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2009 yılında kurulan KONEL Ar-Ge Otomasyon
Elektronik ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic.
Ltd. Şti. başarılı geçmişiyle Türkiye'nin önde
gelen elektronik firmaları arasında yer almakta
ve asansor sektöründe lider olma vizyonu ile
hareket etmektedir. Firmamız, Asansör Kumanda Kartları ve Sürücüleri, Asansör Boy Fotoseli,
Kapı Kontrol Motor ve Sürücüleri, Asansör Uzaktan Takip ve Erişim Sistemleri üretmektedir.
Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti her
şeyin üzerinde gören yönetim anlayışımız sayesinde kısa sürede sektörde adını duyuran ve
yaptıklarıyla kendinden sıkça söz ettiren
KONEL, yenilikçi yaklaşımıyla etkili sonuçlar
elde etmeyi başarmıştır. Sadece Türkiye sınırları
içerisinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de
yükselmeyi hedeﬂemektedir. Hızlı, devamlı ve
tutarlı olmanın kaliteli ürün ve hizmetleri düşük
maliyetle pazara sunmanın, saygın bir lider
olabilmek için önemli olduğunun bilincindeyiz.
Bilgi, iletişim ve eğitime dayalı altyapımızla
araştıran, geliştiren, üreten ve pazarlayan bir
şirket olarak faaliyetlerine tüm hızıyla devam
etmektedir.

Founded in 2009, KONEL R&D Automation
Electronics and Consulting Corporation Limited Company with its successful past, is one of
the a leading electronics companies in Turkey
and acts with the vision of being a leader in the
elevator industry. Our company produces
Elevator Control Cards and Drivers, Elevator Length Photocell, Door Control Motors and
Drivers, Elevator Bidirectional GSM Communication System. Thanks to our understanding of
management that puts customer satisfaction
and quality service above everything, KONEL,
which made its name in the sector in a short
time and made a name for itself with what it
does, has succeeded in achieving effective
results with its innovative approach. It aims to
rise not only within the borders of Turkey, but
also in a regional and global scope. We are
aware that being fast, continuous and consistent is important in order to be a respected
leader, to offer quality products and services to
the market at low costs. As a company that
researches, develops, produces and markets
with our infrastructure based on information,
communication and education, it continues its
activities at full speed.

Konel, bünyesinde tam otomatik smd dizgi hattına sahiptir. Avrupa standartlarına uygun üretim teknikleri
kullanmaktadır. Optik inceleme ve otomatik smd yapıştırma makineleriyle insan hatalarını minimuma indirerek üretim kalitesini arttırmış ve gücüne güç katmıştır. Güçlü alt yapısınıda AR-GE faaliyetlerini işinde
uzman akademisyenler ile desteklemekte, siz değerli müşterilerimizin isteklerini ön planda tutarak ürünlerimizi geliştirmekteyiz. Geliştirilen ürünler prototip aşamasından sonra seri üretim dizgi hattına uygun
olarak el değmeden üretilecek aşamaya ulaştırılır. AR-GE ve üretimi bünyesinde bulunduran firmamız
asansör sektöründe de parlayan bir yıldız olmuştur. 4000m² kapalı üretim tesisimiz Türkiye’nin merkezi
konumundadır. Sahip olduğu makine ve teçhizatla ürünlerine ait yan mamulleri kendi bünyesinde üreterek maliyetleri minimum seviyede tutmayı başarmıştır. Teknik destek birimimiz, sahada bulunan müşterilerimizin 7/24 hizmetindedir. Konel olarak üretim tesisimizi ziyaret etmenizi bekleriz.

Konel has a fully automatic SMT typesetting line. It uses production techniques in accordance with European standards. By minimizing human errors with optical inspection and automatic SMT bonding machines,
it has increased its production quality and added strength to its power. We support R&D activities with our
strong infrastructure with expert academicians, and we develop our products by prioritizing the wishes of
our valued customers. After the prototype stage, the developed products are delivered to the stage where
they will be produced untouched by hand in accordance with the mass production typesetting line. Our
company, which includes R&D and production, has also become a shining star in the elevator industry. Our
4000m² closed production facility is in the center of Turkey. It has managed to keep the costs at a minimum by producing the by-products of its products with the machinery and equipment it owns. Our technical support unit is at the service for our customers 24/7 in the field. As Konel, we welcome you to visit our
production.

