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1.

INTRODUÇÃO

1.1 Apresentações ao Cliente

A SCANCHIP tem o prazer de apresentar o que há de mais avançado tecnologicamente no país, nosso comando
proporciona muitas vantagens, que serão detalhadas neste manual.
Primeiramente vejam algumas das vantagens que o Comando SCANCHIP tem em relação aos comandos
existentes. São elas:
Programação dos parâmetros diretamente na Placa CPU, através de dip switch: número de paradas,
denominação de andares, tempo de porta, tipo de acionamento, nivelamento e etc.
Sistema de conexão dos chicotes diretamente nas placas eletrônicas;
Sistema de chamadas e sinalização serial, com apenas 4 (quatro) fios;
Chicote do Poço 20 fios, e Cabo de Manobras com ate 25 fios;
Proteção do motor com tempo máximo de viagem;
Monitoramento de contatores colados;
Seletor de alta velocidade por software, usa apenas 3 (três) sensores;
Resgate automático em falta de fase (Hidráulico)
A cada dia estamos desenvolvendo novas opções de ajustes, diagnósticos de falhas e sistemas que facilitam
muito a assistência técnica e a durabilidade de seus componentes.
Como podem ver a SCANCHIP não fica parada no tempo, estamos sempre inovando e simplificando a instalação,
montagem e manutenção dos elevadores, e não só do comando.
Em seguida, esclareceremos como funciona o Sistema HOME LIFT SCANCHIP. Tecnologia própria e que
simplifica a montagem e instalação dos elevadores, proporcionando economia na matéria-prima e principalmente
na mão-de-obra, não será mais preciso ficar fazendo as intermináveis ligações de chamadas e indicadores de
posição, basta ligar o cabo plugado, as placas seriais de pavimento, e sua instalação estará pronta!
Ao receber o comando
Sempre que receber o comando Scanchip, abra a embalagem verifique se o mesmo não foi danificado no
transporte e se está de acordo com seu pedido, assim como todos os acessórios. Se após a conferência de todas
as caixas for constatada alguma divergência, entre em contato imediatamente com o setor comercial Scanchip.
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2.

INSTALAÇÃO

2.1. Condições Básicas para a Instalação
Para a instalação de um Comando Eletrônico para um Elevador, algumas providências devem ser tomadas, para
que o bom funcionamento do elevador não seja comprometido.
A Tecnologia do comando eletrônico possibilita muitos recursos que favorecem a segurança em geral, e
vantagens como economia de energia elétrica e menor desgaste das peças mecânicas, porém pode se tornar
muito mais sensível a defeitos, por causa de ruídos elétricos, eletromagnéticos e de radiofrequência.

2.2 Locais de Instalação do Comando
Um comando eletrônico deve ser instalado em locais:
. Livres de luz solar;
. Distante das janelas e de vazamentos, para não molharem;
A casa de máquina deve ter uma ventilação cruzada, a fim de evitar o superaquecimento dos componentes
eletrônicos das placas, e diminuir a vida útil dos mesmos.
As orientações descritas nesta introdução são genéricas e com o intuito de evitar problemas posteriores à

modernização dos elevadores, bem como permitir um funcionamento com a maior qualidade possível do comando
eletrônico com ou sem inversor de frequência.

2.3 Alimentações Elétricas e Aterramento
Alimentação: Cabos Elétricos
Faça uma avaliação dos quadros de força e cabos elétricos, com empresa especializada, e providencie os
reparos necessários conforme as normas da ABNT vigentes.
Muitos edifícios possuem instalação elétrica inadequada, possuem os cabos de alimentação dos elevadores
passando na mesma tubulação dos cabos de alimentação dos apartamentos. Com a instalação dos comandos
com os inversores de frequência de corrente (VVVF), haverá transtornos tanto no funcionamento dos elevadores,
como interferência em eletrodomésticos como rádios e televisões. A instalação de filtros nos comandos minimiza
o problema, mas não totalmente.
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Aterramento
Fundamental para o bom funcionamento do comando eletrônico, depois de muitos anos de construção dos
edifícios, tende a funcionarem mal ou não fazerem mais efeito. O valor ideal para aterramento é de 5Ω (ohms) ou
menos.
Seção Mínima do Cabo Terra:
Condutores Fases

Cabo Terra

D <= 16 mm2

o mesmo diâmetro da fase

D de 16 à 35 mm2

D = 16 mm2

D > 35 mm2

0,5 x D fase

Obs.: Estas são recomendações gerais, o ideal é consultar uma empresa especializada.

2.4 Balanceamento do Contrapeso
Sempre verifique se o contrapeso está balanceado corretamente, muitas vezes deparamos com elevadores
antigos com os contrapesos desbalanceados, o efeito no elevador eletromecânico pode ficar omitido pela
robustez, ao se instalar um comando com inversor de frequência, os efeitos poderão ser grandes: dificuldade nos
ajustes de aceleração e desaceleração, parada e nivelamento, bem como falta de torque no inversor.

2.5 Máquinas de Tração
Algumas máquinas possuem um “volante” na ponta do eixo, a fim de facilitar e suavizar o nivelamento nas
paradas. Com o comando com inversor de frequência, é necessário avaliar sua permanência ou retirada, evitando
esforço extra do inversor.
O Freio do motor deve ter um tratamento especial, pois caso ele atue com o elevador em movimento ou não
“abra” na partida, poderá causar a queima do inversor, prejuízo muito grande á todos.

2.6 Ímãs e Limites Fim-de-Curso
O Comando Scanchip com malha aberta (sem encoder) pode ser instalado em velocidades até

75 m/min em

alguns casos, para isso utiliza-se o recurso de 3 velocidades, através do software, no andar anterior a parada, a
velocidade de alta reduz para uma intermediária, e no ímã de corte de velocidade, reduz para a velocidade de
nivelamento até a parada. Isso significa que a posição dos ímãs não precisa ser alterada com o aumento da
velocidade.
Neste manual abordaremos o seletor de parada, daremos uma referência para as distâncias dos ímãs.

2.7 Motor
Os comandos Scanchip possuem proteção contra falta de fase (placa FIF) e dispositivo de Pane do Motor, após o
tempo programado (1 a 25s) desliga-se o motor. Com isso, reduz a necessidade de relé térmico. Porém, a
escolha fica por conta do cliente.
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Outro fator importante para o bom funcionamento do conjunto é o fechamento do motor, que deve ser adequado a
tensão que nele está sendo aplicada.
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FIOS E CABOS
BITOLAS E CORRENTE
SEÇÃO NOMINAL
(mm²)

CORRENTE
MÁXIMA

1,0 mm²

12 A

1,5 mm²

15 A

2,5 mm²

21 A

4,0 mm²

28 A

6,0 mm²

36 A

10,0 mm²

50 A

16,0 mm²

68 A

25,0 mm²

89 A

35,0 mm²

111 A

50,0 mm²

134 A
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3.

INTERFACES CPU COMANDO HOME - LIFT

3.1 SCCE0020 CPU INTERFACE HIDRÁULICA E ELÉTRICA
Utilizada em comandos plataforma chamada pressão constante, chamada convencional, elétrico 1V, elétrico 2V,
hidráulico 1V e hidráulico 2V.
O comando HOME LIFT, tanto para comandos hidráulicos como para comandos VVF, é programado através da
seleção da dip switch localizada na CPU.

DIP DE PROGRAMAÇÃO

24V

PO RTA PAV.

EM. CABINA

TRINCO PAV.

EM. FIM CURSO

PORTA CAB.

TERMICO

LIM .PORTA ABERTA

EM CASA MAQ.
SOBE

PA

DESCE

PF

ALTA

EM

OEI
BAIXA

LS

TERM

LD
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3.1.2 Programação CPU interface hidráulica SCCE0020
Contudo existem dois tipos de programação:
PROGRAMAÇÃO 1:
É memorizada no PIC principal e necessário refazê-la por completo caso haja alguma alteração;
Desligue o comando com a chave da CPU posicionada em (MANUAL)
Posicione as chaves de acordo com a função desejada conforme descrição abaixo:
Denominação:
Selecionar a posição da DIP Switch na posição desejada, ligar o comando com os botões SOBE e DESCE
pressionado ao mesmo tempo até os led’s de chamada confirmarem a programação desejada (Fazer esse
processo somente nesta programação).

PF Desligado em viagem
Sem tempo de estacionamento
Porta fechada no estacionamento
Começar letra T ou zero
T (Térreo)
Sem cobertura
menos (-1,-2)
1 subsolo

PF em viagem
Com tempo de estacionamento
Porta aberta no estacionamento
começar com número do andar 1
0 (zero)
Com cobertura
Subsolo (SS)
2 Subsolo

PROGRAMACAO 2:
Programação definitiva: Acionamento e número de paradas.
Logo após a confirmação da primeira programação, posicionar as DIP SWITCH conforme desejado.

Plataforma (Chamada pressão constante)

Elevador
2 ou 4 paradas
2 ou 3 paradas
Sem subsolo

3 ou 5 Paradas
4 ou 5 Paradas
Com subsolo
Porta manual
1 Velocidade

Porta automatica
2 Velocidades
com tempo de motor

Sem tempo de motor
Elétrico

Hidráulico

obs: Ao ligar o comando em manual os led´s das chamadas ( PV4 ao C2 ) correspondente as chaves das
posições 1 ao 8 irão indicar a programação anterior, na posição ‘ON’ led aceso, OFF apagado, a primeira
programação indicada será de acionamento, na troca será a denominação.
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3.1.3 Sinais de Saída CPU interface hidráulica SCCE0020
Existe um LED para cada saída para a Placa de Interface. Este LED é identificado na cor amarela.

As saídas acima descritas são utilizadas em carros de alta velocidade, saídas exclusivas para a placa SCCE-0020
AT- Saída para acionamento do mini relé de alta velocidade do motor de tração.
BX- Saída para acionamento mini relé de baixa velocidade do motor de tração.
SB

- Saída para acionamento mini relé de direção de subida do elevador.

DC- Saída para acionamento mini relé de direção de descida do elevador.
PAPF-

Saída para acionamento do mini relé de abertura de porta.
Saída para acionamento do mini relé de fechamento de porta.

CM - Entrada de ponto comum entre PA e PF
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3.2 PLACA CPU INTERFACE VVF SCCE0012
Usada em comandos VVVF (com inversores de frequência) .

DIP DE PROGRAMAÇÃO

5v

11

3.2.1 Programação CPU interface VVVF (SCCE0012)
Contudo existem dois tipos de programação:
PROGRAMAÇÃO 1:
É memorizada no PIC principal e necessário refazê-la por completo caso haja alguma alteração;
Desligue o comando com a chave da CPU posicionada em (MANUAL)
Posicione as chaves de acordo com a função desejada conforme descrição abaixo:
Denominação:
Selecionar a posição da DIP Switch na posição desejada, ligar o comando com os botões SOBE e DESCE
pressionado ao mesmo tempo até os led’s de chamada confirmarem a programação desejada (Fazer esse
processo somente nesta programação).

PF Desligado em viagem
Sem tempo de estacionamento
Porta fechada no estacionamento
Começar letra T ou zero
T (Térreo)
Sem cobertura
menos (-1,-2)
1 subsolo

PF em viagem
Com tempo de estacionamento
Porta aberta no estacionamento
começar com número do andar 1
0 (zero)
Com cobertura
Subsolo (SS)
2 Subsolo

PROGRAMACAO 2:
Programação definitiva: Acionamento e número de paradas.
Logo após a confirmação da primeira programação, posicionar as DIP SWITCH conforme desejado.

Plataforma (Chamada pressão constante)

Elevador
2 ou 4 paradas
2 ou 3 paradas
Sem subsolo

3 ou 5 Paradas
4 ou 5 Paradas
Com subsolo
Porta manual

Porta automatica
COM MONITORAMENTO DE CONTATOR

SEM MONITORAMENTO DE CONTATOR

com tempo de motor

Sem tempo de motor
COM RESGATE

SEM RESGATE

obs: Ao ligar o comando em manual os led´s das chamadas ( PV4 ao C2 ) correspondente as chaves das
posições 1 ao 8 irão indicar a programação anterior, na posição ‘ON’ led aceso, OFF apagado, a primeira
programação indicada será de acionamento, na troca será a denominação.
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3.2.2 Sinais de Saídas CPU interface VVVF (SCCE 0012)
Usada em comandos:
VVVF

•

Esta placa possui um conjunto de mini relés que além de fazerem parte da segurança do elevador, acionam os
contatos do VVVF/Conversor (subida, descida, velocidades). Alguns destes mini relés fazem parte da segurança
elétrica (uma série com a bobina dos contatores), em caso de falha dos seletores ou eventual queima da Placa de
CPU.
SB - Saída responsável pelo movimento de subida do elevador.
V0 - Combinação de velocidades do inversor
V1 - Combinação de velocidades do inversor
DC - Saída responsável pelo movimento de descida do elevador.
CF – Entrada do relé de Run do Inversor/Conversor.
RUN- Saída (fase 1) para acionamento da bobina do contator de RUN.
PA

- Saída para acionamento de PA, que é responsável pela abertura da porta de cabina do elevador.

CM - Entrada de ponto comum entre PA e PF.
PF

- Saída para acionamento de PF, que é responsável pelo fechamento da porta de cabina do elevador.

C

- Comum do sinal do VVVF;

S

- Sinal Subir

D

- Sinal Descer

0

Combinação de velocidades

1
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1

0

0

0

Parado

0

1

Baixa

1

0

Man

1

1

Alta

Temporizador contator RUN:
No canto inferior da placa de interface SCCE-0012, é possível ajustar o tempo de queda da contatora RUN, que
define o fechamento do freio, quando girar em sentido horário torna a queda da contatora mais rápida, sentido
anti- horário retarda a queda. O Ajuste é feito pelo Trimpot conforme ilustração abaixo:
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3.3 Sinais de Segurança
Os Sinais de Emergência e Segurança são iguais em ambas às placas interface:
EM

- LED indicativo apenas, recebe o sinal de monitoramento da série de emergência da Placa de Limites,
Placa Freio e inversor de Frequência, garante que toda série de emergência está sendo respeitada.

SG

- Entrada responsável pelo monitoramento da série de segurança, garante que o contator de segurança
está acionado.

FIF

- LED indicativo do sinal proveniente da Placa FIF que indica a falta ou inversão de fases (Ligação
Trifásica).

3.4

Sinais de Entrada

Os LED´s indicativos de entrada permitem uma melhor leitura dos equipamentos e acessórios ligados ao
comando:
MON – Sinal do monitoramento de contatores. (SCCE 0012)
ISD - Sinal de Parada da cabina. Entrada NA
IND - Sinal de Corte de Velocidade de Alta, iniciando o nivelamento na descida, atualiza o sinal do IPD.
Entrada NA
INS - Sinal de Corte de Velocidade de Alta, iniciando o nivelamento na subida, atualiza o sinal do IPD. Entrada
NA
PO/FC- Sinal de contato NF de fotocélula ou barreira eletrônica, e sinal do botão de reabertura de porta
AUT - Sinal da chave que define o modo de operação automático ou manual, localizada na caixa de inspeção
em cima da cabina. Quando a chave da caixa de inspeção for acionada, não permitira manobrar o
elevador pela CPU, por questões de segurança dos técnicos. Entrada (NF)
S

- Sinal de entrada do botão de subida da caixa de inspeção. Entrada NA

D

- Sinal de entrada do botão de descida da caixa de inspeção. Entrada NA.

RNV - Sinal de Renivelamento Automático. Entrada NA. (SCCE 0020)
CMV - Comum de válvulas. Entrada da tensão das válvulas (SCCE 0020)
0V, 24V, CKE, DTE – Saída serial para cabina.
OEI - Sinal da chave de bombeiro no pavimento principal, quando acionada a Operação de Incêndio cancela
todas as chamadas, e direciona a cabina para o andar térreo, impedindo o funcionamento do elevador.
Entrada NA
IN1 e IN2 - Entrada extra CPU
15

3.5 Led’s da placa CPU’s Interface SCCE0020 e SCCE 0012
ENTRADAS
LAS
LAD
LS
LD
CT
PC
PP
ISD
IND
INS
AUT
S
D
RNV

FC/PO

LED ACESO
Carro fora do limite
Carro fora do limite
Carro fora do limite
Carro fora do limite
Contato de trinco fechado
Porta de cabina totalmente
fechada
Porta de pavimento fechada
Sensor magnético de parada
acionado
Sensor magnético de redução
descida acionado
Sensor magnético de redução
subida acionado
Chave da caixa de inspeção em
Automático
Botão de subida na caixa de
inspeção Acionado
Botão de descida na caixa
de inspeção Acionado
Contator RUN e SG-M
desacionado (VVVF)

LED APAGADO
Limite corte alta subida acionado
Limite corte alta descida acionado
Limite de parada subida acionado
Limite de parada descida acionado
Contato de trinco aberto
Porta de cabina fora da posição total fechada

Carro no sensor de
renivelamento (Comando HD)
Em comando: Botão de
reabertura de porta em condição
normal.

