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Introduction to ELFARS
معرفی شرکت الفارس

ELFARS Company
 Established in 1978, all shareholders of ELFARS Co. are its senior managers with a long
 history in the design, manufacture, and installment of various elevator and escalator types,
development of standards, and creation of relevant guilds in Iran

شرکت الفارس در سال ۱9۷8 تاسیس شد. کلیه سهامداران  و مدیران ارشد آن سابقه طوالنی در طراحی، 
ساخت و نصب انواع آسانسور و پله برقی، تدوین استانداردها و ایجاد اصناف مربوطه در ایران هستند.

.
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Introduction

 ELFARS Engineering Co. was established to introduce the world’s best
 technology in manufacturing elevators and escalators to the Iranian
 market, heighten the overall expectations of this industry in the service of
 consumers’ comfort and safety, and offer quality support services in the
 areas of design, consultation, procurement, installment, and timely and
effective after-sales
ــاخت  ــا در س ــوژی روز دنی ــن تکنول ــی بهتری ــور معرف ــه منظ ــارس ب ــی الف ــرکت مهندس ش
آسانســور و پلــه برقــی بــه بــازار ایــران، بــاال بــردن انتظــارات کلــی ایــن صنعــت در خدمــت 
ــه  ــت در زمین ــا کیفی ــتیبانی ب ــات پش ــه خدم ــدگان و ارائ ــرف کنن ــی مص ــایش و ایمن آس
هــای طراحــی، مشــاوره، تهیــه،  خدمــات پــس از فــروش  بــه موقــع و موثــر تاســیس شــد.



Optimized structure 
Higher quality 
Humanized space design 
Enhanced charm and  
business style

ساختار بهینه
کیفیت باالتر
طراحی فضای انسانی
افزایش جذابیت

 We are the oldest elevator
company in Iran

ما قدیمیترین شرکت آسانسور در ایران هستیم

زنده یاد علی اکرب شکوری، موسس الفارس، قدیمی ترین فعال در صنعت آسانسور ایران است که در سال 1959 

قبل از تأسیس الفارس به عنوان مدیر فنی رشکت آسانسور اوتیس فعالیت می کرد.

 Mr. Aliakbar Shakouri, the CEO of ELFARS, is the oldest contributor to the Iranian elevator

 before the 1959 industry who worked as the technical director of the Otis Elevator Company in

establishment of ELFARS



High-end residential 
ساختمان بلند مرتبه مسکونی

Hotel 
هتل

Business office 
ساختمان اداری

Our costumers



We guarantee quality
ما کیفیت را ضمانت میکنیم



Compared with traditional gearbox motor , the advanced PMSM can 
save more than 70% energy.It adopts new control technology avaria-
ble-frequency technology. PMSM motor is strong to electromagnetic 
interface and improves  move reliability.

در مقایســه بــا موتــور گیربکــس ســنتی، موتــور گیرلــس پیشــرفته PMSM مــی 
ــاوری  ــن فن ــد. ای ــی کن ــه جوی ــرژی صرف ــرف ان ــد در مص ــش از ۷0 درص ــد بی توان
ــه  ــبت ب ــور PMSM نس ــرد. موت ــی گی ــره م ــس متغیربه ــاوری فرکان ــد از فن جدی
الکترومغناطیــس مقــاوم اســت و قابلیــت اطمینــان حرکــت را بهبــود مــی بخشــد.

Permanent magnet synchronous
Gearless Motor

ــی  ــی عال ــتیبانی فن ــا پش ب

الفــارس یــک قدم جلوتر اســت

۴0 درصد کاهش مصرف انرژی 

موتور سنکرون آهربا دایم

Save more
than 40% energy 
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technical support  



Micro - Processing 
Control Technology

تکنولوژی میکروپروسسور

 Apply modular micro-processing control technology. 
All sub-systems can work separately and main mi-
cro-computer has more time and resource for con-
trol and adjustment, which improves the response speed. 
Even if one micro-computer doesn’t work, assistant system will 
operate to ensure elevator stop safely.

 از فنــاوری کنتــرل میکــرو پروسســور  مــدوالر بهــره میبــرد.
همــه زیرسیســتم هــا مــی تواننــد بــه طــور جداگانــه کار کننــد و 
میکــرو کامپیوتــر اصلی زمــان و منابــع بیشــتری بــرای کنترل 
 و تنظیــم دارد کــه ســرعت پاســخگویی را بهبــود مــی بخشــد.

With sufficient technical support  
Elfars keeps one step ahead

با پشتیبانی فنی موثر
الفارس یک قدم جلوتر است

Save more
than 40% energy 

فناوری کنترل ریز پردازنده



LED Lighting System 
With Adjustable Light and color(optional)
 سیستم روشنایی LED با نور و رنگ قابل تنظیم )اختیاری(
LED lighting system is energy saving and environmental friendly. 
Moreover, intelligent adjusting of lighting enhances ride comfort and ease.

 استفاده از سیستم روشنایی LED صرفه جویی در انرژی و سازگاری با محیط زیست به همراه دارد.
عالوه بر این، تنظیم هوشمند نور باعث افزایش آسایش و راحتی سواری می شود.

Unintended Car Movement
Protection System (UCMP)
(UCMP) سیستم حفاظت از حرکت ناخواسته کابین

Elfars UCMP system can automatically detect unintended movement and make brake 
motion to stop elevator through control system. Thus passengers can go in / out safely.

سیستم UCMP  می تواند به طور خودکار حرکت ناخواسته را تشخیص دهد و ترمز را برای توقف 
آسانسور  از  طریق سیستم کنترل انجام دهد.  بنابراین مسافران  می توانند با خیال   راحت وارد و 

خارج شوند.
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Intelligent navigation 
Technology beyond imagination

 ناوبری هوشمند
فناوری فراتر از تصور

Intelligent dispatching system
سیستم احضار هوشمند

Apply the most advanced intelligent dispatching system. Disturb 
passengers for the similar floors to the same elevator and control 
elevator stops to shorten waiting tome to improve work efficiency

هوشــمند احضــار  سیســتم  پیشــرفته ترین 
ــه  ــت را ب ــابه اس ــات مش ــا طبق ــد آنه ــه مقص ــافرانی ک مس
آسانســور واحــد هدایــت مــی کنــد و زمــان انتظــار بــرای توقــف 
ــد. ــود می یاب ــان بهب ــا راندم ــد ت ــی کن ــم م ــورها را ک آسانس



1. Multi-disc brake 
2. Safely gear 
3. Speed governor 
4. Light curtain door protection 
5. Door lock protection  
6. Black Out System 
7. Traction Machine Short Circuit Technique 
8. Buffer 
9. Unintended Car Movement Protection System 
10. Ascending Car Overspeed Protection

 ۱.ترمز دیسکی  چندگانه
2. پاراشوت

 ۳. گاورنر سرعت
 ۴. محافظ درب پرده ای نوری

 ۵. محافظ قفل درب
 6. برق اضطراری

 ۷. تکنیک اتصال کوتاه موتور
 8. بافر

 9. سیستم حفاظت از حرکت ناخواسته کابین
۱0. حفاظت از حرکت با سرعت باالی کابین

Emergency devices
دستگاه های اضطراری

In case of sudden power outage happens, emergency lighting device of Elfars will start to 
work immediately to ensure 1 hour lighting for car to comfort passengers. 
Meanwhile, Black out device works automatically, drives and stops elevator to near
leveling. Then passengers can go out safely. 
In case of a fire, fire function works automatically. 
Elevator rejects to response all calls and goes directly to base station.

ــه  ــروع ب ــه ش ــارس بالفاصل ــراری الف ــنایی اضط ــتگاه روش ــرق، دس ــی ب ــی ناگهان ــروز قطع ــورت ب در ص
ــود. ــل ش ــان حاص ــافران اطمین ــایش مس ــرای آس ــن ب ــاعته کابی ــنایی  ۱ س ــا از روش ــد ت ــی کن  کار م
در همیــن حــال، دســتگاه  Black out  بــه طــور خــودکار کار میکنــد، آسانســور را بــه ســمت 
ــت  ــال راح ــا خی ــد ب ــی توانن ــافران م ــپس مس ــد. س ــی کن ــف م ــک  و متوق ــه نزدی ــراز طبق ت
بیــرون برونــد. در صــورت آتــش ســوزی، عملکــرد آتــش بــه طــور خــودکار کار مــی کنــد.

ــی رود. ــف م ــتگاه همک ــه ایس ــتقیماً ب ــد و مس ــی ده ــخ نم ــاری پاس ــچ احض ــه هی ــور ب آسانس 09 - 10
passengers safety



Always reliable safety system 
Protect passengers safety

 خدمات پشتیبانی همیشه قابل اعتماد
 از  مسافران محافظت می کند.

Ten Safety System
ده سیستم ایمنی

The safety systems combining several independent innovation safety patents, applying  
profession technology and and installing multi-disc, break, safety gear,speed  governor, 
light light curtain, door protection, door lock protection,black out system, traction machine 
short circuit technique, buffer, unintended car movements protection system (UCMP), 
ascending car or speed protection that provides customers multi- protection safe ride 
every moment.

ــه مســتقل تشــکیل شــده  سیســتم هــای ایمنــی از ترکیــب  چندیــن اختــراع  ایمنــی نوآوران
ــر  ــوت، گاورن ــز، پاراش ــک، ترم ــد دیس ــب چن ــه ای و نص ــن آوری حرف ــری ف ــه کارگی ــت ، ب اس
ــال  ــک اتص ــراری، تکنی ــرق اضط ــل در، ب ــت از قف ــت درب، حفاظ ــوری، حفاظ ــرده ن ــرعت، پ س
ــت از  ــن (UCMP)، حفاظ ــته کابی ــرکات ناخواس ــت از ح ــتم حفاظ ــر ، سیس ــور، باف ــاه موت کوت

حرکــت بــا ســرعت بــاال  کــه  در هــر لحظــه بــه مشــتریان امــکان ســواری ایمــن  را مــی دهــد.

After Sales Services
خدمات پس از فروش

 Our passion is to actively stand by our people, our customers and our
 collaborators
 To ensure that designing, ordering, receiving and maintaining these
 products is as stress-free and effortless as possible,ELFARS presents
 dedicated service teams that offer additional support and guidance at
every stage

ــیم. ــان باش ــتریان و همکارانم ــردم، مش ــار م ــه در کن ــه فعاالن ــت ک ــن اس ــا ای ــتیاق م  اش
بــرای اطمینــان از اینکــه طراحــی، ســفارش، دریافــت و نگهــداری ایــن محصــوالت تــا حــد 



Elfars has variety of passenger lift, complete 
specification, to meet the needs of different 
architectural styles, with the world’s advanced 
technology services in life.

الفارس دارای انواع آسانسور مسافربری،با امکانات کامل، برای 
رفع نیازهای سبک های مختلف معماری، با خدمات تکنولوژی 

پیشرفته دنیا در زندگی است.

Frequency control technology 
تکنولوژی کنترل فرکانس

VVVF frequency control technology is used which saves more ener-
gy than traditional technologies. 
Besides, it makes less noise and stable landing,which dramatically 
improves passengers’ sense of comfort.

از فناوری کنترل فرکانس VVVF  استفاده می شود که نسبت به فناوری های 
 سنتی انرژی بیشتری را ذخیره می کند.

عالوه بر این، صدای کمتری ایجاد می کند و توقف پایداری ایجاد می کند، که به 
طور چشمگیری احساس راحتی مسافران را بهبود می بخشد.
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Machine Room
Passenger Elevator
آسانسور  موتورخانه دار

Intelligent APP System
سیستم APP  هوشمند

 As long as you install APP on smart phone, you can realize
 remote landing call and other operations.Also, you can check
elevator operation status and save waiting time

زمانــی کــه APP را روی تلفــن هوشــمند نصــب کنیــد، مــی توانیــد احضــار از 
راه دور و ســایر عملیــات هــا را انجــام دهیــد. همچنیــن، مــی توانیــد وضعیــت 
عملکــرد آسانســور را بررســی کنیــد و در زمــان انتظــار صرفــه جویــی کنیــد.



Easier for installation
and maintenance

نصب و نگهداری آسان تر

Mounted on The shaft layout  shortens the connection between the 
control cabinet and the shaft. With fewer lines it’s easier for installa-
tion and maintenance

نصب شده روی چاهک آسانسور که اتصال بین کابین کنترل و شفت را کوتاه 

می کند. با سیم کشی کمتر، نصب و نگهداری آسان تر است.

Flexible layouts
طرح بندی انعطاف پذیر

Permanent magnet synchronous gearless traction machine is 
adapted for realizing compactness and flexibility. The area of machine 
room is the exact same as that of the well there by constructing 
reasonable green passage finally the elevator is perfectly combinated 
with the building.

موتور سنکرون بدون گیربکس آهنربای دائم برای تحقق کاهش فضا  و انعطاف 
پذیری ساخته شده است. مساحت ماشین آالت دقیقاً همانند چاهی است که 
در آنجا با احداث محل عبور معقول ایجاد شده است و در نهایت آسانسور کاماًل 

با ساختمان تلفیق می شود.
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Machine roomless
Passenger elevator 
 آسانسوربدون موتورخانه

Elfars roomless elevator saves space, effectively raising the 
space utilization, it is the best choice for modern architecture.

آسانسور بدون موتورخانه الفارس باعث صرفه جویی در فضا می شود، به طور 
موثر استفاده از فضا را باال می برد، بهترین انتخاب برای معماری مدرن است.

10% 
save the construction 
area
۱0%  صرفه جویی در
فضای ساخت و ساز
 

25%
to save electricity  
2۵% صرفه جویی در 
 مصرف برق

30%
to improve efficiency
۳0٪ برای بهبود کارایی



Car 
Decoration 
تزیین کابین
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Car Decoration

Moon
Ceiling : Hairline stainless steel framework, halogen lamps

Three-side wall: Hairline stainless steel

Mirror vibration stainless steel

Car door: Hairline stainless steel

  Floor: Granite floor

Gold
Ceiling :Gold mirror stainless steel, halogen lamps

Two-side wall: Hairline stainless steel

Mirror vibration stainless steel

Car door: Hairline stainless steel

  Floor: Granite floor



Car 
Decoration 
تزیین کابین

Classic
Ceiling : Hairline stainless steel framework, halogen lamps

Two-side wall: Hairline stainless steel

One-side wall: wood plastiv coated

Mirror vibration stainless steel

Car door: Hairline stainless steel

  Floor: Granite floor

Cooper
Ceiling : Cooper mirror stainless steel, SMD lamps

Two-side wall: Cooper mirror stainless steel

 One-side wall: wood plastiv coated

Car door: Hairline stainless steel

  Floor: Granite floor
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Lop - Cop panel

Through the card system inside the car and outside the hall, the IC card 
management function will provide authority management to specif-
ic floor, and provide smart management for passengers entering and 
leaving, this function is only for elevator, and cannot be integrated with 
other IC card management.
ــرد  ــارج از آن، عملک ــن و خ ــل کابی ــوان در داخ ــتم کارت خ ــق سیس از طری
ــه مــی دهــد و مدیریــت  مدیریــت IC کارت اختیــارات را در طبقــه خــاص ارائ
هوشــمند را بــرای مســافران ورودی و خروجــی ارائــه مــی دهــد، ایــن عملکــرد 
ــت. ــام نیس ــل ادغ ــا قاب ــایر IC کارت ه ــا س ــت و ب ــور اس ــرای آسانس ــط ب فق



COP- LOP Configuration 

پیکربندی  شستی احضار

M
it seris

M
it-m

atrix

H
yn seris

H
yn-seg

Elf seris

Elf-lcd
Elf-seg



Car arrival gong:

Automated cancellation of

reverse instructions Stop switch:

Torque compensation
 in start-up

The door re-opening 
outside the elevator 

The self-learning of 
well position:

Fan and lighting 
control in the car

Emergency electric
operation of the
machine room

The cancellation of 
false instructions

Cancellation of door 
closing delay

Re-initialized 
operation

Automotive parking

Arrival gong is installed at car top. When elevator arrives to target floor, it will ring to reminder passengers.
زنگی در باالی کابین نصب شده و به هنگام توقف به مسافران یادآوری می کند به طبقه مورد نظر رسیده اند.

Elevator can automatically cancel the reverse instructions when it runs up or down.
آسانسور می تواند به طور خودکار دستورالعمل های معکوس را در هنگام باال یا پایین رفتن لغو کند.

In order to provide more comfortability when the elevator starts up, the system conducts calculation of the loads in the car and makes 
optimization through torque compensation in start-up.

به منظور ایجاد راحتی بیشتر هنگام راه اندازی آسانسور، سیستم محاسبه بارهای داخل کابین را انجام می دهد و از طریق جبران گشتاور در راه اندازی بهینه سازی می کند.

When elevator is with full load, it enters into full load bypass mode. Then elevator will not response to calling signals. It will directly run to specific 
floor with instruction from car.

وقتی ظرفیت آسانسور تکمیل شود )وزن آسانسور در حالت ماکسیمم قرار گیرد( ، دیگر به هیچ سیگنال شستی پاسخ نمی دهد و در هیچ ایستگاهی نیز متوقف نمی شود.

It has the function of self-learning of well position and the storage of well position signals. The direct arrival will be realized in normal operation.
این عملکرد شناسایی دقیق موقعیت درب های طبقات و ذخیره داده های چاه را دارد و ورود مستقیم در عملیات عادی محقق خواهد شد.

In the absence of any operating instructions, the elevator will enter into energy-saving mode and turn off the lights and fan within the preset time.
در صورت عدم وجود هر گونه فرمان عملیاتی، آسانسور وارد حالت صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و چراغ ها و فن را در زمان از پیش تعیین شده خاموش می کند.

An emergency electric operating device is arranged in the control cabinet of the elevator machine room, which can be used for emergency rescue.
یک دستگاه عملیات الکتریکی اضطراری در کابینه کنترل موتورخانه آسانسور تعبیه شده است که می تواند برای نجات اضطراری استفاده شود.

Regardless of whether the elevator is in standby mode or in the running state, if you want to cancel the registered instruction, you can cancel 
the registered instruction by connecting the floor button with 2 consecutive times.

با صرف نظرکردن از اینکه آسانسور در حالت آماده به کار است یا در حالت حرکت ، در صورتی که بخواهید دستورالعمل ثبت شده را لغو کنید، می توانید با دوبار فشردن 
متوالی ، دستورالعمل ثبت شده را لغو کنید.

In automatic state, if the door is open or in the open delay, you can press the close button to close the door immediately
در حالت اتوماتیک، در صورت باز بودن درب یا با تاخیر بسته شدن در می توانید دکمه بستن را فشار دهید تا درب بالفاصله بسته شود.

When the power supply is recovered after failure, if the signal of elevator position is not saved, or it fails to determine the position of the car, the 
elevator will run towards the end station and be re-initialized. After the positioning, the floor location of the elevator will be shown on the screen 
and normal operation will be restored.
پس از اتصال دوباره برق به کابین ، اگر سیگنال موقعیت آسانسور ذخیره نشود یا موقعیت کابین را تعیین نکند، آسانسور به سمت ایستگاه پایانی حرکت کرده و مجدداً راه 

اندازی می شود. پس از تعیین موقعیت، محل طبقه آسانسور بر روی صفحه نمایش داده می شود و عملکرد عادی بازیابی می شود.

If all elevators of the group control in the building are free, they will park on different floors of the building to improve the response speed for 

callings.

زمانبکه تمامی آسانسورهای گروه کنترل در ساختمان در حالت استراحت باشند، برای بهبود سرعت پاسخگویی به تماس ها، در طبقات مختلف ساختمان پارک می کنند..

Perfect   Function
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Emergency landing

When the fire is alarmed in the building, the system will cancel all instructions and calling signals after receiving the signals of fire, drive 
the elevator return to the fire protection layer, open the door for passengers. After the firefighters arrive at the base station, they will con-
trol the system to send successful forced landing signals to fire control center Marks: the manufacturer will provide the ports, the control 
cabinet and the arrangement of wire in the fire control center will be conducted by users.

هنگامی که آتش سوزی در ساختمان اعالم می شود، سیستم پس از دریافت سیگنال های آتش سوزی، تمام دستورالعمل ها و سیگنال های تماس را لغو می کند، آسانسور را به طبقه 
محافظت شده از آتش باز می گرداند، درب را برای مسافران باز می کند. پس از رسیدن آتش نشان ها به ایستگاه پاصلی، آنها سیستم را برای ارسال سیگنال های توقف اضطراری موفقیت 

آمیز به مرکز کنترل آتش کنترل می کنند. عالئم: سازنده پورت ها، کابینت کنترل و چیدمان سیم توسط کاربران در مرکز کنترل آتش انجام می شود.

Earthquake operation 
(EQO)

When an earthquake occurs, the system will cancel all the instructions and the calling signal after receiving the seismic signal. The elevator will open 
the door at the nearest floor and releases the passengers. The user will need to provide the earthquake action signal.

هنگام وقوع زلزله، سیســتم پس از دریافت ســیگنال لرزه ای، تمام دستورالعمل ها و ســیگنال تماس را لغو می کند. آسانسور در نزدیکترین طبقه را باز می کند و 
مســافران را آزاد می کند. کاربر باید قطع زلزله را اعالم کند.

Remote control system
Through the Internet or telephone line, the remote control center can conduct 24 hours monitoring in the elevator. If there is any default of the 
elevator or anyone is closed in the elevator, it will conduct instant alarm to the control center.

مرکز کنترل از راه دور از طریق اینترنت یا خط تلفن می تواند نظارت 2۴ ساعته را در آسانسور انجام دهد. اگر در آسانسور پیش فرضی وجود داشته باشد یا کسی در آسانسور 
محبوس شود، آن را به مرکز کنترل هشدار می دهد.

Smart IC card system:

Through the card system inside the car and outside the hall, the IC card management function will provide authority management to specific 
floor, and provide smart management for passengers entering and leaving, this function is only for elevator, and cannot be integrated with 
other IC card management.

از طریق سیســتم کارت خوان در داخل کابین و خارج از آن، عملکرد مدیریت IC کارت اختیارات را در طبقه خاص ارائه می دهد و مدیریت هوشــمند را برای 
مســافران ورودی و خروجی ارائه می دهد، این عملکرد فقط برای آسانســور است و با سایر IC کارت ها قابل ادغام نیست.

Door locks short circuit 
detection function :

When the car door and the landing door are opened in the car unlocking area, check the electrical safety device at the electric car door closing 
position and verify the electric safety device and the correct operation of the circuit at the locking position of floor locking device.

هنگامی که درب کابین و طبقه باز می شود، دستگاه ایمنی الکتریکی را در موقعیت بسته شدن درب خودروی برقی بررسی می کند و دستگاه ایمنی الکتریکی و عملکرد 
صحیح مدار را در موقعیت قفل دستگاه قفل طبقه بررسی می کند.



Perfect Function
Full sets selection
control:

Automatically return 
to the base station:

Infrared light curtain 
door protection:

Overload Protection: 

Full load bypass: 

Door opening/ 
Closing button door :

Dining room waiting:

Emergency lighting 
inside the car:

Car alarm :

Fire mode display:

Leveling at nearest 
floor :

After the elevator conducts comprehensive judgment towards the signals such as up and down signals, the instructions of layers . selection inside the 
car etc., it will choose the signals which consistent with the moving direction of the elevator and make responses respectively.

پس از اینکه آسانسور تحلیل جامعی در مورد احضار هایی مانند احضار جهت باال و پایین انجام داد، آسانسور، پس از آنکه سیگنال های ورودی و خروجی از شستی هارا دریافت و پردازش میکند ، سیگنالی 

را برای رفتن به طبقه انتخاب میکند که با جهت حرکت مطابقت داشته باشد تا بتواند سریع تر به این درخواست پاسخ دهد.

When there is only one elevator, the operation basic station can be setted in accordance with the actual demands of the building. If the callings or 
instructions are not registered in pre-set period of time, the car will return to the basic station automatically, door doses and turns to the ready mode. 
Generally, the basic station is set as the floor with large passenger flow or as the first floor.

زمانی که یک آسانسور وجود داشته باشد بنا به ترافیک سازه یک طبقه به عنوان طبقه پرترافیک مشخص می شود تا در حالتی که آسانسور بدون استفاده است به صورت خودکار به طبقه مشخص شده 
برود و در آن ایستگاه با درب های باز برای خدمت رسانی قرار میگیرد.

The exclusive light curtain door system has strengthened the security of elevator. Dense infrared crossing light curtains will be formed in front 
of the elevator door, which has sensitive reaction towards any person or objects that enter into detection area and provide the largest protection 
to the passengers.

سیستم مادون قرمز یا سنسور تشخیص مانع باعث می شود که اگر شخص یا اشیایی جلوی درب قرار گرفته باشند، درب آسانسور بسته نشود تا امنیت بیشتری برای مسافرین ایجاد گردد.

When elevator is overloaded, buzzer will ring. Then it will show overload status. Car door can’t open and elevator can’t start.

هنگامی که وزن بار آسانسور بیش از حد تعیین شده باشد ، زنگ هشدار به صدا درمیاید و درب ها نمی توانند بسته شوند و در نتیجه آسانسور نمی تواند حرکت کند.

When elevator is with full load, it enters into full load bypass mode. Then elevator will not response to calling signals. It will directly run to specific 
floor with instruction from car.

وقتی ظرفیت آسانسور تکمیل شود )وزن آسانسور در حالت ماکسیمم قرار گیرد( ، دیگر به هیچ سیگنال شستی پاسخ نمی دهد و در هیچ ایستگاهی نیز متوقف نمی شود.

There are closing buttons for door open/close control on COP to let passengers control door opening/closing time conveniently and flexibly.

دکمه های بسته شدن برای کنترل باز/بستن در در COP )شاسی درون کابین( وجود دارد تا مسافران به راحتی و انعطاف پذیر زمان باز و بسته شدن درب را کنترل کنند.

Distribute longer door open keep time for dining room to meet extra passenger flow.

زمانی که برای درب های آسانسور تعیین می شود تا مسافران بیشتری وارد یا خارج شوند.

Install emergency lighting device in car, which works in case of power failure.

سیستم روشنایی اضطراری که در صورت قطعی برق کابین را روشن می کند.

Only in special circumstances, passengers can press alarm button to promptly inform other people.

دکمه آالرم که با استفاده از آن مسافران می توانند درشرایط خاص ) از جمله خرابی،آتش سوزی، حبس شدن و ...( افراد دیگر را در بیرون از کابین مطلع سازند.

When it is in fire protection, the remind information will be displayed in the car.

هنگامی که دچار حریق می شود در نمایشگر داخل کابین اطالعات مربوط به آتش سوزی نمایش داده می شود.

When the elevator is in a non floor area due to a fault or when the operation is stopped, it will go to the nearest floor if the fault is reset or 

turned into the normal state. The door will automatically open to return to normal operation, and at the same time, give comfort broadcast to 

passengers. (Broadcast comfort device is optional)

هنگامی که آسانسور دچار نقص فنی می شود یا برای تعمیرات تنظیماتش بهم میریزد، در صورت بازنشانی یا تبدیل خطا به حالت عادی، برای کالیبره شدن با کف طبقات در 

نزدیک ترین طبقه می ایستد ،درب به طور خودکار باز می شود تا به حالت عادی بازگردد و در عین حال پخش راحتی را به مسافران ارائه دهد.

Five-Party Intercom
In special circumstances through the setting of the calling facilities of control panel in the car and at the top and bottom of the car, the voice 
communication with the machine room and monitoring center will be kept Remarks the cables from the machine room to the monitoring center 
will be provided by users.

در شرایط خاص از طریق تنظیمات دستوری، پنل کنترل داخل کابین و پنل کنترل در باال و پایین کابین، ارتباط صوتی با موتورخونه و مرکز مانیتورینگ تعبیه می شود.

Open the door in 
advance:

When the elevator is running close to the door area, the elevator will open the door in advance and will run to the floor at low speed under the 

safety condition. هنگامی که آسانسور به نزدیکی درب می رسد، آسانسور در را از قبل باز می کند و تحت شرایط ایمنی با سرعت کم به سمت کف می رود.

Unexpected Car 
movement protection:

In the case that floor door is unlocked and door is not closed. When the car unexpectedly moves, which is caused by failure   of any part of the 

host driving or driving control system the detection device in the well sends out a detection signal to the controlling system, which triggers the 

brake to make the car stop safety.
در صورتی که درب طبقه باز باشد. هنگامی که کابین به طور غیرمنتظره حرکت می کند، که ناشی از خرابی هر بخشی از سیستم کنترل امنیت یا سرویسکار است، دستگاه 

تشخیص در چاهک یک سیگنال را به سیستم کنترل ارسال می کند، که باعث فعال شدن ترمز شود.

Driver bypass
When it is in the driver bypass mode, the NSB button in the control box should be pressed, the elevator will not make response to other callings 
and go directly to the target floor.

هنگامی که حالت عملکرد آتشنشانی فعال است، دکمه NSB در جعبه کنترل باید فشار داده شود، آسانسور به تماس های دیگر پاسخ نمی دهد و مستقیماً به طبقه هدف می رود.

ARD Function

When the elevator is out of power, it can run to the next floor to open the door to release the passengers through the external UPS equipment; 
and when the power supply is restored, the elevator will automatically return to normal operation.
هنگامــی کــه بــرق قطــع شــده اســت، مــی توانــد بــه طبقــه بعــدی بــرود تــا در را بــاز کنــد تــا مســافران از طریــق تجهیــزات UPS خارجــی آزاد شــوند. و هنگامــی کــه 

بــرق مجــددا وصــل شــد، آسانســور بــه طــور خــودکار بــه حالــت عــادی بــاز مــی گــردد.
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 Machine roomless passenger Eelevator cosnstuction



Machine room passenger Eelevator cosnstuction parameter
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