1 Eylül 2017 tarihi itibari ile uygulamaya girmiş olan EN81-20 standartı, asansör üzerinde bir çok yenilik getirmiştir. Şirketimiz genel olarak asansörlerin elektronik bileşenlerini üretmektedir. Biz de EN81-20 ile beraber
hem üretmekte olduğumuz mevcut ürünleri hem de yeni tasarladığımız ürünleri EN81-20 standartının
gerekliliklerini yerine getirecek şekilde ARGE çalışmalarımızı bitirip siz değerli müşterilerimize sunmanın
gururunu yaşamaktayız. Konel Ocak 2017 tarihinden itibaren yeni ürünlerinin AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Mayıs 2017 tarihinde ürünlerimizin ilk lansma nını sektörün önemli temsilcileriyle gerçekleş
tirdik. Ürün tasarımları; hem montajcılardan hem de kullanıcılardan gelen talepleri ön planda tutarak
ihtiyaçları en üst düzeyde karşılayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Şu anda seri üretime geçmiş olan;
Revolution Asansör Kumanda Kartı, Asansör Boy Fotoseli, Smps 220V Tam Otomatik Kapı Kartı, Dişlisiz
PMSM Kapı Motoru, PMSM Sürücü ve Gsm GPRS Tabanlı Acil Durum Takip Sistemi ile siz değerli müşterilerimizin kullanımına sunmuş bulunmaktayız. Sektördeki yenilikler ve standartla rın değişimi EN81-20 kumanda kartımızın tamamen yenilenmesine ve gelişmesine yol açtı. Biz de yeni kumanda kartımıza "Revolution"
yani "Devrim" adını verdik. Ürünümüzün en dikkat çekici özelliği dahili Wi-Fi kontrol sistemi ile asansörlerin
kontrolüne uzaktan erişim imkanı olmuştur. Wi-Fi ile her kullanıcının akıllı telefonu, sistemin el terminali
yerini almıştır ve bu el terminali için harici bir ücret ödemeye gerek kalmamıştır. Cep telefonu uygulamamız
ile hem kartın ayarlarını kartın başında olmadan yapabilir hem de arıza takibini yapabilirsiniz.

The EN81-20 standard, which has been put into practice as of September 1, 2017, has brought many innovations on the elevators. Our company generally produces electronic components of elevators. Together with
EN81-20, we are proud of completing our R&D studies and presenting them to our valued customers, in a
way that fulfills the requirements of the EN81-20 standard, with both existing products we produce and the
newly designed products. Konel has been carrying out R&D studies of its new products since January 2017.
In May 2017, we made the first launch of our products with the important representatives of the sector.
Product designs have been made prioritizing the demands of both installers and users to meet the needs
at the highest level. We offer Revolution Lift Control Card, Lift Length Photocell, Smps 220V Full-Automatic
Door Card, Gearless PMSM Door Motor, PMSM Driver and Bidirectional GSM Communication System to our
valuable customers and now, we have the mass production of them. Innovations in the sector and the changes of the standards caused the full renewal and development of our EN81-20 control card. We called our
new control card "Revolution". The most remarkable feature of our product is the remote access to the lifts
controls with the internal Wi-Fi control system. By Wi-Fi, each user's smartphone has replaced the hand
terminal of the system and there is no need to pay an extra fee for this hand terminal. By our mobile phone
application, you can carry out the card settings and follow the faults without being at the card.

Asansör Boy Fotoselimiz sektörümüzde sıkça tercih
edilen ürünlerimizden biridir. Üründeki çift yönlü
haberleşme ile sürekli birbiri ile haberleşerek
zamanla ledlerde oluşabilecek bozulmaların veya
tahribatların önüne geçmiş olduk. Fotosel 10 saniyeden fazla cisim algılanması durumunda Akustik
Sesli Uyarı Sistemi devreye girerek engeli sesli olarak
uyarır.
Kapı kontrol sistemleri bölümünde iki adet yeni Kapı
Kontrol Cihazı ve en son teknolojiye sahip Fırçasız
DC Redüktörsüz Kapı Motoru bulunmaktadır. Bu
ürünler harici trafoya veya güç kaynağına gerek
kalmadan kolay bağlantıya sahiptir. Konel en son
yapmış olduğu ürünler ile sektörde lider olma
yolunda emin adımlarla ilerlemekte, üretim ve
AR-GE yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir.

Our lift length sensor-Photecell is usually prefered in
our sector. By bidirectional communication of this, we
have prevented the desructions or damage, that may
eventually occur in leds, constantly communicating
with each other. If Photocell detects the object over 10
seconds, Acoustic Audio Alarm System is activated and
warns beeps.
In the unit of door control systems; there are two new
Door Controllers and Brushless DC Gearless Door
Motor which has the latest technology. These proucts
have an easy connection without external transformer
or power supply. Konel is taking firm steps to be a
leader in the sector with its latest products and continues the production and R&D investments without
losing speed.

ASANSÖR HIZ
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Asansör Hız Kontrol Cihazı

Revo Drive
SO Driver For Elevator

EnDat
Encoder Kartı

SO fonksiyonu ile 2 kontaktör pano
tasarımı
Senkron ve Asenkron makinalarla
çalışabilme
Endat,SinCos enkoder desteği
Açık ve Kapalı çevrim çalışma
7. Nesil Fuji IGBT yarı iletken teknolojisi
Kolay kurulum menüsü
Frenden kurtarma özelliği
5 Akü 60 volt ile kurtarma yapabilme

www.konelsan.com.tr

SinCos
Encoder Kartı

2 contactor panel design with SO
function
Working with synchronous and
asynchronous machines
Endat, SinCos encoder support
Open and Closed loop operation
7th Generation Fuji IGBT semiconductor
technology
Easy setup menu
Brake Recovery feature
Rescue with 5 batteries 60 volts
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EN80-20 Seri Tesisat
9

Dotmatrix
Dotmatrix
Display
Display
(White, Red, Green, Blue)
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RevoRevo
DriveDrive
(Asansör
(Asansör
için STO
için SO
Sürücü)
Sürücü)
RevoRevo
DriveDrive
(STO (SO
Driver
Driver
For For
Elevator)
Elevator)

RevoRevo
LC KLC K
Revo LC
Revo
Control
LC Control
BoardCard

Rev Rev
Revolution
SerialSerial
CabinCabin
BoardCard
Revolution

Revolution
Kabin
But But
Revolution
Kabin
Revolution
Revolution
Cabin
Cabin
Button
Button
CardCard

Revolution
Revolution
K K
Revolution
Revolution
BraidShaft
CardCard
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EN81-20
KUMANDA KARTLARI
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EN81-20 Kumanda Kartları

Revo LC
Asansör Kumanda Kartı

EN81-20 Standartına uygun
Paralel 16, seri 24 durak
çalışabilme
Kuyu Kopyalama özelliği
Dahili Çift Kapı desteği ile her kat
için bağımsız kapı ayarı
Dahili kapı köprüleme sistemi
Programlanabilir giriş ve çıkışlar
Dahili anons ve müzik sistem
Grup çalışabilme özelliği

www.konelsan.com.tr

Comply with EN81-20 Standard
Working Parallel 16, serial 24 stops
Shaft Backup Feature
Build in door adjustment for
support
Internal door bridging system
Programmable inputs and outputs
Internal announcements and music
system
Group running feature
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EN81-20 Kumanda Kartları

Revolution

By-Pass’lı Pano Klemens Kartı

Pano klemens ve pako şartel yerine
kullanılabilir
Led ile kolay bağlantı kontrolü
Kuyudibi, revizyon, makine dairesi
için ayrılmış klemens bağlantıları
By-Pass soketi ile kolay By-Pass testi
Hazır tesisat ve paralel tesisat için
kullanım

Can be used instead of panel terminals and paco switch; which used for
By-Pass
Easy connection control with LEDS
Separated terminal connections for
shaft, revision, engine room
Easy By-Pass test with By-Pass socket
Can be use for serial installation and
parallel installation