Carro fora do sensor de renivelamento
(Comando HD)
Em comando: Botão de reabertura de porta
acionado.

Sinal de contato NF de fotocélula
ou barreira eletrônica
OEI

Carro em operação incêndio

Porta de pavimento aberta
Carro fora do sensor magnético de parada
Carro fora do sensor magnético de redução
descida
Carro fora do sensor magnético de redução
subida
Chave da caixa de inspeção na posição
Manual
Botão de subida na caixa de inspeção
desacionado
Botão de descida na caixa de inspeção
desacionado
Contator RUN ou SG-M acionado (VVVF)

Sinal de contato NF de fotocélula ou barreira
eletrônica
Condição Normal

Anotações
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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3.6 Séries de limites (SCCE-0020 e SCCE 0012)
0 V - Saída de 0 Volts.
24 V - Saída de 24 Volts.
CKE - Saída de transmissão de dados do Sistema Serial, para conexão com Placas de Seriais de chamada de
Pavimento e/ou Cabina.
DTE - Saída de transmissão de dados do Sistema Serial, para conexão com Placas de Seriais de chamada de
Pavimento e/ou Cabina.
PC

- Pontos P4 e P1 – Sinal de um contato (NA) na cabina do elevador que ao abrir informa ao comando que
a porta de cabina está aberta.

CW - Pontos 75 e 76 – Sinal de contato (NF) na cabina do elevador que ao abrir informa ao comando que o
botão de emergência ou cunha foram acionados.
LFC - Pontos 51/LCS e 52/LCD - Contato NF do limite fim de curso de subida, contato que ao abrir informa ao
comando que a cabina ultrapassou o limite de parada ou o botão de emergência da caixa PAP foi
acionado.
PP

- Pontos P19 a P20 - Sinal de um contato (NA), contato que ao abrir informa ao comando que a porta de
pavimento está aberta.

CT

- Pontos P21 e P22 - Série dos trincos de porta. (NA)

67

- Ponto comum dos Limites.

LAS - Pontos 67 e LAS (Limite de Alta Velocidade de Subida), contato NF do limite instalado no poço do
elevador, que ao abrir desliga o rele de LAS forçando a redução do motor de tração.
RLS - Pontos 67 e RLS (Limite de Parada de Subida do elevador 2), contato NF do limite instalado no poço do
elevador, que ao abrir desliga o rele de direção SB (de subida) forçando a parada da cabina, limite
utilizado no caso de falha do Sistema de Seletor.
LAD - Pontos 67 e LAD (Limite de Alta Velocidade de Descida), contato NF do limite instalado no poço do
elevador, que ao abrir desliga o rele de LAD forçando a redução do motor de tração.
RLD - Pontos 67 e RLD (Limite de Parada de Descida do elevador), contato NF do limite instalado no poço do
elevador, que ao abrir desliga o rele DC (de descida) forçando a parada da cabina, limite utilizado no
caso de falha do Sistema de Seletor.
OEI - Pontos 24V e OEI (chave Bombeiro) – Contato (NA) da chave Bombeiro localizada no pavimento
principal. Quando acionada cancela todas as chamadas e direciona a cabina ao pavimento principal.
F1

- Saída de fase S/F1 utilizado para iluminação Cabina/ POÇO.

F2-

Saída de fase T/F2 utilizado para iluminação de Cabina/ POÇO.
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**Quando pressionado os dois botões ao mesmo tempo o comando irá ignorar os limites fim de curso, sendo
assim o elevador pode ser movimentado até ser retirado do limite.
(utilize os Botões BLC somente com o comando em MANUAL).

Aceso sinaliza que há alimentação 24 VCC
Quando aceso indica há comunicação serial CKE na placa

Quando aceso indica há comunicação serial DTE na placa

Mensagem EMERGÊNCIA em sua CPU, o que fazer ?
Siga os seguintes passos :

EMERGÊNCIA CABINA

LIMITES VVF

3.7 Sinais de Monitoramento SCCE 0012 (VVF)

Caso apague este led, meça o ponto: 75 e 76 da placa limites ,
esse ponto é ligado no CW da caixa de inspeção, é normalmente
ligado o contato de cunha (Freio de Emergência ) e BOTÃO DE SOCO,
caso o CW não seja utilizado feche esse ponto em sua caixa de inspeção.

EMERGÊNCIA FIM DE CURSO
Caso apague este led, meça o pontos:51 e LCS , 52 e LCD da placa
limites, esses pontos são ligados nos Limites Fim de Curso do elevador
nos contatos NC.

EMERGÊNCIA CASA DE MAQUINA
Caso apague este led, meça o pontos:
71 e72, 94 e 96 nos bornes da parte
inferior do comando, 71 e 72 normalmente é ligado no regulador de
velocidade, 94 e 96 normalmente é ligado o contato do térmico do motor.
Por fim meça os bornes EMI na lateral esquerda da placa limites, se este
ponto estiver aberto provavelmente seu inversor de freqüência pode estar
com alguma falha, ligue para assistências técnica para solucionar o problema, ou qualquer outra duvida.

Mensagem SEGURANÇA em sua CPU, o que fazer ?
Caso apague este led, meça o pontos:
P19 e P20 = Contato de Porta de Pavimento;
Se sua porta NÃO for eixo vertical, feche este ponto.
P21 e P22 = Contato de Trinco.
P4 e P1= Contato de porta de Cabina
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Aceso sinaliza que há alimentação 24 VCC
Quando aceso indica há comunicação serial CKE na placa

Quando aceso indica há comunicação serial DTE na placa

Mensagem EMERGÊNCIA em sua CPU, o que fazer ?
Siga os seguintes passos :
EMERGÊNCIA CABINA

LIMITES HIDRAULICA

3.8 Sinais de Monitoramento Placa SCCE0020 - Hidráulica

Caso apague este led, meça o ponto:
75 e 76 da placa limites ,
esse ponto é ligado no CW da caixa de inspeção, que é normalmente
ligado o contato de cunha (Freio de Emergência ) e BOTÃO DE SOCO,
caso o CW não seja utilizado feche esse ponto em sua caixa de inspeção.

