCA

FIO LARANJA

FIO PRETO

FIO LILÁS COM LISTRAS BRANCA

INVERTER DIREÇÃO QUANDO
ESTIVER EM MODO DE ASCENSORISTA

J2

J1

J2
J1

FIO LARANJA

Botão SB

VEGA

Botoeira Scanchip

FIO BRANCO

FIO AZUL COM LISTRAS BRANCAS

J2

Scanvoicer

Controle de Acesso
SCANCHIP

CAIXA DE INSPEÇÃO

INVERTER DIREÇÃO
QUANDO ASCENSORISTA

BOTÃO DE
REABERTURA
DE PORTA

FECHA PORTA

BOTÃO DE EMERGÊNCIA

SIRENE

LUZ DE EMERGÊNCIA

CHAVE LIGA/DESLIGA

CHAVE SERVIÇO
INDEPENDENTE

CHAVE DE NÃO PARE

CHAVE DE ASCENSORISTA

BATERIA

IPD’S

PLACA PARA COMUTAÇÃO DE CHAMADAS

Os comandos Scanchip possuem uma placa para comutar as
chamadas de um comando para outro, quando existe apenas
uma botoeira responsável pelo acionamento das chamadas de
dois carros em sistema Duplex ou mais carros em sistema Multiplex.
O sistema concentra as chamadas de pavimento em um único carro.
Sendo assim o sistema Duplex ou Multiplex fica responsável em distribuir as
chamadas de pavimento ao carro adequado .Caso ocorra desligamento ou
ocorrência que impossibilite o carro principal (onde está ligada a linha de chamada)
de receber as chamadas de pavimento, a placa PCC automaticamente
transfere para o próximo carro esta responsabilidade.

* FUNÇÃO NÃO DISPONÍVEL EM COMANDOS P4, C4, SERIAL COMPACT E C4 PLUS

IPD

PLACA0400
CHAMADA

IPD

PLACA0400
CHAMADA
IPD

IPD

IPD

PLACA0400
CHAMADA
IPD

PLACA PARA COMUTAÇÃO DE CHAMADAS
SCANCHIP
Chicote serial de chamada - 4 fios (preto, vermelho, azul e amarelo)

Chicote Serial PCC/Comando- 4 fios (preto, vermelho, azul e amarelo)

Chicote PCC/IPD- 6 fios (preto, vermelho, azul, amarelo,)

Saída para IPD Carro 1

Entrada serial Carro 1

Saída para Serial de Chamada

Entrada serial Carro 2

Saída para IPD Carro 2

Conexão Duplex
Cabo Duplex Scanchip

Para funcionamento em Duplex basta conectar o cabo em qualquer um
dos conectores RJ45 localizados na parte superior da CPU, não necessitando nenhuma programação, é recomendado que as conexões dos cabos
sejam realizadas com os dois painéis desligados.

* FUNÇÃO NÃO DISPONÍVEL EM COMANDOS P4, C4, SERIAL COMPACT E C4 PLUS

Conexão Multiplex

Cabo Multiplex Scanchip

Carro 1

Carro 2

Carro3

A programação do Multiplex é fixa. Portanto é necessário passar as especificações
dos elevadores que estão em conjunto, tal como distâncias entre os carros
( para confecção dos cabos) o número de paradas, e se existe desnível entre os
carros e etc..

ATENÇÃO: Os cabos Duplex e Triplex devem ser passados em calhas
separadas das de fases de alimentação e motor

* FUNÇÃO NÃO DISPONÍVEL EM COMANDOS P4, C4, SERIAL COMPACT E C4 PLUS

PROGRAMAR PLACA DE CHAMADA DE PAVIMENTO
E DIAGNÓSTICO DO SERIAL SCANCHIP
Essa programação se aplica nas placas modelos SCCE-0401,
SCCE-0448 e SCCE-0449.

Ao ligar a placa no serial aparecerá versão do software
1.

Pressione o botão CH1 Localizado nas placas IPD CHAMADA;

2.

Pulse o botão até visualizar o andar desejado no indicador ou mantenha
pressionado para decrementar o numero;
Ao visualizar o andar desejado solte o botão;

3.

4. Nesse momento ele indicará com ‘OK’ confirmando a programação;
5. No próximo passo poderá alterar o sistema operacional de chamada de NO
para SC, ou vice-versa, pressionando o botão Ch1 , aguarde o OK ;
NO: Programação padrão.
SC: É função SIC, que é Sistema Inteligente de Chamada.
Funcionamento: Ao pressionar 3x o botão de chamada de
pavimento o sistema irá forçar que o carro escolhido pelo
usuário atenda a chamada. OBS: O sistema SIC só tem função
em comandos DUPLEX ou MULTIPLEX.
Após a visualização so sistema operacional, o indicador irá mostrar
o numero do andar atual programado, nesse momento poderá
reprogramar placa de pavimento caso necessário, seguindo os
seguintes passos:

6. Próximo passo será o ajuste de luminosidade do display, pulse para aumentar
o nível de brilho, ou mantenha pressionado para diminuir o nível do brilho,
aguarde o OK, confirmando o nível do brilho.