KNL Revo LC KBK2
Klemens Kartı

Revo LC ve By-Pass’lı
pano klemens kartı kullanan müşterilerimiz için
uygundur
Paralel tesisat dış kaset
bağlantı kartı
By-Pass’lı klemens ile
paralel tesisat çözümlerinde kullanılır
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It is suitable for our cus tomers who use Revo LC
and By-Pass panel terminal card
Parallel installation LOP
connection card
Used in parallel installati

KNL Revo LC KBK
Klemens Kartı

Revo LC kumanda
kartının basit bağlantılarını içeren
karttır
Hazır ve Paralel tesisatta kullanılır

It is the card containing
the simple connections
of the Revo LC control
card
Used in serial and parallel installation

on solutions with By-Pass
terminal card
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EN81-20 Kumanda Kartları

Revolution
Paralel Kabin Kartı

16 durağa kadar çalışabilir
7 segment gösterge çıkışları
Gray kod çıkışları
Kapı limit ve fotosel sinyallerini
bağımsız olarak izleme
Dahili kabin altı sesli ve ışıklı ikaz çıkışı
Programlanabilir giriş ve çıkışlar
Dahili akü şarj modülü
Çift kapı desteği

www.konelsan.com.tr

Works up to 16 stops
7 segment indicator outputs
Gray code outputs
Independent monitoring of door
limit and photocell signals
Built in audible and light warning
under cabin
Programmable inputs and outputs
Internal battery charging module
Double door support
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EN81-20 Kumanda Kartları

Revolution
Seri Tesisat Kabin Kartı

Harici klemense ihtiyaç duymayan
tümleşik yapı
Dahili akü şarj modülü
Çift kapı desteği
Dahili Fan kontrol sistemi
Dahili kabin altı sesli ve ışıklı ikaz çıkışı
Programlanabilir giriş ve çıkışlar
Hazır tesisat bağlantıya uygun 81-20
kabin kartı
Kabin içi buton kartı ile tak çalıştır
özelliği
Hatalı çağrı iptal etme özelliği
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Integrated construction without
the need external terminal card
Internal battery charging module
Double door support
Internal fan control system
Internal audible and light warning
outputs under cabin
Programmable inputs and outputs
81-20 cabin card suitable for ready
installation connection
Plug & Play feature with COP card
Wrong call cancel feature

www.konelsan.com.tr

EN81-20 Kumanda Kartları

Seri Tesisat
Kabin İçi Buton Kartı

24 durak çalışma
Hazır tesisat için soketli bağlantı
Hatalı kayıt iptal özelliği
2 adet programlanabilir giriş
Vatman, alarm, fan, diafon, kapı aç
ve kapı kapat girişi
Gray kod gösterge çıkışı
Acil aydınlatma çıkışı

www.konelsan.com.tr

Works up to 24 stops
Connection with socket for serial
installation
Wrong record cancel feature
2 programmable inputs
Watman, alarm, fan, entryphone,
door open and door close inputs
Gray code indicator output
Emergency lighting output
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EN81-20 Kumanda Kartları

Dotmatrix Display
Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi
Dış Tesisat Kablo
+
T Kart (Kat Başı)

İnce yapılı
Soketli hazır tesisat sistemi ve seri
haberleşmeli
4 renk seçeneği (beyaz, kırmızı,
yeşil, mavi)
Çift buton desteği
Canbus haberleşme
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Slim structure
Serial installation system with socket
and serial communication
4 color options (white, red,
green, blue)
Double-button support
Canbus communication

www.konelsan.com.tr

EN81-20 Kumanda Kartları

Kuyudibi Kartı

EN 81-20 standartlarının gerekliliği
olan kuyu dibi bağlantılarını toplayan klemens kartıdır
Klemens raya montajlanabilir

www.konelsan.com.tr

Terminal card that collects the shaft
connection required by EN 81-20
standards
Can be mounted to terminal rail
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EN81-1
KUMANDA KART
KARTLARI
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EN81-1 Kumanda Kartları

Konelce
Çift Hızlı Kumanda Kartı

Kontrol Seri Kart

2 Satır 16 Karakter LCD ekran ve 4 tuş
klavye
Kabin ile seri tesisat bağlantısı için
RS-485 seri haberleşme
Son 20 hatanın hafızada tutulması
Dahili faz sıralı motor koruma devresi
2 otomatik kapı için dahili kontrol giriş ve çıkışları
Kısa devre korumalı dijital ve sinyal
çıkışları
Göstergeler için menüden ayarlanabilir 7 Segment, Gray ve Binary kod
çıkışları
Basit kumanda yukarı aşağı toplamalı
çalışma
16 durak çalışabilme

www.konelsan.com.tr

2 - Line 16 Character LCD display
and 4 button keyboard
RS-485 serial communication for
serial installation connection with cabin
Keeping the last 20 errors in memory
Internal phase sequential motor
protection circuit
For 2 automatic door internal control inputs and outputs
Short circuit protected digital and
signal outputs
7 Segment, Gray and Binary code
outputs adjustable from menu for
indicators
Simple control up and down collecting operation
Works up to 16 stops
20

EN81-1 Kumanda Kartları

Kontrol+A3
Kumanda Kartı

2-Satır 16 karakter LCD ekran ve 4 buton ile kontrol
Kabin ile seri haberleşme için RS-485
haberleşme protokolü
Son 20 hatanın hafızada tutulması
Dahili kapı köprüleme güvenlik devresi
16 durak çalışabilme
İki otomatik kapı için dahili kontrol
giriş ve çıkışları
Kısa devre korumalı dijital ve sinyal
çıkışları
Göstergeler için menüden ayarlanabilir 7 segment, Gray ve Binary kod
çıkışları
4 kanal encoder girişi ile posizyon bilgisi ve kuyu kopyalama

21

Control with 2-line 16 character LCD
display and 4 buttons
RS-485 communication protocol for
serial communication with the cabin
Keeping the last 20 errors in memory
Internal door bridging safety circuit
Works up to 16 stops
Internal control inputs and outputs
for two automatic doors
Short circuit protected digital and
signal outputs
7-segment, Gray and Binary code
outputs adjustable from the menu
for indicators
Position information and shaft copying with 4 channel encoder input

www.konelsan.com.tr
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İmdatcell
İmdatcell

İmdatcell

Çift Yönlü Haberleşme Kartı

Revizyon kutusuna veya ana kumanda panosuna monte edilebilir
Kart üzerinde Lcd ekran ve 4 buton
ile cihaz ayarlarını yapabilme imkanı
Acil durumlarda sim kart sayesinde
personel ile konuşma
Konel Revolution kumanda kartı ile
canbus üzerinden harici bağlantıya
gerek kalmadan çalışma
Paralel girişler sayesinde tüm asansör
kumanda kartları ile çalışabilir
Sisteminizi uzaktan cep telefonu uygulamamız ile kontrol edebilirsiniz
Dahili akü şarj sistemi ile harici akü
bağlayıp enerji olmadığı durumlarda
asansörünüzü izleyebilirsiniz
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Mountable to revision box or main
control panel
Make device settings with LCD
display and 4 buttons on the card
Talking with authorized personnel by sim
card in case of emergency
Running with Konel Revolution
Control Board via canbus without
external connection
Can work with all lift control boards
thanks to parallel inputs
You can control your system with
our remote mobile phone application
You can monitor your lift in the failure of
energy by connecting the external
battery with internal battery charging
system

www.konelsan.com.tr

İmdatcell

İmdatcell Plus

Çift Yönlü Haberleşme Kartı

Santral Seti

EN81-28 (+AC:2019) uyumlu uzaktan
alarm sistemi
Hatsız ve GSM hattı ile çalışma
EN81-20 uyumlu interkom sistemi
(GSM hatsız)
Yalnızca 2 kablo ile kolay bağlantı
İnce kasa yapısı ile kabin içine kolay
montaj

www.konelsan.com.tr

Remote alarm system in compliance with EN81-28 (+ AC: 2019)
Works with and without simcard
EN81-20 compliant intercom system
(without GSM line)
Easy connection with only 2 cables
Easy montage into the cabin with
its slim structure
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İmdatcell
İmdatcell

Site Site
içi kontrol
içi kontrol
elefon
merkezi
merkezi
için tiçin
telefon
Phone for site
control center

Working Principle
Kumanda
Kumanda
Panosu
Panosu
Telefon
Telefon
Control panel
phone

Kabin
Kabin
ÜstüÜstü
Telefon
Telefon
Revision phone
in-cabin
switchboard

Kuyu
Kuyu
Dibi Dibi
Telefon
Telefon
Shaft phone

Mahal
Mahal
Takip
Takip
Sistemi
Sistemi
25

Location tracking
system

www.konelsan.com.tr

İmdatcell

Bulut
Bulut
sistemi
sistemi

Uygulama
Uygulama
yönetim
yönetim
takiptakip
servisi
servisi
Application menagement
tracking system

Acil Acil
Durum
Durum
Takip
Takip
Asansör
Asansör
Kontrol
Kontrol

Emergency
Tracking
Failure information
Maintenance information
Lift control

Elevator maintenance team

Remote tracking system with GSM
www.konelsan.com.tr
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İmdatcell
İmdatcell

www.imdatcell.com

İmdatcell Plus Kontrol Merkezi
Giriş Ekranı

Imdatcell Plus Control Center
Opening Screen

www.imdatcell.com adresine girdikten sonra, karşınıza çıkan panele kullanıcı adı ve parola girmelisiniz. Kullanıcı adınız ve parolanız
şirketimiz tarafından oluşturulan üyelik sistemi ile temin edilecektir. Bu sayede hem firmanız için, hem de çalışanlarınız için ayrı üyelik
oluşturabilirsiniz. Giriş bilgilerinizi hatasız girdiğiniz takdirde karşınıza imdatcell sayfası açılacaktır. Sol menüden; Genel Bilgiler,
Simülasyon Haritası, Yönetim, Envanter, Cihaz Ayarları, Sistem ve Raporlar menülerine ulaşabilirsiniz. Genel Bilgiler menüsünden;
personel sayısı, firma sayısı, cihaz sayısı, günlük hata sayısı, sim kart sayısı, asansör sayısı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Cihaz haberleşme
durumunuzu takip edebilir, uyarılarınızı da bu ekrandan görebilirsiniz.
After logging in to www.imdatcell.com, you must enter your username and password on the panel that appears. Your username andpassword will be provided through the membership system created by our company. In this way,you can create separate membership
for both your company and your employees. If you enter your login information without errors, the imdatcell page will open in front of you.
From the left menu you can access the General Information, Simmulation Map, Management, Inventory, Device Settings, System and
Reports menus. From the General Information menu you can access employee number, number of devices, number of sim cards, number of
elevators. The device can monitor your communication status, you can see your alarms on this screen.

Imdatcell Plus Control Center
General Information Screen

27
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İmdatcell

İmdatcell Plus Kontrol Merkezi
Simülasyon Haritası

Imdatcell Plus Control Center
Simulation Map

Simülasyon haritası menüsünden, cihaz adı veya serial
numarasını aratarak, cihazınızın durumunu haritada görebilirsiniz.
You can check the status of your device on the map by
searching the device name or serial number in the simulation
map menu.

Alarm Raporu Sayfası Alarm Report Page

Alarm raporu sayfasında geriye dönük olarak cihazların
gönderdiği alarmlar listelenir. Detaylı filtreleme sayesinde
tarih aralığına göre raporlama yapılabilir.
Alarms sent by devices are listed retrospectively on the
alarm report page.Thanks to the detailed search filter,
it is possible to search according to the date range.

Alarm Raporu Örneği
(Acil durum alarmı raporu)
Alarm Report Sample
(Emergency alarm report)

Alarm Raporu Örneği
(Elektrik alarmı raporu)
Alarm Report Sample
(Electric alarm report)

Sisteme girdiğinizde sol üstte bulunan 3 adet buton vardır. Bunlar; iş emri listesi,
alarmlar ve uyarılardan oluşur. İş emri paneline sol tarafta bulunan yönetim panelinden
de ulaşabilirsiniz. Bu panelden iş emri oluşturabilir, önceden oluşturulmuş iş emirlerini
takip edebilirsiniz. Cihazınız her hangi bir durumda alarm verdiği zaman, sağ üstte
bulunan alarm butonundan, cihazınızla alakalı bütün alarmlara ulaşabilirsiniz. Bakım,
revizyon, elektrik alarmı ile ilgili kontrollerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Uyarılar
butonundan; bakım süresi yaklaşan asansörleri, haberleşmeyen cihazları, simkart
tanımlı olmayan cihazları, asansöre ataması yapılmamış cihazları görebilirsiniz.

Imdatcell Plus Control Center
Alarm Page Screen
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When you enter the system, there are 3 buttons on the top left. These consist of the work
order list, alarms and warnings. You can also access the work order panel from the
management panel on the left. From this panel, you can create work orders and track
previously created work orders. When your device gives an alarm in any situation, you can
access all alarms related to your device from the alarm button at the top right. You can
perform your maintenance, revision, electrical alarm controls here. From the warnings
button; You can see elevators whose maintenance period is approaching, devices that do
not communicate, devices that do not have sim card defined, and devices that are not
assigned to the elevator.
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Kapı Kontrol Sistemleri

Revo Door
Tam Otomatik Kapı Kartı

Dahili SMPS besleme 24V/8A
85-265VAC arası besleme geriliminde
çalışabilir
150W maksimum çıkış gücü
Limit switch olmadan 2 kanal enkoder
ile pozisyon kontrolü
Kapı ve motor bilgilerini otomatik öğrenme
Aşırı akım ve sıkışma kontrolü
Akü şarj özelliği ve elektrik kesintilerinde aküden çalışma
2x16 LCD ile kolay parametre ayarı
Açıldı, kapandı veya hata kontak çıkışları
Aç, Kapa, Fotosel, Nudging ve Pompa
Sinyal girişleri
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Internal SMPS Supply 24V / 8A
Can operate between 85-265VAC
supply voltage
150W maximum output power
Position control with 2-channel encoder without limit switch
Automatic learning door and motor
informations
Overcurrent and compression control
Battery charging feature and operation from battery in power failure
Easy parameter setting with 2x16 LCD
Opened, closed or error contact outputs
Open, Close, Photocell, Nudging and
Pump Signal Inputs
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Kapı Kontrol Sistemleri

PMSM Motor
Tam Otomatik Kapı Motoru
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Kapı Kontrol Sistemleri

Revo D50+
Kapı Motoru Sürücüsü

85-265VAC arası besleme geriliminde
çalışabilir
600W maksimum çıkış gücü
A,B,Z ve Pwm enkoder bilgileri ile
çalışabilme
Kapı ve motor bilgilerini otomatik
öğrenme
Aşırı ısınma, Aşırı Akım ve Sıkışma
kontrolü
Yüksek Hızlı, sessiz, bakım gerektir meyen uzun ömürlü yapıya sahiptir
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Can operate between a supply voltage of 85-265VAC
600W maximum output power
Operation with A, B, Z and Pwm
encoder information
Automatic learning doors and motor details
Overheat, overcurrent and compression control
High speed, silent, maintenance-free, long-lasting structure
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Kapı Kontrol Sistemleri

DC10L

Tam Otomatik Kapı Kartı

20VAC veya 24VDC çalışma gerilimi
Lir-Pomp voltajı ile de çalışabilir
Sınır anahtara ihtiyaç kalmadan limitleri tanır
Yüksek çözünürlüklü mesafe ölçümü
Sıkışma algoritması ile engel tanıma
Kullanım sayacı ve demo modu
Kullanışlı arayüz ve genel parametre
erişimi
Türkçe ve ingilizce dil seçenekleri
Akü Desteği
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20VAC or 24VDC operating voltage
Can operate with Lir-Pomp voltage
Detects limits without limit switches
Distance measurement with high
resolution
Obstacle detection with compression
algorithm
Usage counter and demo mode
Convenient interface and general parameter access
Turkish and English language options
Battery Support

www.konelsan.com.tr

Kapı Kontrol Sistemleri

Kramer
Kapı Kartı

Enkoderli ve enkodersiz kullanım imkanı
Rampa hız ayarı
Açma ve kapama yönlerinde hız ayarı
Ters motor bağlantısı uyarısı
Kapı sıkışma algoritması ile güvenli
çalışma
Limit anahtarlı çalışma
Teleskopik kapılarda hassas çalışma
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Possibility of use without and with
encoder
Ramp speed adjustment
Speed adjustment in opening and
closing directions
Reverse motor connection warning
Safe operation with a door jam algorithm
Limit switch operation
Precise work on telescopic doors
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YARDIMCI
ÜRÜNLER

35

www.konelsan.com.tr

Yardımcı Ürünler

Fotosel

Asansör Boy Fotoseli

EN81-20 standartına uygundur
32 alıcı ve 32 vericili 154 ışın
Dış ortam ışığından etkilenmeyecek
şekilde tasarlanmış filtre sistemi
24V ve 220V çalışma seçenekleri
Soketli kolay bağlantı
Komple Smd Teknolojili
1 cm ile 160 cm arasındaki 5 cm’den
büyük cisimleri algılar

Bu ürünümüz hareketli ve sarsıntılı alanlarda çalıştığı için kullanılan
malzemeler hem lehimli, hem de
gövdesinden destek amaçlı yapıştırılarak üretilmektedir.
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Complies with EN81-20 standard
154 beams with 32 receivers and 32
transmitters
Filter system designed not to be affected by outdoor light
24V and 220V operation options
Easy connection with socket
Complete SMT Technology
Detects objects larger than 5 cm
between 1 cm and 160 cm

The used materials are manufactured both soldered and by by
gluing the body for support, because this product is running in
moving and jerky areas.
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Yardımcı Ürünler

Üniversal Geveze
Tüm Asansör Kartları ile çalışabilir.
24V besleme
Müzik çalma özelliği
Hem sayıcı hem Gray kod çalışma
Kapı Açılıyor ve Kapanıyor Anonsu
(24-220 AC/DC)
Asansörün gideceği yön anonsu
Acil durum anonsu
Aşırı yük anonsu
Fotosel anonsu
Servis dışı anonsu
Sinyal olmadığında otomatik beklemeye geçme özelliği

Can be run with all Lift Cards.
24V supply
Music playback feature
Can operate with counter and Gray
code
Door Opening and Closing Announcement (24-220 AC / DC)
The direction announcement that
the elevator will go
Emergency announcement
Overload announcement
Photocell announcement
Out of service announcement
Automatic standby feature when
there is no signal

Serial Geveze
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Konel Kontrol+A3 ve Konelce Kumanda kartı ile çalışma
RS-485 seri haberleşme ile Asansör
durum bilgilerini Kumanda kartından
okuma
24V besleme
Müzik çalma özelliği
Hem sayıcı hem Gray kod çalışma
Kapı Açılıyor ve Kapanıyor Anonsu
(24-220 AC/DC)
Asansörün gideceği yön anonsu
Acil durum anonsu
Aşırı yük anonsu
Fotosel anonsu
Servis dışı anonsu
Sinyal olmadığında otomatik beklemeye geçme özelliği

Working with Konel Control + A3 and
Konelce Control card
Reading the elevator status information from the control card via RS-485
serial communication.
24V supply
Music playback feature
Can operate with counter and Gray
code work
Door Opening and Closing Announcement (24-220 AC / DC)
The direction announcement that the
elevator will go
Emergency announcement
Overload announcement
Photocell announcement
Out of service announcement
Automatic standby feature when there
is no signal

www.konelsan.com.tr

Yardımcı Ürünler

Diyot Kartı
Pompa, Fren, 24V, Reg.
35 amper 190 VDC ve 24VDC Diyot
Kartı
Fren, Pompa, Regülatör ve 24 Volt
olarak isimlendirilmiştir
Klemens Rayına Montajlanabilir
Led ile çalışma kontrolü

35 ampere 190 VDC and 24VDC Diode Card
Ready named as; Brake, Pum, Regulator
and 24 Volt
Can be mounted on the terminal
rail
Operation control by LED

Revizyon Kartı
Akü Şarj + Alarm Kartı

Revizyon kartı, kumanda panosunda
bulunan akülerin şarj edilmesi
Dahili Alarm Devresi
Faz takibi
Gong sinyali
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Revision panel, charges the batteries
in the control panel
Internal in Alarm Circuit
Phase tracking
Gong signal
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