EMERGÊNCIA FIM DE CURSO
Caso apague este led, meça o pontos: 51 e LCS, 52 e LCD da placa
limites, esses pontos são ligados nos Limites Fim de Curso do elevador
nos contatos NC.
EMERGÊNCIA CASA DE MAQUINA
Caso apague este Led, meça o pontos: 71 e 72,e, 94 e 96 nos bornes da parte
inferior do comando, 71 e 72 normalmente é ligado o regulador de velocidade,
94 e 96 normalmente é ligado no contato do térmico do motor.
Por fim meça os ponto EMI da lateral esquerda da placa de limites, onde é
ligado o contato (NC) do relê térmico do comando.

TERMICO

SISTEMA SALVA MOTOR
Com o Led Verde aceso indica térmico do motor esta ok, caso o Led
vermelho ascenda indica que a temperatura do motor subiu e por isso
abriu o térmico, esses pontos são ligados no borne TRM na parte inferior
do comando

Mensagem SEGURANÇA em sua CPU, o que fazer ?
Caso apague este led, meça o pontos:
P19 e P20 = Contato de Porta de Pavimento;
Se sua portaNÃO seja eixo vertical, feche este ponto.
P21 e P22 = Contato de Trinco.
P4 e P1= Contato de porta de Cabina
Ligue para assistência técnica caso tenha alguma duvida.

Além das funções que existe Placa CPU interface existe também o sistema salva motor
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3.9 BORNES CASA DE MAQUINA
0V
TRM -

- Ponto comum de alimentação das Válvulas.
Contato resistivo do térmico do motor quando sistemas Hidráulicos

RV – Pontos 71 e 72 – Contato (NF) do regulador de velocidade. Contato que ao abrir informa ao comando que
o regulador de velocidade foi acionado.
RT – Pontos 94 e 96 – Contato (NF) do relé térmico do motor. Contato que ao abrir informa ao comando que
houve sobreaquecimento no motor
VMD

- Acionamento da válvula VMD (Descida) para Hidráulicos.

VML

- Acionamento da válvula VML (Alta) para Hidráulicos.

VMP

- Acionamento da válvula VMP (Partida) para Hidráulicos.

0V

- Ponto comum de alimentação das Válvulas.

VNT

- Saída para ventilador de Máquina de Tração.

Freio - - Saída de Freio da Máquina de Tração.
Freio + - Saída de Freio da Máquina de Tração.
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4. Placas retificadoras - (SCCE098)
Possui retificador para tensão de freio ou para válvulas, fusível de proteção, saída para acionamento de válvulas
em elevadores hidráulicos ou saída para bobina de freio.

5. Placa FIF (SCCE0091)
A placa FIF Scanchip supervisiona falta de fase e inversão de fases, e todo seu funcionamento pode ser
analisado através dos Led’s de monitoramento.
Led’s para monitoramento:
POWER GOOD (azul) – Quando aceso indica funcionamento OK.
R, S, T (verde) – Indicam presença individual de fase.
ROTAC. OK (verde) – Quando aceso indica que as fases estão em sequencia correta.
DESBALANC.(vermelho) – Quando aceso indica que as fases estão desbalanceadas.

Alimentação
da iluminação

Alimentação
da ventoinha

ROTAC. INVERT.(vermelho) - Quando aceso indica a existência de fases invertidas.

Saida de sinal

Entrada de Fases

Conexão com
fonte SCCE 0034
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6. Indicadores de Posição
Todos os IPD´s e Setas da Scanchip são seriais e fornecidos com chicote de interligação com as placas seriais de
pavimentos/cabina, 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 (SCCE0115).

6.1 IPD´s Numéricos de Segmentos
55 mm (SCCE0045)

6.2 IPD´s e Setas Matriz de Pontos
30 mm (SCCE0049)

OBS: Esta placa possui um jumper (J2) para alteração do tipo de seta.
Anotações

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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6.3 IPD 50 mm Setas Matriz de ponto (SCCE0247)

OBS: Esta placa possui um jumper (J1) para alteração do tipo de seta.
Quando necessário a utilização de duas placas (unidade e dezena), deve-se fechar o jumper J2 da placa que
representará a dezena.
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6.4 IPD´s de LCD
Monocromático Azul (64 x 114 mm)

Colorido 256 cores

Programação:
. Data
. Horário
. Mensagens Aleatórias
. Imagens
. Logo´s
E mais :
. Sinal Sonoro de gongo e três tipos de
Setas

*Para maiores informações consulte o manual do IPD-LCD.
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7. Gongo serial (scce0042)
O Gongo Serial Scanchip possui 3 entradas / saídas com conector “mini-fit” 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.

ENTRADA / SAÍDA
SERIAL

NÚMERO DO PAVIMENTO PARA O
QUAL A PLACA FOI PROGRAMADA

1

1

TRIMPOT PARA AJUSTE DO VOLUME
E TECLA PARA PROGRAMAÇÃO

Esquema para ligação do Gongo com IPD

25

8. Placa do Voicer (Sintetizador de Voz de Cabina)
Sua ligação é serial com gravação padrão, podendo ser modificadas conforme a necessidade.
A placa Voicer possui:
•

Conector para alimentação serial: CN5

•

Conector para alto-falante: CN2

•

Trimpot para ajuste do volume: R1

•

Jumper para modo de funcionamento: CN4

Jumper Aberto: Indicação sonora apenas no pavimento de parada.
Jumper Fechado: Indicação sonora na passagem de todos pavimentos.

.........................................................................
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9. Funções Especiais
Operação de Emergência em Caso de Incêndio
Esta entrada é ligada a um interruptor instalado na portaria. Quando acionado inibe as chamadas
registradas, forçando a cabina a se dirigir para o térreo e lá permanecer até que se desfaça esta
condição. Esta função permite chamar com rapidez a cabina ao andar principal em caso de
emergência.
Proteção do Motor de Porta
No início de fechamento de porta de cabina é disparado um relógio regressivo de 10 segundos. No
término deste tempo se a porta de cabina não estiver completamente fechada, o comando ordenará
a reabertura da porta de cabina e tentará fecha - lá novamente, por três vezes consecutivas. Após a
última tentativa o comando paralisa esta operação de fechamento de porta e cancela todas as
chamadas registradas.
Se for registrada nova chamada, o comando repetirá os procedimentos acima de fechamento de
porta.
Analogamente, na abertura da porta de cabina o comando aciona um timer de 10 segundos, se após
este tempo o contato de LPA não abriu, o comando considerará como porta de cabina aberta.
Estas estratégias são muito úteis para evitar queima de motor de porta no caso de falha de trincos ou
porta de cabina travada ou quebrada. Em comandos convencionais, o motor de porta fica ligado por
tempo indefinido, o que pode causar sua queima.
Proteção do Motor de Tração
Toda vez que a cabina parte, existe um sistema de proteção que, após um tempo programável de 0 a
25 segundos, para que sejam lidos sinais de seletor (ISD, IND, INS). Caso entre um sinal e outro
este tempo seja expirado o comando supõe que existe alguma anomalia com o sistema de tração ou
com sistema de seletor. No display da CPU é exibida a mensagem “PANE NO MOTOR” e o elevador
tentará inicializar por até 3 vezes.
Reabertura da Porta de Cabina pelo Botão de Pavimento
Este dispositivo permite abrir a porta de cabina caso esta já esteja sendo fechada, pelo simples
acionamento do botão de pavimento.
É bastante interessante em elevadores com portas simultâneas. No caso de ser programado o
estacionamento de cabina com porta fechada. Ao ser pressionado o botão de chamada no
pavimento, a porta automaticamente se abrirá.
Sistema de reabertura de porta
Toda vez que a Barreira Infravermelha ou fotocélula é interrompida provoca a reabertura das portas e
também o comando começa a contar novamente o tempo de porta, aguardando para reiniciar a
viagem.
A fotocélula também é utilizada nos sistemas de portas simultâneas para detectar a saída ou entrada
de passageiros e no sistema de cancelamento de chamadas falsas.
Sistema de Proteção contra Botões Presos
Sempre que um botão de cabina ou de pavimento ficar preso, o sistema ignora este botão até que o
mesmo seja liberado.
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Função No-Break para Hidráulicos
Usado para elevadores Hidráulicos, funciona como sistema de resgate em caso de falta de energia
elétrica.
Renivelamento (Hidráulicos)
Usado em elevadores Hidráulicos, necessita da instalação de um ímã até 10 cm da soleira, com um
sensor magnético próprio, acionará a partida do elevador até encontrar o imã ISD no andar. Somente
efetua esta função com a porta fechada.
Elevador com 2 Entradas (opcional)
Os Comandos Scanchip acionam a abertura das duas portas de cabina, deve-se colocar um ímã de
15 cm com sensor magnético próprio, a fim de indicar qual porta deverá ser realmente aberta no
andar.
Obs.: Podem-se colocar limites com a mesma função.

Scanchip Tecnologia LTDA.
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10.

Seletor

10.1 Seletor 1 V
A mudança do seletor pode ser gerada de diversas maneiras, tais como, contato de fita seletora,
pick-up’s, sensores magnéticos, etc., de modo que cada vez que a cabina passar por determinadas
posições, será enviado à Placa de CPU um sinal de 24 volts CC. No comando de 1 Velocidade
utiliza-se somente o sensor de ISD.
ISD - Sinal utilizado pelo comando para desligar o contator de alta. Entrada NA. Este mesmo
sensor atualiza os IPDs.
Obs.: Veja o Esquema “Seletor 1V” ilustrando uma instalação de seletor.

IMÃ DE
PARADA DE
SUBIDA

ISD
24V

Scanchip Tecnologia LTDA.
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10.2 Seletor 2V e VVVF
A mudança de seletor pode ser gerada de diversas maneiras, tais como, contato de fita seletora,
sensores magnéticos, pick-up’s, etc., de modo que cada vez que a cabina passar por determinadas
posições será enviado a Placa de CPU um sinal de 24 volts CC. Estes seletores são:
ISD - Sinal de Parada. Entrada NA
IND - Marca o início da zona de baixa velocidade (corte de alta) em viagens de descida, como
também a atualização dos IPD´s. Entrada NA.
INS - Marca o início da zona de baixa velocidade (corte de alta) em viagens de subida, como
também a atualização dos IPD´s. Entrada NA.
Obs.: Veja o Esquema “Seletor 2V” ilustrando uma instalação de seletor.

Scanchip Tecnologia LTDA.
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S UBIDA

DESC ID A

PARAD A

IMÃS

LCS - FIM DE CURSO SUPERIOR

PISO SUPERIOR

RLS- LIMITE PARADA SUBIDA

LAS- LIMITE CORTE ALTA SUBIDA

PISO 5

LAS2- LIMITE CORTE ALTA SUBIDA 2 ***

PISO 4

*** Os Limites LAS2 e LAD2
devem ser instalados
1 pavimento antes do
LAS e LAD respectivamente, isso
quando alta velocidade.

PISO 3

OBS. O CARRO DEVE EFETUAR CORTE E PARADA
PELOS IMAS.
OS LIMITES DEVEMATUARAPENAS
NO RELIGAMENTO DO COMANDO OU PERDA DE
SELETOR.
PISO 2

LAD2- LIMITE CORTE ALTA DESCIDA 2 ***

PISO 1
LAD- LIMITE CORTE ALTA DESCIDA

PISO INFERIOR

RLD- LIMITE PARADA DESCIDA

LCD - FIM DE CURSO INFERIOR

VELOCIDADE

DISTANCIA DE CORTE

ATÉ 60 m/min

MÉDIA DE 1,30M

DE 60 m/min
ATÉ 90 m/min

MÉDIA DE 1,40m

ACIMA DE 90 m/min

MÉDIA DE 1,50m

24V

IMÃ DE CORTE
DE SUBIDA

INS

3cm MAXIMO

IND

IMÃ DE CORTE
DE DESCIDA

ISD

IMÃ DE PARADA

Scanchip Tecnologia LTDA.
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11.

Limites
Limites Superiores

LFC ou LCS – Limites de Fim de Curso. A cabina só atinge este limite em caso de falha no
Sistema. Este limite desliga a série de segurança do micro relé “EM”, impedindo o movimento
da cabina. Para colocar a cabina novamente em movimento, o elevador deverá ser colocado
em manutenção, deverão ser pressionados os botões “BLC” na Placa de Limites (SCCE0101V4), fazendo com que a emergência seja restabelecida e o carro possa ser movimentado.
RLS – Limite de Subida. Instalado um pouco acima do sensor de ISD, limite utilizado para
parada de cabina caso aconteça alguma falha no sistema de seletor, lembrando que em
condições normais de funcionamento do elevador, a parada da cabina deverá ser feita pelo
sensor ISD.
LAS – Limite de Alta de Subida, instalado um pouco acima do sensor INS, limite utilizado para
efetuar o corte de Alta velocidade do Motor de tração para caso isso aconteça alguma falha no
sistema de seletor, lembrando que em condições normais de funcionamento do elevador, o
corte de alta de subida deverá ser feito pelo sensor INS.
Limites Inferiores
LFC ou LCD – Limites de Fim de Curso. A cabina só atinge este limite em caso de falha no
Sistema. Este limite desliga a série de segurança do micro relé “EM”, impedindo o movimento
da cabina Para colocar a cabina novamente em movimento, o elevador deverá ser colocado
em manutenção, deverão ser pressionados os botões “BLC” na Placa de Limites (SCCE0101V4), fazendo com que a emergência seja restabelecida e o carro possa ser movimentado.
RLD – Limite de Descida. Instalado um pouco abaixo do sensor de ISD, limite utilizado para
parada de cabina caso aconteça alguma falha no sistema de seletor, lembrando que em
condições normais de funcionamento do elevador, a parada da cabina deverá ser feita pelo
sensor ISD.
LAD – Limite de Alta de Descida, instalado um pouco abaixo do sensor IND, limite utilizado
para efetuar o corte de Alta velocidade do Motor de tração para caso isso aconteça alguma
falha no sistema de seletor, lembrando que em condições normais de funcionamento do
elevador, o corte de alta de subida deverá ser feito pelo sensor IND.

Scanchip Tecnologia LTDA.
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12.

CAIXA DE INPEÇÃO

Esta placa simplifica e facilita as ligações de todos os equipamentos da cabina, é fornecida com todos os cabos
de interligação para: os sensores do seletor, LPA (limite de porta aberta), Serial, operador de porta, etc. Se o
cliente optar por adquirir os cabos de comando com a Scanchip, os mesmos serão crimpados com conector tipo
tubular, muito mais eficientes evitando os maus contatos, e facilitando a montagem.
FOTO CELULA ou BARREIRA INFRAVERMELHA: Ligar contato NF do borne FC na placa da caixa de
inspeção, quando houver interferência na barreira apagará o led “FC”.
PC e LPA: Sinais de porta (PC porta de cabina), (LPA sinal NF de porta aberta), com a porta fechada os led’s
permanecem acesos, com a porta aberta os led’s permanecem apagados, PC ligar contato no borne P4 e P1,
LPA ligar no borne P7 e P8 da placa de inspeção.
•

TEMPORIZADOR DE VENTILADOR
A programação esta localizada na DIP1 nas chaves 1 e 2
1
ON
ON
OFF
OFF

2
ON
OFF
ON
OFF

DIRETO
30 SEGUNDOS
1 MINUTO
5 MINUTOS

Permanece ligado
Desligara após 30 segundos após termino da viagem
Desligara após 1 minuto após termino da viagem
Desligara após 5 minutos após termino da viagem

VNT = Saída para alimentar o motor do ventilador.
• TEMPORIZADOR DE ILUMINAÇÃO
A programação esta localizada na DIP1 nas chaves 3 e 4
3
ON
ON
OFF
OFF

4
ON
OFF
ON
OFF

DIRETO
30 SEGUNDOS
5 MINUTOS
30 MINUTOS

Permanece ligado
Desligara após 30 segundos após termino da viagem
Desligara após 5 minutos após termino da viagem
Desligara após 30 minutos após termino da viagem

ILUM = Saída para alimentar a iluminação de cabina
•

SELEÇÃO PARA 1 OU 2 SENSORES DE PARADA
A programação esta localizada na DIP2 nas chaves 1 e 2
Se caso trabalhar somente com UM sensor na parada selecionar as duas dip switch na posição ‘ON’ caso for
com DOIS sensores na parada selecionar as duas para OFF

ISD/D (Sensor de parada descida)
ISD/S (Sensor de parada subindo)

Scanchip Tecnologia LTDA.
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CABO DE
MANOBRA

PROGRAMAR
VENTILADOR

LIGAR BOTÃO
DE CHAMADA

ILUMINAÇÃO
CABINA

Scanchip Tecnologia LTDA.
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13.

CABOS E CHICOTES

Identificações dos Cabos de Comando

F1- Fase 1
F2- Fase 2
E1- Extra 1
301, 302, 303- Saída para operador de porta.
RTM, RTM- Saída para Rampa magnética.
E2- Extra 2
0V - Saída 0V.
24V- Saída 24V.
CKE- Saída CKE para serial de cabina.
DTE- Saída DTE para serial de cabina.
GS- Geral de Subida (24V).
GD- Geral de Descida (24V).
P4, P1- Contato da porta de cabina (NF).
P7, P8- Contato do limite de porta aberta (NF).
75 76 - Contato de emergência da Cabina (NF).
ISD- Sinal do sensor de parada.
IND- Sinal do sensor de corte de descida.
INS- Sinal do sensor de corte de subida.
FC- Sinal da barreira infravermelha de porta (NF).
PO- Sinal do botão de reabertura de porta. (NF).
AUT/MAN- Chave de inspeção AUT/MAN (NF)
SB- Sinal do botão de subida da inspeção (NA).
DC- Sinal do botão de descida da inspeção (NA).
RNV- Sinal de renivelamento para comandos HD (NA).
ASC- Sinal da chave de Ascensorista (NA).
P- Sinal do Botão Partir (com ASC) / Sinal do botão Cancelar tempo de porta (NA).
NP- Sinal do botão Não Pare (com ASC) / Sinal do pesador de carga (carga completa), (N

Scanchip Tecnologia LTDA.
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Identificação e Cores da Fiação do Poço
67D – Lilás/branco
67S- Lilás
LAS – Marrom
LAD – Marrom/branco
RLS – Branco
RLD – Branco
51 - Verde
LCS – Verde
52 – Verde/branco
LCD – Verde/branco
OEI – Amarelo
OEI (24 v) – Amarelo
F1 – Laranja
F2 – Laranja
P19 – Preto *
P20 – Preto *
P21 – Azul
P22 – Azul
Obs: (*) Exceto em porta com abertura Central.

Scanchip Tecnologia LTDA.
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14.
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nomenclatura

LAS – LIMITE SUPERIOR DE ALTA VELOCIDADE
LAD – LIMITE INFERIOR DE ALTA VELOCIDADE
LCS- LIMITE FIM DE CURSO SUPERIOR
LCD- LIMITE FIM DE CURSO INFERIOR
RLS – RELÉ DE LIMITE (PARADA) DE SUBIDA
RLD – RÉLE DE LIMITE (PARADA) DE DESCIDA
LS – LIMITE SUPERIOR DE PARADA
LD – LIMITE INFERIOR DE PARADA
67 – PONTOS COMUNS DOS LIMITES
SG – SEGURANÇA GERAL
PP – MALHA DE PORTAS DE PAVIMENTO
CT – CONTATO DE TRINCO DE PORTA
PC – CONTATO DE PORTA DE CABINA
LPA – LIMITE DE PORTA DE CABINE ABERTA
RV – REGULADOR (LIMITADOR) DE VELOCIDADE
BEM – BOTÃO DE EMERGÊNCIA
RT – CONTATO DE RELÉ TÉRMICO
CW – CONTATO DE CUNHA (SEGURANÇA) – Caixa de inspeção
EM – EMERGÊNCIA
SB – COMANDO DE SUBIDA
DC – COMANDO DE DESCIDA
AT – COMANDO PARA TRÁFEGO EM ALTA
BX – COMANDO PARA TRÁFEGO EM BAIXA
OEI – CHAVE DE EMERGÊNCIA (BOMBEIROS)
301, 302, 303 – ACIONAMENTO DO OPERADOR DE PORTA 1
311, 312, 313 – ACIONAMENTO DO OPERADOR DE PORTA 2
AUT – CONTATO DA CHAVE MANUAL/AUTOMATICO CAIXA DE INSPEÇÃO
ASC – CONTATO PARA ACIONAMENTO COM ASCENSORISTA
P – CONTATO DE PARADA (PARA ACIONAMENTO COM ASCENSORISTA)
NP – NÃO PARE (PARA ACIONAMENTO COM ASCENSORISTA)
RNV – RENIVELAMENTO DE CABINA (COMANDOS HIDRÁULICOS)
NBK – SINAL DE NO-BREAK (COMANDOS HIDRÁULICOS)
FC – FOTO CÉLULA
CKE – LINHA DE DADOS DO SISTEMA SERIAL
DTE – LINHA DE DADOS DO SISTEMA SERIAL
PO – BOTÃO DE REABERTURA DA PORTA DE CABINA
OP1 – OPERADOR DE PORTA 1
OP2 – OPERADOR DE PORTA 2
VMD – VÁLVULA DE DESCIDA (COMANDOS HIDRÁULICOS)
VML – VÁLVULA DE ALTA VELOCIDADE (COMANDOS HIDRÁULICOS)
VMP – VÁLVULA DE PARTIDA (COMANDOS HIDRÁULICOS)
PA – COMANDO PARA ABERTURA DA PORTA DE CABINA
PF – COMANDO PARA FECHAMENTO DA PORTA DE CABINA
VNT – COMANDO PARA OPERAR O VENTILADOR
RTM – COMANDO PARA OPERAR A RAMPA MAGNÉTICA
INS – SINAL DO SENSOR DE SUBIDA
IND – SINAL DO SENSOR DE DESCIDA
ISD – SINAL DO SENSOR PARADA
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