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Introdução
É um sistema de controle de tráfego que fica
localizado na portaria ou sala de supervisão
do edifício.
Por meio de um software exclusivo, permite
ao operador controlar e monitorar o conjunto de
elevadores do prédio.

Funções disponíveis:
• Visualização de chamadas, posição, situação e principais
sinais dos elevadores.
• Habilitação e desabilitação das chamadas de pavimento..
• Comando liga-desliga elevador.
• Análise estatística das chamadas dos elevadores.
• Comando em Grupo.
Benefícios:
• Maior segurança, por meio do bloqueio
de chamadas.
• Redução dos custos operacionais com pessoal.
• Controle integrado do sistema.

Tela de Monitoramento

Lista de materiais:
A execução do programa de monitoramento requer um microcomputador
com a seguinte plataforma:
Processador Pentium II com 400 MHz ou superior;
128 MB RAM;
Pelo menos 50 MB de espaço em disco rígido;
Interface de Vídeo com 16 MB de Ram;
Sistema Operacional Windows 98 a Windowns 8, XP ou Vista;
Mouse;
obs: Computador de preferência fora de rede local , caso contrario
informar Scanchip
1 Cabo Crossover : “ Cabo de rede blindado,
classe tipo 5 ou 6 – Tipo de Pinagem Crossover com conector RJ 45“
A metragem deve ser especificada sendo a distância entre a caixa de
multiplex, que está situada na casa de máquinas, até o local que será
instalado o computador com o software de monitoramento.

cabo crossover

Materiais relacionados acima não estão inclusos no orçamento.

Kit Scanchip
Cabo multiplex Scanchip ( de acordo com o números de elevadores)
1- Interface multiplex Scanchip
1- Módulo conversor IP Scanchip

Instalação do Software
1.Coloque o CD de instalação no drive;
2. Pressione o botão "Iniciar";
3. Pressione o botão "Computador " em seguida "DVD Drive (D:) Multiplex"

4. Selecione a opção Multiplex

Em seguida mostrara a seguinte tela de instalação
pressione o botão "Next >" até chegar a tela de
‘Installing Multiplex’, aguarde a barra de status
finalizar o preenchimento, após todos esses passos
irá aparecer uma caixa de mensagem informando que
a instalação foi concluída e pressione ‘ok’.

Em seguida instale o ‘ AccessRuntime’, pressione o botão
abrirá a seguinte tela, caso aceite os termos de licença,
click na caixinha no canto inferior esquerdo e seguida pressione o
botão ‘Continuar’, aguarde a instalação ser concluída.

Após a instalação abra o software e aparecera a tela inicial;
Logo abrirá esta janela para o
cadastro do usuário que ficará
responsável pelos ajustes das
funções do monitoramento de
trafego, e preencha os campos
com as seguintes informações:

Próximo passo será conectar a rede, localize o botão ‘ligar rede’,
lado inferior direito, pressione e aguarde até ficar a mensagem
‘ Conectado’, caso não conecte verifique primeiramente seu cabo
de rede ‘ Crossover ‘.

Logo após o cadastro do usuário você terá acesso a todas as funções
como por exemplo:
Visualização de chamadas, posição, situação e principais sinais
dos elevadores.
• Habilitação e desabilitação das chamadas de pavimento..
• Comando liga-desliga elevador.
• Análise estatística das chamadas dos elevadores.
• Comando em Grupo.
Tela de Monitoramento
Exemplo de como fazer chamdas

Cadastro de Usuário
Chamada
Cabina

}

Chamada
de pavimento

Análise estatística das
chamadas dos elevadores.

Bloqueio e desbloqueio de andar
Exemplo de bloqueio de andar

Monitoramento dos contatos
de segurança do elevador

Cadastrando usuário

Ajuste de rede de conexão
( já configurado de fábrica)

Localize o botão de cadastro de usuário ( localizado na parte superior a direita)
clique no ícone
e logo abrirá esta janela de login.

Sair do monitoramento

Liga/Desliga rede
A senha de fábrica é
Usuário = Scanchip
Senha= 19114567

Para fazer chamada de pavimento clique nas setas de direção;
Para fazer chamada de cabina basta clicar nas caixinhas em branco
Para bloquear o andar basta clicar no ícone do cadeado e selecionar o andar
desejado

Conexões

Interface Multiplex
Scanchip

Módulo conversor
IP Scanchip
C
a
b
0

Cabo multiplex Scanchip
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Comando 1
Microcomputador

Comando 2