Caso o ipd já esteja ligado no serial, basta pressionar o botão Ch1 e
siga a partir do passo 1.

AO LIGAR O IPD
Versão do Software

NUMERO ATUAL
PROGRAMADO

Marcação do
andar onde o
elevador está
parado.

1

ou

5
NOVO
NÚMERO
PROGRAMADO

3

4

pressionar o botão CH1 para
alterar ou aguarde o OK.

Usamos Serial Desconecta para programar a placa Serial de chamada SCCE0400V4, e para localizar
eventual curto na linha do serial, Desconecta = Desliga Serial do comando, Conecta = Liga serial do
comando. Número de atalho 97 em Manual / em automático 88.

Serial Desconecta
Desconecta

Conecta

Digite MENU, em seguida 88 e ENTER
Pressione SETA PARA CIMA OU F1 p/ desconectar
Pressione SETA PARA BAIXO OU F2 p/ conectar

Placa limites SCCE0102-V3

Verifique se a SCCE 0400 esta com os segmentos com baixa luminosidade

Com o Serial desconectado os led’s
CKE e DTE devem ficar apagados

Placa limites SCCE0102-V3

para conectar o serial e verifique se os led´s

Com o Serial em conecta os led’s
CKE e DTE devem ficar aceso

Esse diagnostico é usado para saber se todas as placas seriais de pavimento modelo Scanchip
estão sendo reconhecida no Serial, assim como as placas de chamada de cabina e Caixa de inspeção

Nesse exemplo ilustra que não estão reconhecendo as
placas programada 00,01,02 e 03, sendo necessário verificar
a programação de tais placas.

Nesse exemplo ilustra que não estão reconhecendo a placa de chamada
de cabina SCCE0116-V2
C0 e C9: Placa Serial de Chamada de Cabina SCCE0116 até 20 paradas
C1: SCCE 0118 V1 acima de 20 paradas.
C10: Caixa de inspeção para Tipo de SERIAL III e SERIAL IV.

Diagnósticos do serial
Para identificar um problema no circuito serial devemos observar algumas situações:
Display de pavimento não indica corretamente.
Display de cabina não indica corretamente.
Chamada de cabina não funciona.
Chamada de pavimento não funciona.
Caso o comando não apresentar ao menos um dos defeitos apresentados acima, o defeito não está
na CPU.
Se o comando apresentar todos os defeitos apresentados acima, devemos realizar os seguintes
testes: Devemos observar os leds CKE (AZUL) e DTE (amarelo) localizados na placa de limites. Eles
devem permanecer acesos em condição normal. Se os dois ou algum deles estiver apagado siga o
1° passo. Se estiverem os dois acesos pule para o 2°passo.
1° Passo
Caso os dois ou qualquer um deles estejam apagados indica um possível curto na linha
serial. Nesta condição devemos desplugar o conector serial de pavimento, desligar e ligar
novamente o comando.
Se os dois leds ficarem acessos indica que existe um curto-circuito na linha de pavimento.

Se não acenderem os dois leds, deve ser desplugado o conector “CABO 1” de 4 vias que é
responsável pelo serial de cabina, desligar e ligar novamente o comando. (0V, 24V, CKE,
DTE).

Se os leds acenderem indica que existe um curto-circuito na linha de cabina.·.

Se mesmo com os dois conectores desplugados os leds permanecerem apagados, o defeito está na
placa CPU.

2° Passo
Se os dois leds estão acessos: Com o comando em automático pressione a tecla “MENU”.
Quando aparecer “tecle chamada” digite “88” e “ENTER”.
No visor de aparecer a seguinte tela:

Pressione a tecla “F1”. SETA PARA CIMA
Observe se os leds CKE(azul) e DTE(amarelo) da placa de limites:

Após ter pressionado F1 os leds deverão apagar.
Se os leds apagarem indica que não existe curto-circuito em nenhuma das linhas. Siga o 3° passo.
Se permanecer algum dos leds ou os dois acesos siga o 4°passo.
3° Passo
Verifique as tensões de saída dos bornes CKE e DTE no conector 2 da placa de limites. As tensões
devem estar entre 21Vdc e 24Vdc em relação a 0V. Caso as tensões estejam corretas, verifique
também nas placas de pavimento e cabina se estão todas recebendo alimentação e se não existe
cabos invertidos.
4° Passo
Retire o conector cabo 1(serial de cabina) e observe se os leds se apagam:
Se apagarem indica que existe curto na linha de cabine, podendo ser fiação, placa de chamada ou
indicador de posição.
Se não apagarem remova também o conector serial de pavimento (último conector da placa de
limites). Se os leds apagarem indica que existe curto na linha de pavimento.

Plantão aos sábados
das 8:00 as 17:00

Tel : 11 4239 5544
11 4238 2555

11 94734 2126
11 94734 2144
Plantão aos sábados das 09:00 as 13:00
WhatsAPP: 11 94734 2126 /11 94734 2144

WhatsApp 11 94734-2126
11 94734-2144

WhatsAPP:

