PARAMETRIZAÇÃO CPU
SCANCHIP

TELA MANUAL:

F1 ou Seta para cima movimenta o elevador para cima
MANUAL
16:42

LP

F2 ou Seta para baixo movimenta o elevador para baixo

Teclado ﬁxo cpu 0015
Existem dois modelos de teclados, todos atalhos e
funções descritas a seguir serve para ambos teclados:

Dentro do menu de programção:
URM - Teclado removível
MENU = Em manual acessa os parâmetros;
se já estiver dentro dos menus, volta na tela MANUAL.
DEL ou SETA PARA ESQUERDA = Apagar e/ou volta aos
menus e suas sub-categorias.
ENTER = Entra nos parâmetros desejados e conﬁrma a
alteração dos parâmetros.
SETA PARA DIREITA = sem uso dentro do menu.

F1 ou Seta para cima movimenta para cima
F2 ou Seta para baixo movimenta para baixo

Programação:
Para acessar o menu de programação da CPU, deve-se colocar o comando em Manual.
O comando deve estar com os sinais de emergência, segurança e FIF ativos, assim como os sinais
FC e PO.
Pressionando a tecla “MENU” aparecerá a mensagem “TECLE A SENHA”, a senha de fábrica é “1111”,
e então conﬁrme com a tecla “ENTER”.
Nesse instante o display da CPU mostrará a Lista de Parâmetros:
Os parâmetros da CPU estão divididos em categorias, para acessar o parâmetro desejado movimente
a seta indicativa no seu display (usando seta para baixo ou seta para cima do teclado ) até a categoria
desejada, ou digite o número de atalho do parâmetro.

São duas telas:
Parametros Gerais
Denominação de IPD
Parametros de porta
Motor de Tracao

Ao entrar no menu de programação essa será a primeira
tela, para entrar na categoria desejada posicione a seta
indicativa do display no sub-menu desejado e acesse
com a tecla ENTER.

Funcoes e LOG
Opcionais
Opcoes Seletor
Duplex e PNE

Cada parâmetro também tem seu número de atalho, dentro dos parâmetros você pode digitar
o número de atalho em seguida ENTER, alterar o valor desejado e conﬁrmar com ENTER
ao decorrer desse livreto será descrito para que serve cada parâmetro.
Numero de atalho Nome do Parâmetro Numero de atalho Nome do Parâmetro Numero de atalho Nome do Parâmetro

00
01
05
06
08
10
11
12
13
14
15
16
17
20

Numero de Pav
Pos. Terreo
Pav Estac
Tempo Estac
IPD e Voicer
Tempo de Porta
Tipo de Porta
Motor de Porta
Tempo de Rampa
Porta fechada no
estacionamento

Tempo extra de porta
fechada

Porta Simultânea
Tempo de motor
de Porta
Tipos de acionamentos
de motor do elevador

21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
37

Tempo de Estrela
Tempo de válvula

Nivelamento
Tmp Pane Motor

Tempo VVF
Tempo RNV
Controle de Acesso

PNE
Chamada Falsa
LOG
Apaga LOG

Avanço
Dúplex
Assimétrico
Térreo Preferen.
para Duplex

Tipo de Serial

Obs: os parâmetros destacados acima já vão pré programados conforme pedido do cliente.
os demais conforme ajuste de fabrica

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
91
97
99

Anula Pavimento
Resgate Automatico

Tempo de RUN
Opções de Voicer

Ajusta Relogio
Pavimento OEI
Função Economia

-

Poço C/ISD
Checa direçao
Manutenção
Programada

Desconecta
Altera Senha

SUB- MEU PARÂMETROS GERAIS
Agora será descrito cada Sub-menu, a tela descrita abaixo será do sub-menu Parâmetros Gerais

São duas telas:
Numero de Paradas
Posicao do Terreo
Tipo de Serial
Anula Pavimento

Dentro do sub-menu Parâmetros Gerais essa será a primeira
tela para alterar o parâmetro desejado posicione a seta
indicativa do display no parâmetro e acesse com a tecla
ENTER.

Ajusta Relogio
Pavimento de OEI
Desconecta Serial
Altera Senha

Alterando parâmetros...
A seguir será descrito como alterar cada parâmetro, iniciando com o número de paradas:
Número de Paradas:
Posicione a seta indicativa do display em Numero de Paradas e tecle ENTER, altere o valor desejado e
conﬁrme com ENTER. Número de atalho 00

Numero de Paradas
Posicao do Terreo
Tipo de Serial
Anula Pavimento

Numero de Pav
08

Posição do Terreo:
Deﬁne a posição do Térreo em relação ao ultimo andar inferior, considerando que térreo é o andar
principal.
Posicione a seta indicativa do display em Posição do Térreo e tecle ENTER, altere o valor desejado e
conﬁrme com ENTER. Número de atalho 01

Numero de Paradas
Posicao do Terreo
Tipo de Serial
Anula Pavimento

Posicao Terreo
00

Exemplo: Para valor igual a 01, será assumido que o Térreo é o segundo pavimento inferior, com um
pavimento de sub-solo abaixo (não existe limite de sub-solos).
Dica de programação para esse parâmetro: Caso seus indicadores de pavimento tenha a seguinte
denominação como esse exemplo: G, T 1,2 3.... recomendamos que altere antes esse parâmetro
e logo após atualizar o parâmetro IPD e voicer ( Número de atalho 08) .

Tipo de Serial:
Ao decorrer dos anos, atualizamos o nosso serial e nomeamos como Serial 1 ,Serial 2,
Serial 3 e Serial 4, sendo o Serial 1 mais antigo o Serial 4 atual. Número de atalho 37

Numero de Paradas
Posicao do Terreo
Tipo de Serial
Anula Pavimento

SERIAL
1 sI
2 sII
3 sIII
4 sIV
5 sIV sem caixa

Digite 1,2,3,4 ou 5 conforme o tipo de serial correspondente:

1-

sI 2-

sII 3- sIII – 4 IV – 5- sIV (Sem caixa de inspeção)

sI = Serial 1 Comandos que usam placa de chamada cabina modelo SCCE 00115 somente chamada.
sII = Serial 2 Comandos que usam placa de chamada cabina modelo SCCE 00116 ou SCCE0017
com ligações de botão PO, serviço ascensorista, luz de emergência etc.. Ligações direto na placa
de cabina.
sIII = Serial 3 Habilita caixa de inspeção modelo serial 3, com temporizador de ventilador e luz de
cabina, bombeiro fase 2, pesador e monitoramentos. Funções Serial 2 permanecem
Iv = Serial 4 Habilita caixa de inspeção modelo serial 4, onde o acionamento de porta é ligado
diretamente na caixa de inspeção, eliminando 1 lance de cabo de manobra. Funções Serial 2
e Serial 3 permanecem
sIV(Sem caixa de inspeção): Comando modelo serial 4, porém para comandos sem caixa de
inspeção.
Após a escolha do tipo de serial correspondente pressione ENTER para conﬁrmar.

Anula Pavimento:
Usado para anular o pavimento, ou seja, o pavimento anulado ﬁca impossibilitado de
atender qualquer chamada seja ela de pavimento ou cabina Ao entrar no parâmetro
aparecem 3 opções de pavimentos para serem anulados. Para acessar a primeira
opção digite 1, em seguida posição do pavimento que deseja anular.
Para acessar a segunda opção digite 2, em seguida a posição do pavimento que deseja anular.
Númerode atalho 38.
Numero de Paradas
Bloqueia Pavmt
Posicao do Terreo
-- -- -Tipo de Serial
Anula Pavimento

Ajusta Relógio:
Ajusta data e hora da CPU, recomendado manter data e hora corretas para que ﬁque salvo a data e hora
das ocorrências (LOG). Número de atalho 42.

Ajusta Relógio
Relogio
Pavimento de OEI
Desconecta Serial
Altera Senha

Tecle a hora
15:10:35

Tecle a Data
07/02/20

Semana
QUI

Digite a data e conﬁrme
com ENTER.

Digite o dia da semana e conﬁrme com
ENTER

Digite a hora e conﬁrme
com ENTER.

1-DOM
2-SEG
3-TER
4-QUA
5- QUI
6-SEX
7-SAB

Pavimento OEI:
Seleciona o pavimento que o elevador irá parar quando entrar em operação incêndio
Número de atalho 43
Pavimento de OEI
Considere 00 como
Ajusta Relogio
ultimo andar inferior
00
Pavimento de OEI
Desconecta Serial
Altera Senha

Desconecta Serial:
Usamos esse parâmetro 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. Numero de atalho 97.

Ajusta Relogio
Pavimento de OEI
Desconecta Serial
Altera Senha

Serial Desconecta
Desconecta

Conecta
Pressione seta para cima p/ desconectar
Pressione seta para baixo p/ conectar

Altera senha:

Altera a senha de acesso aos parâmetros da CPU. Numero de atalho 99

Ajusta Relogio
Pavimento de OEI
Desconecta Serial
Altera Senha

Tecle Nova Senha
-

Digite a senha desejada de quatro digitos
e conﬁrme com ENTER.
Após alterar os parâmetros no menu Parâmetros Gerais use SETA PARA ESQUERDA pra voltar a primeira lista.

SUB MENU DENOMINAÇÃO DE IPD

.

Numero de atalho 08
Para programar o que irá mostrar nos indicadores e fala do voicer deve-se seguir os próximos passos:
Ao pressionar ENTER irá aparecer a seguinte mensagem: Para criar padrão e apagar atuais tecle
F1( Seta para cima) ou ENTER para seguir. Caso queira apagar a programação anterior e programar
os indicadores do inicio pressione F1( Seta para cima), caso deseja somente alterar uma posição
de IPD pressione ENTER.

Parametros Gerais
Denominação de IPD
Parametros de porta
Motor de Tracao

Para criar Padrao e Apagar
ATUAIS Tecle F1 ou ENTER
Para seguir

No exemplo abaixo iremos programar desde do inicio, teclamos F1 e aparecerá da seguinte maneira:

O número da esquerda da seta é a posição do andar,
a direita da seta será o que o indicador de posição irá
mostrar.

OBS: Considere ‘00‘ como último andar inferior.

Pressione qualquer número do teclado, em seguida irá aparecer a seguinte tela:

Tecle Pavimento
0

Para alterar a indicação digite o número correspondente
da posição do andar, nesse exemplo escolhemos o
andar '00' zero, então digitamos 00 e conﬁrmamos com ENTER.

Após teclar ENTER aparecerá a seguinte tela:

Use Setas
Dig. 1

Dig.2

Voicer
140

Use Setas
Dig. 1
3

Dig.2

Voicer
140

Foi escolhido o numero 1 para o digito 2, ao conﬁrmar com
ENTER o cursor se desloca para a opção do voicer Scanchip.
Nessa parte deverá colocar o número correspondente a fala
de acordo com a tabela voicer:

Tabela Voicer:
CÓDIGO
0
1
2
69

FALA
andar zero
andar 1
andar 2
andar 69

71
79

andar menos um
andar menos nove

80
81
89

Garagem
Garagem um
Garagem nove

90
91

Estacionamento
Estacionamento um

99

Estacionamento
nove

100
101
109

Sub Solo
Sub Solo um
Sub Solo nove

110
111
119

Piso
Piso um
Piso nove

Note que o cursor esta posicionado no digito 1, ou seja o
digito da esquerda do display de pavimento, com o cursor
posicionado no digito poderár alterar de 0 a 9 , de A a Z, ou
algum caracter escolhido, use seta para baixo ou para cima,
(F1 ou F2) para alterar, localizado o caractere escolhido e
conﬁrme com ENTER.
Foi escolhido o numero 3, em seguida o cursor se posicionou
para o digito 2, ou seja o digito da direita do display, faça
o mesmo processo que foi feito no digito 1

CÓDIGO
120
121
129
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

FALA
Loja
Loja um
Loja nove
Terreo
COBERTURA
Sobreloja
A co
Mezanino
Restaurante
Salao de Festas
Portaria
Pilo s
piscina
pavimento principal

151
152
153
154
155
156
157
158
159

play ground
Andar Vazado
Acesso
Lazer
primeiro terreo
segundo terreo
lobby
saida
recepção

CÓDIGO
160
161
162
163
164
165
166
167
168

FALA
Atrium
Hall principal
Pa o
andar terreo
andar um A
andar dois A
andar treis A
andar quatro A
andar cinco A

Digite o código desejado e conﬁrme com ENTER
Após conﬁrmar com ENTER aparecerá tela da seguinte maneira:
Desse modo indica que o último andar inferior irá mostra 31 nos
indicadores do elevador
obs: Considere sempre que 00 será o último andar inferior.

Altere os andares desejados, após ﬁnalizar conﬁrmar com ENTER.

SUB-MENU PARÂMETROS DE PORTA
Dentro desse sub-menu terá todos os parâmetros necessários para o funcionamento da porta do
elevador.

Parametros Gerais
Denominação de IPD
Parametros de porta
Motor de Tracao
São duas telas:
Tempo de porta
Tipo de porta
Motor de porta
Tempo de Rampa

Porta Fechada Estac
Tempo extra PF
Porta simultanea
Tempo Motor Porta

Tempo de porta:
Deﬁne o tempo em que o comando aguarda em cada parada da cabina para fechar a porta.
A faixa de ajuste é calculada em segundos. Ajuste de fábrica: 3,2 (3,2 s). Faixa de ajuste de 0,0 a 9,9 s.
Número de atalho 10

Tempo de porta
2,0

Tipo de porta:
Deﬁne se a porta de cabina é manual ou automática. Número de atalho 11

Tempo de porta
Tipo de porta
Motor de porta
Tempo de Rampa

Tipo de porta
Manual
Automatica
Seta para cima para porta manual
Seta para baixo para porta automática
Conﬁrme com ENTER.

Motor de Porta:
Determina se após o fechamento da porta de cabina o motor de porta ﬁcará ligado durante a viagem
ou desliga em seguida após o fechamento da porta. Ajuste de fábrica: Desligado. Número de atalho 12

Tempo de porta
Tipo de porta
Motor de porta
Tempo de Rampa

Motor de Porta
PF direto
PF Deslid
Seta para cima para motor de porta acionado em viajem
Seta para baixo para motor de porta desligado em viajem
Conﬁrme com ENTER.

Tempo de Rampa:
Deﬁne quanto tempo após liberar a rampa eletromagnética o comando inicia a abertura de porta
Faixa de ajuste de 0,0 a 9,9 s. Número de atalho 13

Tempo de porta
Tipo de porta
Motor de porta
Tempo de Rampa

Tempo de Rampa
0,0

Digite o tempo desejado e conﬁrme com ENTER.

Porta Fechada no estacionamento:
Determina se a porta de cabina deverá ﬁcar aberta ou fechada durante
estacionamento. Ajuste de fábrica: Aberta. Número de atalho 14

Porta Fechada Estac
Tempo extra PF
Porta simultanea
Tempo Motor Porta

Porta Fechada Estac
Sim
Nao
Seta para cima para SIM
Seta para baixo para NÃO
Conﬁrme com ENTER.

Tempo extra PF
Usado para segurar sinal PF (Porta Fechada) depois da Partida
Ajuste de fábrica: 00. Faixa de ajuste de 0,0 a 9,9. Número de atalho 15

Porta Fechada Estac
Tempo extra PF
Porta simultanea
Tempo Motor Porta

Tempo Extra PF
0,0

Digite o tempo desejado e conﬁrme com
ENTER.
Porta Simultânea:
Deﬁne se a porta de pavimento é de abertura simultânea. Númeroo de atalho 16
Porta Fechada Estac
Simultanea
Tempo extra PF
Sim
Porta simultanea
Nao
Tempo Motor Porta
Seta para cima para SIM
Seta para baixo para NÃO
Conﬁrme com ENTER.

Tempo Motor de Porta
Deﬁne o tempo máximo que o motor ﬁca energizado durante a abertura e o fechamento da porta.
Ajuste de fábrica: 15 Seg. Faixa de ajuste de 0,0 a 9,9 Seg... Númeroo de atalho 17

Porta Fechada Estac
Tempo extra PF
Porta simultanea
Tempo Motor Porta

Tempo Motor Porta
15

Digite o tempo desejado e conﬁrme com
ENTER.
Após alterar os parâmetros no menu Parâmetros de Porta use SETA PARA ESQUERDA pra
voltar a primeira lista.

SUB MENU MOTOR DE TRAÇÃO
Nesse sub-menu será programado parâmetros relacionado a acionamento de máquina e motor
do elevador.

Parametros Gerais
Denominação de IPD
Parametros de porta
Motor de Tracao
São duas telas:

Tipo de acionamento
Tempo de Estrela
Tempo de Válvula
Tempo de Motor

Tempo de VVF
Tempo de RUN

Tipo de acionamento:
Ao entrar no parâmetro essa será a primeira tela
Pressione o número correspondente de acordo com o tipo de
1- HD
2 VF
acionamento da maquina.
3 Partida dir
1 – HD (hidráulicos)2 – VF(inversor)3 – Partida direta Elétrico
Numero de atalho 20.
Exemplo com Hidráulico: Pressionado o número 1

Numero de Vel
Uma
Duas

Seta para cima para motor de uma velocidade
Seta para baixo para motor de duas velocidade
Conﬁrme com ENTER.
Seta para cima para motor estrela triangulo e com válvula VMP
Seta para baixo para motor partida direta
Conﬁrme com ENTER.

1 Estre/Triang
2 Direto

Renivelamento
Man
Aut

Renivel c porta
Abr
Fec

Seta para cima para renivelamento manual, necessário auxilio
de um técnico nivelar o elevador através de uma botoeira.
Seta para baixo para renivelamto automático, através da leituras
dos imãs assim que a CPU perceber que está fora do nível ela fará
renivelameto automático.
Conﬁrme com ENTER.

Seta para cima para renivelamento com porta aberta.
Seta para baixo para renivelamto com porta fechada, o CPU
manda acionamento de porta fechada durante o renivelamento
Conﬁrme com ENTER.

1- HD

2 VF

3 Partida dir

Ao fazer programação essa será a ultima tela, pressione
ENTER para sair do parâmetro.

OBS: Quando acionamento com inversor, opção numero 2 no inicio da programação, somente digite
2 e ENTER para conﬁrmar.

Exemplo com motor partida direta ( elétrico sem inversor : Pressionado o número 3

1- HD

2 VF

3 Partida dir

Numero de Vel
Uma
Duas

Seta para cima para motor de uma velocidade
Seta para baixo para motor de duas velocidade
Conﬁrme com ENTER.
Tempo de estrela - Para comandos Hidráulicos com acionamento de motor estrela- triângulo este
parâmetro é utilizado para determinar o tempo de mudança do contator de estrela para o contator
de triângulo. Número de atalho 21
Faixa de ajuste: 0,0 à 9,9 seg.
Ajuste de fábrica: 3,0.

Tipo de acionamento
Tempo de Estrela
Tempo de Válvula
Tempo de Motor

Tempo de Estela
3,0

Tempo de válvula - Determina quanto tempo após a velocidade de baixa ativa o quanto
tempo válvula permanecerá ativada até a parada. Faixa de ajuste: 0,0 a 9,9 Número de atalho 22

Tipo de acionamento
Tempo de Estrela
Tempo de Válvula
Tempo de Motor

Tempo de VMP
1,0

Tempo do Motor: Proteção do motor de tração. Faixa de ajuste: 00 a 25. Ajuste de fábrica: 25
segundos.
Caso ultrapasse do tempo programado de viagem que e não chegar no andar desejado,
o comando irá parar, tentará inicializar até três vezes, se realmente não chegar até o limite do andar
inferior o comando não aceita nenhuma chamada e aparecerá a mensagem na CPU
PANE DE MOTOR, sendo necessário que um técnico de manutenção de elevador veriﬁque o motivo
da falha. Número de atalho 24.
Obs: Para desabilitar esta função digite “00”.
Obs: Quando ocorre uma falha na CPU, ela tenta inicializar o comando é partir em viajem de
descida até acionar o limite de parada inferior .

Tipo de acionamento
Tempo de Estrela
Tempo de Válvula
Tempo de Motor

Tempo de VMP
1,0

Tempo de VVF: Este parâmetro deﬁne um retardo entre o sinal de parada e o início
da abertura da porta de Cabina. Faixa de ajuste de 0,1 a 9,9 s Ajuste de fábrica: 0,8 s.
Número de atalho 25

Tempo de VVF
Tempo de RUN

Retardo PA
0,8

Tempo de RUN - Deﬁne o tempo que irá cair o contator RUN (contator de freio) após o sinal de
parada (ISD). Faixa de ajuste de 0,1 a 2,5 s Ajuste de fábrica: 0,5 s. Número de atalho 40.

Tempo de RUN MAX 2,5
0,5

Tempo de VVF
Tempo de RUN

Após alterar os parâmetros no menu Motor de Tração use SETA PARA ESQUERDA pra voltar a primeira lista.

SUB MENU FUNÇÕES E LOG
Funcoes e LOG
Opcionais
Opcoes Seletor
Duplex e PNE
Serão duas telas:

Pavimento de Estaci
Tempo de Estac
Chamdas Falsas
Log

Apaga Log
Função Economia
Reservado
Manut Programada

Pav Estaci: Pavimento de Estacionamento. Deﬁne para qual pavimento o carro deve dirigir-se
depois de decorrido o tempo pré-determinado para estacionamento preferencial.
Ajuste de fábrica: 00 (Ultimo Pavimento inferior). Número de atalho 05

Pavimento de Estaci
Tempo de Estac
Chamdas Falsas
Log

Estac.
00

Tempo de Estac: Tempo de Estacionamento. Deﬁne o tempo para a cabina dirigir-se ao
estacionamento preferencial programado. Ajuste de fábrica: 320seg. Faixa de ajuste de 000 a 999.
Obs: Para cancelar estacionamento ajuste para 000.. Número de atalho 06

Pavimento de Estaci
Tempo de Estac
Chamdas Falsas
Log

Tempo de Estac.
320 seg

Chamada Falsa- Deﬁne o número de chamadas falsas. Ajuste de fábrica: 03.
Número de atalho 30

Pavimento de Estaci
Tempo de Estac
Chamdas Falsas
Log

CCF
03

Log: Ao ativar esta função é possível recuperar as últimas ocorrências do comando. Esta função é
muito útil para detectar problemas ocorridos. Número de atalho 31
Número da
Pavimento de Estaci
Log use Setas
014
ocorrência
Tempo de Estac
Trinco abriu
Nome
Chamdas Falsas
Pavimento 00
Log
05/11/19
16:42:01
Data e Hora
Obs: Nesse exemplo de ocorrência a log 14 informa que o trinco abriu em viajem no pavimento 0
(Zero) dia 05/11/19 as 16:42 horas.

Para retroceder as ocorrências tecle “SETA PARA ESQUERDA”. Cada vez que tecla a posição de
ocorrência diminui, indicando uma ocorrência anterior.
Para avançar as ocorrências tecle “SETA PARA DIREITA ”. Cada vez que tecla a posição da
ocorrência aumenta, até alcançar a última posição...
Para sair da Log pressione ENTER.
Apaga LOG- Parâmetro utilizado para apagar todas as ocorrências da LOG.
Pressione F1 para apagar. Número de atalho 05 de atalho 32

Apaga Log
Função Economia
Reservado
Manut Programada

Tecle F1 P/Apagar

Função Economia: Nesse parâmetros há dois tipos de modo de economia de energia.
Número de atalho 44.

MODO Economico
Sim
Não

MODO ECONÔMICO: Habilitado essa função, os indicadores de pavimento e cabina desligam após
30 segundos sem nenhuma chamada, religará automaticamente após realizar qualquer chamada,
de pavimento ou cabina. Escolha Sim ou Não, use SETA PARA CIMA ou SETA PARA BAIXO do
teclado e ENTER para ir a tela Função desliga. Ajuste de fabrica: Não.
FUNÇÃO DESLIGA: Habilitada esta função o elevador irá desligar e religar automaticamente após
deﬁnida hora inicial e hora ﬁnal. Ajuste de fabrica: Não.

MODO Economico
Sim
Não

Hora inicial
??:??

Digite a hora para desligar e ENTER.

MODO Economico
Sim
Não
Para habilitar Seta para cima ENTER.
Hora Final
??:??

Digite a hora para religar e ENTER.

Manut Programda: Manutenção programada, limita o número de viagem do elevador;
Programado como 9999, o elevador não terá limites de viagem, qualquer número diferente de
9999, ele irá contar cada viagem, ao chegar a o número programado do parâmetro, não
atenderá mais chamadas. Por exemplo se programar em 0999 a CPU irá conta até novecentos
e noventa e nove viagens, na milésima chamada não atenderá.
Ajuste de fábrica: 9999. Número de atalho 91

Apaga Log
Função Economia
Reservado
Manut Programada

Tecle Numero de Viagem
9999

Após alterar os parâmetros no menu Funções e LOG use SETA PARA ESQUERDA pra voltar a primeira lista.

SUB MENU OPCIONAIS
Menu criado para habilitar e programar alguns de nossos acessórios, ao acessar
o sub-menu verá a seguinte tela:
Controle de Acesso
Resgate Automatico
Opções de voicer
IOT
Controle de acesso: Habilita controle de acesso Scanchip, ao habilitar o controle de acesso, as
chamadas de cabina não irão atender pelo botão, exceto as três ultimas chamadas dos pavimentos
inferiores, para que as chamadas sejam realizadas no próprio Controle de Acesso Scanchip
Ajuste de fabrica: Não. Número de atalho 28

Controle de Acesso
Resgate Automatico
Opções de voicer
IOT

Controle de Acesso
Sim
Não

Resgate Automatico: Habilita Resgate automático tracionado,
Ajuste de fabrica: Sem Resgate. Número de atalho 39

Controle de Acesso
Resgate Automatico
Opções de voicer
IOT

Resgate Automático
Com Resgate
Sem Resgate

Opções de Voicer: Ao habilitar esse parâmetro, o ScanVoicer irá reproduzir as seguintes falas:
Abrindo porta: no momento da abertura de porta
Fechando porta: no momento de fechamento de porta
Carro desligado: na hora que o elevador foi programado na função desliga;
Carro religado: na hora que o elevador foi programado na função desliga;
Falas do resgate no momento que inicia e no término do resgate.
Ajuste de fábrica: Não. Número de atalho 41

Controle de Acesso
Resgate Automatico
Opções de voicer
IOT

IOT
Sim
Não

IOT: Ao habilitar o IOT a CPU irá fornecer todas as informações de entrada e funcionamentos, tais
como: Estado de toda linha de segurança, funções habilitadas, monitoramento do elevador, falhas,
etc.
Todas essas informações estão disponíveis via RS232, taxa de 57600 nos conectores Cn10 e CN13
Ajuste de fábrica: Não. Número de atalho 46

Após alterar os parâmetros no menu OPCIONAIS use SETA PARA ESQUERDA pra voltar a primeira lista.

SUB MENU OPÇÕES SELETOR
Sub Menu criado para habilitar e programar todas opções possíveis de leitura de imãs e sensores do
elevador
Funcoes e LOG
Opcionais
Opcoes Seletor
Duplex e PNE

Serão duas telas:
Seletor Coletivo
Tipo de Seletor
Tempo de Renivel
Duplex e PNE

Nivelamento
Avanco
Poco com ISD
Checa Direcao

Nivelamento: Determina o retardo ou avanço no seletor ISD, para ajustar o
nivelamento sem alterar os ímãs de parada. Quanto maior o numero programado maior o retardo,
quanto menor o número programado mais rápido o elevador irá parar. Faixa de ajuste de 0,0 a 9,9
Ajuste de fábrica: 5,0. Número de atalho 23
Nivel Subida
5,0

Nivel descida
5,0

Digite o valor desejado para o nível
de parada subida e conﬁrme com
ENTER

Digite o valor desejado para o nível
de parada descida e conﬁrme com
ENTER
Avanço: - Parâmetro utilizado para comandos de alta velocidade. Determina o número de
avanços do comando, de acordo com a quantidades de limites de redução utilizados e pela
velocidade do elevador ex:
Programado
00 - Até 60 metros/minutos 1 limite de redução em cada sentido de viagem (Subida e descida);
01 - 75 a 120 metros/minutos-

2 limites de redução em cada sentido de viagem (Subida e descida);

02 - 150 a 210 metros/minutos- 3 limites de redução em cada sentido de viagem (Subida e descida);
03 - Acima de 240 metros/minutos - 4 limites de redução em cada sentido de viagem (Subida e
descida); Número de atalho 33.
Nivelamento
Avanco
Poco com ISD
Checa Direcao

Avanço
00

Digite o valor desejado para o avanço
conﬁrme com ENTER.
Avanço IPD
COM
SEM

Seta para cima habilita
Seta para baixo desabilita
conﬁrme com ENTER.

Em comandos Scanchip os IPD’ s atualizam pelo imã de
corte esse sub-menu foi criado para visualização correta
em elevadores de alta velocidade. Habilitado o Avanço
IPD, os indicadores irão adiantar a visualização dos andares
durante a viagem, recomendado quando o AVANÇO estiver
programado com valor 4 ou mais.

Poço com ISD: Faz a parada por ISD (imã de parada), quando habilitado
Poço digital Scanchip em Tipo de Seletor . Ajuste de fábrica: Desativado. Número de atalho 47
POÇO para com ISD
Nivelamento
Avanco
Ativado
Poco com ISD
Desativado
Checa Direcao
Checa Direção: Observa seqüência dos imãs do seletor em caso de inconsistência acusa
inversão de direção. Ajuste de fábrica: Ativado. Número de atalho 48
Nivelamento
Avanco
Poco com ISD
Checa Direcao

Checa INVERSÃO
Ativado
Desativado

Seletor Coletivo: Quando ativado diferencia chamada de subida e descida;
Quando desativado o carro atende a chamada sem diferenciar chamada de subida e descida .
Ajuste de fábrica: Ativado. Número de atalho 49
Seletor Coletivo
Tipo de Seletor
Tempo de Renivel
Duplex e PNE

Sel Digital
COM
SEM

Tipo de Seletor: Habilita poço digital SCANCHIP .
Ajuste de fábrica: SEM.
Seletor Coletivo
Tipo de Seletor
Tempo de Renivel
Duplex e PNE

Sel Digital
COM
SEM

Tempo de Renivel: Tempo de Renivelamento. Para comando hidráulico, após ativado renivelamento,
será o tempo em que o comando aciona em partida subida, ate atingir o tempo programado.
Obs: Necessário está habilitado em Tipo de acionamento (parâmetro 20), sub-menu Renivelamento:
AUT- PARADA : 2- TMP ou 3- Ambos. Faixa de ajuste de 0,1 a 9,9 s.
Ajuste de fábrica: 3,0 s.
Número de atalho 26
Após alterar os parâmetros no menu OPCIONAIS use seta para esquerda pra voltar a primeira lista.

SUB MENU DUPLEX e PNE
Sub menu criado para programar e habilitar paramentos para modo DUPLEX
Scanchip e habilita PNE.
Funcoes e LOG
Opcionais
Opcoes Seletor
Duplex e PNE

ao acessar o sub menu verá a seguinte tela:
Duplex Assimetrico
Terreo Preferencial
PCC
PNE

Duplex Assimétrico: É utilizado quando os elevadores tiverem número de paradas diferentes e
trabalham em Duplex. Deve ser alterado apenas no comando em que o elevador atende a(s)
parada (s) a excedente (s). Ajuste o valor de acordo com a quantidade de paradas excedentes.
Número de atalho 34
Duplex Assimetrico
Terreo Preferencial
PCC
PNE

Assimetrico
00

Terreo Preferencial: Utilizado quando Duplex. Sempre que atender um chamado, direciona o
outro carro para o térreo.
Duplex Assimetrico
Terreo Preferencial
PCC
PNE

Terreo Preferencial
SIM
NAO

Caso deseje enviar o outro carro ao térreo após atender um chamado pressione F1 (Seta para cima),
caso contrário F2. (Seta para baixo) Ajuste de fábrica: Não. Número de atalho 35
PCC : Habilita modulo PCC (Placa comutadora de chamada) usado quando há 2 elevadores
com a mesma botoeira de pavimento. Número de atalho 49
Duplex Assimetrico
Terreo Preferencial
PCC
PNE

PCC
SIM
NAO

PNE: Função portador de necessidades especiais
Com a função habilitada, quando feita chamada de pavimento (CD PLACA SCCE-0401) mantém a
porta de cabina aberta por 20 segundos para que o usuário possa entrar / sair, ou até que seja
pressionado o botão de cancelamento de tempo de porta (P), em outras placas de pavimentos
( SCCE0400, SCCE0449, SCCE0448 usar borne SOBE)
Duplex Assimetrico
Terreo Preferencial
PCC
PNE

Ajuste de fábrica: Não.
Número de atalho29

Portador Nec Espec
SIM
NAO

Atalhos em Modo Automático
Espera Chamada
18:34

LP

Em automático registra a chamada de cabina :

Tecle Chamada
00

+ Chamada Seta
Finalizar Enter

Pressione Menu, digite o número do
andar desejada e conﬁrme com ENTER

+ Chamada Seta
01
Enter

Caso deseje realizar mais de uma
chamada de cabina, pressione SETA
PARA DIREITA e digite o andar desejado e Enter.
Feito todas chamadas pressione ENTER e ENTER
novamente para o elevador executar as chamadas.

Chamada Aleatória: 90: Ideal para realizar testes em geral no elevador.

Tecle chamada
00

Tecle chamada
90

Pressione Menu e digite 90 em seguida ENTER.
Partida Subida
Tecle numero de chamadas
00
03 FF
33

14:52
Digite o numero de viagens que deseja que o elevador faça e conﬁrme
com enter.

A32

Contagem
de viagens

LP
Próximo andar
Andar que o
elevador está.

LOG : 98
Ao ativar esta função é possível recuperar as últimas ocorrências do comando. Esta função é muito
útil para detectar problemas ocorridos. Em modo de manutenção e acesse o parâmetro 31, Em modo
automático o tecle MENU, em seguida tecle 98 e ENTER. Ao acessar este parâmetro
aparecerá na tela:
Log use Setas
Trinco abriu
Pavimento 00
05/11/19

014

Número da ocorrência
Nome da ocorrência e andar

16:42:01

Data e Hora

DESCONECTA SERIAL : 88
Usamos esse parâmetro 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.
Serial Desconecta
Desconecta

Conecta
Digite MENU, em seguida 88 e ENTER
Pressione seta para cima p/ desconectar
Pressione seta para baixo p/ conectar

Diagnóstico placas seriais de cabina e pavimento 99
Informa quais são as placas de pavimento e cabina não estão sendo reconhecidas no Serial
Scanchip.
Em automático digite MENU em seguida 99 e conﬁrme com ENTER.
PAV

0 4 8 10 13

Nessa tela informa que as placas seriais de pavimento Scanchip não estão sendo reconhecido nos
seguintes pavimentos : 0 (ultimo andar inferior) 4, 8, 10, 13. Caso não mostre nenhum número
nessa tela, indica que a CPU está lendo todas as placas de pavimento corretamente.
Possíveis causas: Placas programadas erradas, mais de uma placa programada para o mesmo
andar ou curto na linha do serial Scanchip.
Primeiro passo: Veriﬁque se há curto na linha do serial Scanchip em 88 (Consultar livretos de
acessórios para fazer o diagnóstico corretamente).
Segundo passo: Caso não haja curto na linha do serial, veriﬁque as programação das placas no
display (Consultar livretos de acessórios para programar corretamente o modelo da RS Scanchip).
Após visualizar os pavimento, pressionar ENTER para ver o Diagnostico da CABINA
CAB

C0 C1 C9 C10

Nessa tela informa que a CPU não está lendo as placas seriais de cabina, caso não mostre nenhum
código indica que a CPU está lendo corretamente todas as placas seriais de cabina.
C0 e C1: Placa Serial de Chamada de Cabina SCCE0116 até 20 paradas
C9: Placa Serial de extensão de Cabina SCCE0118, acima de 20 paradas
C10: Caixa de inspeção para Tipo de SERIAL III e SERIAL IV.
Possíveis causas: Curto na linha do serial, tensão baixa na linha do serial
Primeiro passo: Veriﬁque se há curto na linha do serial Scanchip em 88 (Consultar livretos de
acessórios para fazer o diagnóstico corretamente).
Enter para sair do diagnóstico.

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:

